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2_ Biztonsági információk

biztonsági információk
Gratulálunk a Samsung mosógép megvásárlásához. A használati utasítás 
értékes információkat tartalmaz a készülék beüzemelésével, használatával 
és karbantartásával kapcsolatban. Kérjük, szánjon időt az elolvasására, hogy 
teljes mértékben kihasználhassa a mosógép adottságait, és hosszú évekig 
használhassa a készüléket.

FONTOS BIZTONSÁGI SZIMBÓLUMOK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK

A használati utasításban található ikonok és jelek jelentése:

FIGYELMEZTETÉS

A készülék olyan helytelen vagy nem biztonságos használata, amely súlyos 
sérülést vagy halált okozhat.

VIGYÁZAT

A készülék olyan helytelen vagy nem biztonságos használata, amely könnyű 
sérülést vagy anyagi kárt okozhat.

VIGYÁZAT

A tűz, robbanás, áramütés vagy egyéb sérülések kockázatának csökkentése 
céljából tartsa be a következő alapvető biztonsági óvintézkedéseket:

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT

A csomagolóanyagok veszélyesek lehetnek a gyermekekre nézve; minden 
csomagolóanyagot (műanyag zacskók, polisztirén stb.) tartson a gyermekektől távol.

A készülék használata csak háztartási célokra javasolt.

Gondoskodjon arról, hogy a víz- és áramellátás csatlakoztatását szakemberek végezzék, 
és ezek megfeleljenek a gyártó előírásainak (lásd a „Mosógép bekötése” fejezetet) és a helyi 
biztonsági előírásoknak.

A készülék használata előtt minden csomagoláshoz használt, és szállítási csavart el kell 
távolítani. Ellenkező esetben komoly kár keletkezhet a készülékben. Lásd a „Szállítási 
csavarok eltávolítása” fejezetet.

Az első ruhamosás előtt egy teljes mosási ciklust üres készülékkel kell lefolytatnia. Lásd: 
„Mosás első alkalommal”.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A készülék tisztítása vagy karbantartása előtt húzza ki a készüléket az elektromos 
hálózatból, vagy állítsa a  (Be/Ki) gombot Ki állásba.

Gondoskodjon arról, hogy a mosni kívánt ruhák zsebei üresek legyenek. 
A kemény, éles tárgyak, például pénzérmék, biztosítótűk, szögek, csavarok vagy kövek 
komoly sérülést okozhatnak a készülékben.

Használat után mindig húzza ki a gépet a hálózatból, és zárja el a vizet.

Mielőtt kinyitja a gépet, ellenőrizze, hogy a víz kiürült-e belőle. Ne nyissa ki a gépet, ha még 
áll benne a víz.

A háziállatok és a kisgyermekek bemászhatnak a mosógépbe. Ezért használat előtt mindig 
ellenőrizze a gépet.

VIGYÁZAT

FIGYELMEZTETÉS
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Biztonsági információk _3

A mosási folyamat során az üvegajtó felforrósodik. Ezért használat közben tartsa távol a 
gyermekeket a mosógéptől.

Ne próbálja önállóan megjavítani a mosógépet. A tapasztalatlan és szakképzetlen 
személyek által végzett javítás kárt okozhat a mosógépben, és később komolyabb 
munkálatokat tesz szükségessé.

Ha a készülék csatlakozókábele sérült, azt a veszély megelőzése érdekében a gyártóval, a 
gyártó szervizképviseletével, vagy hasonlóan képzett személlyel kell kicseréltetni.

A készüléket csak a gyártó által erre felhatalmazott szervizképviselet javíthatja, kizárólag 
gyári pótalkatrészekkel.

A készüléket annak biztonságos működése érdekében gyermekek és segítségre szoruló 
személyek kizárólag megfelelő felügyelet mellett üzemeltethetik. Ügyeljen rá, hogy 
kisgyermekek ne játszhassanak a készülékkel.

A készüléket az áramfogyasztás mértékének megfelelő jellemzőkkel rendelkező fali aljzatba 
kell csatlakoztatni.

A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy a hálózati csatlakozódugó az üzembe helyezést 
követően is könnyen elérhető legyen.

Ne használjon az általában kozmetikai üzletekben kapható vagy masszőrök által használt, 
olajat, krémet, vagy testápolót tartalmazó vizet.

• Ez a csomagolás deformálódását okozhatja, ami hibás működéshez vagy szivárgáshoz 
vezethet.

A rozsdamentes mosócső általában nem rozsdásodik. Ha viszont valamilyen fémtárgy, 
például hajtű hosszabb ideig marad a csőben, a cső megrozsdásodhat.

• Ne hagyjon hosszabb ideig vizet vagy klórtartalmú fehérítőszert a csőben.
• Ne használjon rendszeresen, és ne hagyjon hosszabb ideig a csőben vastartalmú vizet.
• Ha a cső felületén rozsda jelenne meg, öntsön (semleges) tisztítószert a felületre, 

és tisztítsa meg szivaccsal vagy puha kendővel. (Semmilyen körülmények között ne 
használjon fémkefét)

Ha a mosógép szellőzőnyílása az alján található, vigyázzon, hogy a szőnyeg ne fedje el a 
nyílást.

Használjon új tömlőkészletet; a régi tömlőkészletet nem lehet újra felhasználni.

A terméken vagy a hozzá tartozó dokumentáción szereplő jelzés arra utal, hogy 
hasznos élettartama végén a terméket nem szabad háztartási hulladékkal együtt 
kidobni.  Annak érdekében, hogy megelőzhető legyen a szabálytalan hulladékleadás 
által okozott környezet- és egészségkárosodás, különítse ezt el a többi hulladéktól, és 
felelősségteljesen gondoskodjon a hulladék leadásáról, a hulladékanyagok fenntartható 
szintű újrafelhasználása céljából. 
A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől 
kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el ez elhasznált terméket a 
környezetvédelmi szempontból biztonságos hulladékleadás céljából. Az üzleti felhasználók 
lépjenek kapcsolatba a forgalmazóval, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. 
A terméket nem szabad leadni kereskedelmi forgalomból származó egyéb hulladékkal 
együtt.
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a mosógép bekötése
A MOSÓGÉP KICSOMAGOLÁSA
Csomagolja ki a mosógépet és ellenőrizze, hogy van-e rajta szállítási sérülés. Azt is ellenőrizze, hogy minden 
alább említett alkatrész megérkezett. Ha a mosógép szállítás közben megsérült, vagy egyes alkatrészek 
hiányoznak, haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a Samsung-kereskedővel.

A MOSÓGÉP ÁTTEKINTÉSE

Csavarkulcs Hidegvíz-ellátó tömlő Csővezető Csavarnyílás tömítése
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Ajtó

Alaplap
Szintezőlábak Törmelékszűrő

Csatlakozó

Kifolyótömlő

Fedél
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6_ A mosógép bekötése

A HELYSZÍN KIVÁLASZTÁSA
A mosógép bekötése előtt válasszon a következő feltételeknek megfelelő helyszínt:
• Kemény, egyenletes felület (ha a felület egyenetlen, lásd az alábbi „Szintezőlábak beállítása” 

fejezetet)
• Közvetlen napfénytől védve.
• Megfelelő szellőzés mellett
• Szobahőmérséklet, amely nem süllyed 0 °C alá
• Hőforrásoktól (például szén- vagy gázfűtés) távol. Gondoskodjon arról, hogy a mosógép ne 

álljon a tápkábelen. Ha a mosógép szőnyeggel fedett padlón áll, a szőnyeg nem fedheti el a 
gép szellőzőnyílásait.

SZINTEZŐLÁBAK BEÁLLÍTÁSA
Ha a padló egyenetlen, állítsa be a lábakat (a kiegyenlítéshez ne használjon fadarabokat vagy 
más tárgyakat):
1. Kézzel lazítsa meg a lábtartó csavart, és húzza ki 

a kívánt távolságra.
2. A tartozékként kapott kulccsal húzza meg a 

rögzítőanyát.
• Helyezze a mosógépet szilárd, lapos 

felületre.
Ha a mosógép egyenetlen vagy ingatag 
felületre kerül, az zajt vagy rezgést okozhat. 
(Csak l fokos eltérés megengedett.)

SZÁLLÍTÁSI CSAVAROK ELTÁVOLÍTÁSA.
A mosógép használatba vétele előtt a készülék hátuljáról távolítsa el az összes szállítási csavart. 

A csavarok eltávolítása:
1. Eltávolítás előtt a csavarkulccsal lazítsa meg a 

csavarokat.
2. Fogja meg egyenként a csavarfejeket és húzza át 

a nyílás szélesebbik részén. Ugyanezt ismételje 
meg az összes csavarral.

3. A mellékelt műanyag tömítésekkel tömje be a 
nyílásokat.

4. Őrizze meg a szállítási csavarokat.

a mosógép bekötése

oC
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Fuzzy control
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A VÍZELLÁTÓ TÖMLŐ BEKÖTÉSE
A tömlő egyik végét a mosógéphez, másik végét a csaptelep foglalatához kell csatlakoztatni. Ne nyújtsa 
meg a tömlőt. Ha a tömlő túl rövid, és nem kívánja áthelyezni a csaptelepet, cserélje ki a tömlőt egy 
hosszabb, magasnyomású tömlőre.

A vízellátó tömlő bekötéséhez:
1. A hidegvíztömlő L-alakú illesztékét csatlakoztassa 

a mosógép hátulján található hidegvízbemenethez. 
Kézzel szorítsa meg.

2. A hidegvíztömlő másik végét csatlakoztassa a 
mosdó hidegvízcsapjára, és kézzel szorítsa meg. Ha 
szükséges, elforgathatja a hidegvíztömlő mosógép 
felőli végét: lazítsa meg az illesztéket, forgassa el a 
csövet, majd húzza meg újra az illesztéket.

A KIFOLYÓTÖMLŐ ELHELYEZÉSE
A kifolyótömlő végét háromféle módon lehet elhelyezni:

A mosdókagyló pereme fölött

A kifolyótömlőt 60 és 90 cm közötti magasságban kell 
elhelyezni. A mellékelt műanyag csővezető használatával 
biztosítsa a tömlő kiöntőnyakának meghajlását. A 
csővezetőt rögzítse kampóval a falhoz, vagy zsineggel 
a csaptelephez úgy, hogy a kifolyótömlő ne tudjon 
elmozdulni.

Csőelágazással a mosdókagylónál

A kifolyócső-elágazás a mosdókagyló szifonjánál magasabban helyezkedjen el úgy, hogy a cső 
vége legalább 60 cm-re legyen a talajtól.

Külön kifolyócsőben

A Samsung 65 cm hosszúságú függőleges cső használatát ajánlja. A cső nem lehet 60 cm-nél 
rövidebb, de hossza ne lépje túl a 90 cm-t.
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8_ A mosógép bekötése

A MOSÓGÉP BEKÖTÉSE AZ ELEKTROMOS HÁLÓZATBA
FELTÉTLENÜL földelje a mosógép csatlakozóját.
A készülék használata előtt szakképzett villanyszerelővel ellenőriztesse a földelés helyességét.

A Nagy-Britanniában élő felhasználóknak

Kapcsolási előírások
- FIGYELMEZTETÉS: A KÉSZÜLÉKET KÖTELEZŐ 
FÖLDELNI.

A készülék csak földelt csatlakozóval használható. Elektromos 
rövidzárlat esetén a földelés csökkenti az áramütés kockázatát, 
mivel az elektromos töltés számára levezetési lehetőséget 
biztosít.

A készülék hálózati kábelét a hálózati csatlakozó földelő-
érintkezőjére kötött földelővezetékkel látták el.

A csatlakozó kizárólag szakszerűen beszerelt, földelt aljzathoz 
csatlakoztatható.
* A hálózati vezeték fázisai a következő színkódot követik:

• Zöld és sárga : Föld
• Kék : Nulla
• Barna : Fázis

• MIVEL a készülék kábelében lévő vezetékek színe nem 
feltétlenül egyezik meg az Ön csatlakozójában alkalmazott 
színkóddal, a következőképpen járjon el.

• A zöld-sárga vezetéket az E betűvel, a földelés jelével  
( ), illetve a zöld, vagy a zöld-sárga színnel megjelölt 
kivezetéshez csatlakoztassa.

• A kék vezetéket az N betűvel vagy fekete színnel jelölt 
kivezetéshez csatlakoztassa.

• A barna vezetéket az L betűvel vagy vörös színnel jelölt 
kivezetéshez csatlakoztassa.

* Ha kétségei vannak az utasításokkal kapcsolatban, 
kérje tanácsot szakképzett villanyszerelőtől, vagy 
szerviztechnikustól.

 A mosógép gyártója semmiféle kötelezettséget nem vállal 
az utasítások be nem tartásából származó személyi vagy 
anyagi sérülésekért.

 A mosógépben nincs felhasználó által javítható alkatrész, 
és ha a készülék hálózati kábele megsérül, azt kizárólag a 
gyártó által elfogadott, szakképzett karbantartó személyzet 
cserélheti, mivel a művelethez speciális szerszámokra van 
szükség.

a mosógép bekötése

ZÖLD-SÁRGA

KÉK

13 AMPERES 
BIZTOSÍTÉK

BARNA

FIGYELMEZTETÉS
Használat előtt ellenőrizze, 

hogy a csatlakozó és a 
csatlakozókábel nem sérült-e. 
Ha bármilyen okból eltávolítja 

a készülékről az öntött 
csatlakozót, azonnal vegye 

ki a biztosítékot és dobja ki a 
csatlakozót.

A csatlakozót semmi esetre 
se csatlakoztassa a hálózati 

aljzatra, mert áramütést 
kaphat.

ÁRAMKÖRÖK
A mosógépet más 

készülékektől független, önálló 
áramkörön üzemeltesse. 

Ellenkező esetben 
előfordulhat, hogy az áramkör 
megszakítója kikapcsol, vagy 

kiolvad a biztosíték.
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egy adag szennyes mosása
A VEZÉRLŐPANEL ÁTTEKINTÉSE

 Ez egy általános kézikönyv. Az INLAY rendszer különbözhet az Ön által vásárolt termékétől.  
A(z) Á . ponthoz lásd az alábbi 4. elemet, ahol kiválaszthatja a termékéhez illő műszaki leírást. 

Kijelző
Jelzi a mosási folyamat állását és a hibaüzeneteket.
A mosóprogram végrehajtása közben villog a programkijelző.

 
Mosóprogram-
választó gomb  

A gomb ismételt megnyomásával választhat a hat mosóprogram közül.
Pamut (  ) → Gyerekpamut (  ) → Műszálas (  ) → Kézi mosás (  ) →  
Gyapjú (  ) → Gyorsmosás (  ) → Öblítés+Centrifuga (  ) → 
Centrifuga (  )

 Hőmérséklet-
választó gomb 

A gomb ismételt lenyomásával választhat a különböző vízhőmérsékleti 
beállítások között (hideg víz (  ), 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚Cés 95 ˚C). 
Ha a gombot a mosás során nyomja meg, akkor a kijelzőn megjelenik a 
kiválasztott hőmérséklet.

 Centrifugas-
ebesség-válasz-
tó gomb

A gomb ismételt megnyomásával választhat a különböző 
centrifugasebességek közül.

WF-J1462/B1462 nincs centrifuga (  ), 400, 800, 1400 ford./perc

WF-J1262/B1262/R1262/
F1262 nincs centrifuga (  ), 400, 800, 1200 ford./perc

WF-J1062/B1062/R1062/
F1062/S1062 nincs centrifuga (  ), 400, 800, 1000 ford./perc

WF-J862/B862/R862/
F862/S862 nincs centrifuga (  ), 400, 800, 800+ ford./perc

 Beállítógomb

A gomb ismételt megnyomásával választhat a részleges mosási lehetőségek 
közül. Öblítőstop (  ) → Öblítés+ (  ) → Öblítőstop+Öblítés+ (  ) → 
Előmosás (  ) → Előmosás+Öblítőstop (  ) → Előmosás+Öblítés+  
(  ) → Előmosás+Öblítőstop+Öblítés+ (  )

Az előmosás csak a pamut-, műszál-  vagy gyerekpamut mosással 
együtt  használható.

 Késleltetett 
elindítás gomb

A gomb ismételt megnyomásával választhat a késleltetett indítás beállításai 
közül. (3-24 óra, egyórás időközökben)
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 Beindítás/
Szünet 
választógomb

A programok szüneteltetéséhez és újraindításához nyomja meg ezt a gombot.

 (Be/Ki) gomb

A mosógép beindításához egyszer, a kikapcsoláshoz még egyszer nyomja 
meg ezt a gombot.
Ha a mosógép több mint 10 percig áram alatt van úgy, hogy nem nyom meg 
rajta más gombokat, a gép automatikusan kikapcsol.

Mit jelent a gyermekzár funkció?
• Ha több mint 2 másodpercig lenyomva tartja a Gyermekzár gombot (Fordulat + Opció (  +  ) 

gombot), a beállítás aktiválódik.
• A beállításon a mosási folyamat végéig már nem lehet változtatni.
• A gyermekzár funkció megszüntetéséhez 2 másodpercnél hosszabb ideig tartsa lenyomva a Fordulat + 

Opció (  +  ) gombokat.

A KÉSZÜLÉK MEGSZAKÍTJA A MOSÁSI FOLYAMATOT, VAGY NEM 
LÉP TOVÁBB A KÖVETKEZŐ MOSÁSI SZAKASZBA (A HÁTRALÉVŐ 
IDŐMENNYISÉG A KIJELZŐN MEGNŐ).
Az új mosógép Fuzzy Logic rendszerrel van felszerelve, amely nem csak az optimális vízmennyiséget és 
más mosási paramétereket képes beállítani, de ellenőrzi is a mosási folyamatot és megteszi a szükséges 
változtatásokat az eredményes mosás érdekében. A fenti esetben a Fuzzy Logic rendszer hibákat talált a 
mosási folyamatban, például: nagy mennyiségű mosószer a folyamat végén, a centrifugálás során magas 
rezgésszint stb. Módosíthatja a mosási programokat, pl. megváltoztathatja a beállított mosási hőmérsékletet 
és a fordulatszámot. Az efféle eltérések felfedezése után a készülék megszakítja szabályos működését, 
hogy rendbe hozza a hibás paramétereket, és azután folytatja a mosást. A Fuzzy Logic rendszer hétszer 
próbálkozik meg a hibák megszüntetésével. Ha a Fuzzy Logic rendszer nem képes elhárítani az észlelt 
rendellenességeket, a kijelzőn villogni kezd az ennek megfelelő jelzőfény. (lásd a „Hibaelhárítás” fejezetet). A 
mosógép fent leírt működése szabályosnak tekinthető.

MOSÁS ELSŐ ALKALOMMAL
Az első ruhamosás előtt egy teljes mosási ciklust üres készülékkel kell lefolytatnia.

Tegye a következőt:
1. Nyomja meg a  (Be/Ki) gombot.
2. Töltsön egy kis mosószert a  mosószeres rekeszbe. .
3. Nyissa meg a mosógép vízellátását.
4. Ismételten nyomja meg a hőmérsékletválasztó gombot, 

amíg megjelenik a 40 °C lehetőség.
5. Nyomja meg a Beindítás/Szünet gombot.
• Ezzel távozik a gyártó tesztelése során esetlegesen a 

gépben maradt vízmennyiség.

MOSÓSZER BETÖLTÉSE A MOSÓGÉPBE
1. Húzza ki az adagolórekeszt.
2. Töltse a mosószert a  jelű rekeszbe.
3. Igény szerint adjon hozzá öblítőt a  jelű rekeszbe.
4. Igény szerint töltsön hozzá előmosószert a  jelű rekeszbe.

egy adag szennyes mosása
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Egy adag szennyes mosása _11

KÉZI VEZÉRLÉSŰ MOSÁS
A Fuzzy Logic mellőzésével végezhet kézi vezérlésű mosást.

Tegye a következőt:
1. Nyissa meg a vízcsapot.
2. Nyomja meg a mosógép  (Be/Ki) gombját.
3. Nyissa ki a sütő ajtaját.
4. Lazán töltse meg a dobot, ne tegyen bele túl sok ruhát.
5. Zárja be a sütő ajtaját.
6. Töltsön mosószert a  rekeszbe.
7. Ismételten nyomja meg a Program gombot a kívánt ciklus kiválasztásához: 

Gyapjú, Gyerekpamut, Műszálas és Gyorsmosás...
8. Válassza ki a fordulatszámot (nincs centrifuga, 400, 800, …, nincs centrifuga, … )
9. Az Opció gomb ismételt megnyomásával válasszon programot (Előmosás, Öblítés+, 

Öblítőstop... )
10. A Hőmérséklet gomb lenyomásával válassza ki a hőmérsékletet (hideg víz, 30 ˚C, 40 ˚C, 60 

˚C, 95 ˚C).
11. Nyomja meg a Beindítás/Szünet gombot, és a mosógép elindítja a mosási folyamatot.
A mosás végeztével:
1. Nyissa ki a sütő ajtaját.

Az ajtó a leállás, vagy az áram kikapcsolása után további 3 percig nem nyílik ki.

2. Vegye ki a mosott ruhát.

A dob gyapjú-, gyerekpamut vagy gyorsmosás programutáni lassú forgása nem a készülék 
hibája. Ez a funkció a mosnivaló könnyű eltávolítását teszi lehetővé.

BEÁLLÍTÁSOK KIVÁLASZTÁSA

Előmosás 

Az előmosás csak a pamut, gyerekpamut, műszálas és kímélő mosás programnál használható. 

Az előmosás használata:
1. Tegyen előmosószert az adagolórekesz  jelű részébe.
2. A programválasztó gomb használatával válassza a „Gyapjú”, „Gyerekpamut” vagy „műszálas” 

programot.
3. Tartsa lenyomva az Opció gombot, amíg az „Előmosás” kijelző kigyullad a vezérlőpanelen.
4. Nyomja meg a Beindítás/Szünet gombot, és elindul a mosás.

Öblítés+ 

A gép egy plusz öblítést végez.

A mosás időtartama ennek megfelelően változik.

Öblítőstop 

A mosás benne marad az utolsó öblítővízben.

A mosógép kinyitása előtt le kell futtatni a „Centrifuga” programot.
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12_ Egy adag szennyes mosása

MOSÁSI TIPPEK ÉS ÖTLETEK
A mosnivaló válogatása:A mosnivalót a következő szempontoknak megfelelően válogassa 
szét:
• Az anyagkezelési címke jelölései alapján: Válogassa szét a pamut-, kevertszálas, 

műszálas, selyem-, gyapjú- és műselyem ruhákat.
• Szín: Válogassa szét a fehér és színes ruhát. Az új, színes ruhadarabokat külön mossa.
• Méret: Ha különböző méretű ruhadarabokat mos ki együtt, a mosás hatékonyabb lesz.
• Finom anyagok: A finom ruhadarabokat mossa külön; az új, tiszta gyapjúhoz, függönyökhöz 

és selyemanyagokhoz használja a gyapjúmosás programot. Ellenőrizze a ruhadarabokon lévő 
címkéket, vagy nézze meg a függelékben található anyagkezelési táblázatot.

A zsebek ürítése: A pénzérmék, biztosítótűk és más hasonló tárgyak károsíthatják a 
ruhaanyagot, a mosógép dobját és a víztárolót.

Gombok, kapcsok rögzítése: Húzza fel a cipzárakat, gombolja be a gombokat, rögzítse a 
kapcsokat, laza öveket és szalagokat.

A töltési kapacitás meghatározása: Ne töltse túl a mosógépet, mert ezzel csökken a mosás 
hatékonysága. Az alábbi táblázat alapján megállapíthatja az adott ruhafajtának megfelelő 
mosótöltetet.

Ruhaanyag fajtája

Töltési kapacitás

WF-J1462/
J1262/

J1062/J862

WF-B1462/
B1262/

B1062/B862

WF-R1262/
R1062/R862

WF-F1262/
F1062/F862

WF-S1062/
S862

Pamut 7,0 kg 6,0 kg 5,2 kg 4,5 kg 3,5 kg

Gyerekpamut 7,0 kg 6,0 kg 5,2 kg 4,5 kg 3,5 kg

Műszálas 3,0 kg 3,0 kg 2,5 kg 2,5 kg 2,0 kg

Gyapjú 2,0 kg 2,0 kg 1,5 kg 1,5 kg 1,0 kg

Mosószertippek: A felhasznált mosószer legyen a ruhaanyagnak (pamut-, műszál-, 
gyapjúanyagok), a színnek, a mosási hőmérsékletnek, a mosási foknak és a szennyezés 
mértékének megfelelő. Mindig automata mosógéphez való, fékezett habzású mosószert 
használjon.

A mosószermennyiség meghatározásakor mindig kövesse a gyártó utasításait (lásd a termék 
csomagolásán), valamint vegye figyelembe a mosnivaló fajtáját, súlyát, a szennyeződés típusát 
és a vízkeménységet.

A mosószereket és adalékokat tartsa biztonságos, száraz helyen, a gyermekektől távol.

egy adag szennyes mosása
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A mosógép karbantartása _13

a mosógép karbantartása
BEFAGYOTT MOSÓGÉP JAVÍTÁSA
Ha a hőmérséklet fagypont alá kerül és a mosógép befagy, tegye a következőt:

1. Húzza ki a mosógépet.
2. Töltsön meleg vizet a bejövő csapra, így kilazul a vízellátó tömlő.
3. Távolítsa el a vízcsövet és merítse meleg vízbe.
4. Töltsön meleg vizet a mosógép dobjába és hagyja állni 10 percig.
5. Csatlakoztassa a vízcsövet a csapra, majd ellenőrizze, hogy a vízellátás és az ürítés 

szabályosan működik-e.

A GÉP KÜLSŐ TISZTÍTÁSA
1. Puha kendővel és kímélő háztartási mosószerrel törölje le a mosógép minden oldalát és a 

vezérlőpanelt.
2. Puha kendővel törölje szárazra.
3. Ne öntsön vizet a mosógépre.

A TÖRMELÉKSZŰRŐ TISZTÍTÁSA
A törmelékszűrőt évente 2-3 alkalommal tisztítsa.

1. Távolítsa el a mosógép elülső lapját.
2. Csavarja le a szűrősapkát és emelje ki.
3. Mossa ki a szűrőben található koszt és egyéb anyagokat.

Ellenőrizze, hogy az ürítőszivattyú hajtócsavarja a szűrő 
mögött nincs-e eltömődve. Illessze a helyére a szűrősapkát.

4. Illessze a helyére a szűrőfedőt.

TISZTÍTSA KI A VÍZTÖMLŐ SZITASZŰRŐJÉT.
A szitaszűrőt legalább évente egyszer tisztítsa ki, vagy ha a következő 
hibaüzenetet látja a kijelzőn:

Tegye a következőt:
1. Zárja el a mosógép vízellátását.
2. Csavarja ki a mosógép hátulján lévő csavart.
3. Fogóval óvatosan húzza ki a szitaszűrőt a tömlő végéből, és 

víz alatt öblítse tisztára.
A menetes csatlakozót is kívül-belül tisztítsa meg.

4. Tolja a helyére a szűrőt.
5. A csavart rögzítse újra a mosógépre.
6. Nyissa meg a csapot és ellenőrizze, hogy a csatlakozási pontok vízállóak-e.
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14_ Hibaelhárítás

hibaelhárítás
HIBÁK ÉS MEGOLDÁSUK

PROBLÉMA MEGOLDÁS

A mosógép nem indul be • Ellenőrizze, hogy a gép jól le van-e zárva.
• Ellenőrizze, hogy a készülék csatlakozik-e elektromos hálózathoz.
• Ellenőrizze, hogy a vízcsap meg van-e nyitva.
• Nyomja meg a Beindítás/Szünet gombot.

Nincs víz vagy elégtelen a 
vízellátás

• Ellenőrizze, hogy a vízcsap meg van-e nyitva.
• Ellenőrizze, hogy a vízellátó tömlő nincs-e befagyva.
• Ellenőrizze, hogy a vízellátó tömlő nincs-e megtörve.
• Ellenőrizze, hogy a vízellátó tömlő nincs-e eldugulva.

A mosási program 
végeztével 
mosószermaradék van a 
mosószer-adagolóban

• Ügyeljen arra, hogy a gép megfelelő víznyomással működjön.
• A mosószert az adagoló belsejébe tegye  

(minél távolabb a külső peremtől).

A mosógép rezeg vagy 
zajosan működik

• Győződjön meg arról, hogy a mosógép egyenletes felületen áll. Ha a 
felület egyenetlen, állítsa be a mosógép szintezőlábait.

• Ügyeljen arra, hogy a szállítási csavarok el legyenek távolítva.
• Ellenőrizze, hogy a mosógép nem ér-e hozzá más tárgyakhoz.
• Ellenőrizze, hogy a mosótöltet egyensúlyban van-e.

A mosógép nem ürít és/
vagy nem centrifugál 

• Ellenőrizze, hogy a kifolyótömlő nincs-e összenyomva vagy megtörve.
• Ellenőrizze, hogy a szitaszűrő nincs-e eltömődve.

HIBAÜZENETEK ÉRTELMEZÉSE

HIBAKÓD MEGOLDÁS

dE • Zárja be a sütő ajtaját.

4 E
• Ellenőrizze, hogy a vízcsap meg van-e nyitva.
• Ellenőrizze a víznyomást.

5 E
• Tisztítsa meg a törmelékszűrőt.
• Ellenőrizze, hogy a kifolyótömlő helyesen van-e csatlakoztatva.

UE

• A mosótöltet nincs egyensúlyban, lazítsa meg az összegabalyodott 
mosnivalót.

• Ha csak egy ruhadarabot kíván kimosni, például egy fürdőköpenyt 
vagy egy farmert, a végső fordulatszám elégtelen lehet, és a kijelzőn 
megjelenik az „UE” hibaüzenet.

LE
• Ellenőrizze, hogy a kifolyótömlő vége nincs-e túl alacsonyan. (valamint 

hogy a tömlő hátsó csatlakozása érintetlen)
• Ellenőrizze, hogy a kifolyótömlő vége nincs-e víz alatt.

Mielőtt felhívná a márkaszervizt:
1. Próbálja meg megoldani a problémát (Lásd: „Hibaelhárítás” ugyanezen az oldalon).
2. Újra indítsa el a programot. Ismét tapasztalja a hibát?
3. Ha a hibás működés továbbra is fennáll, hívja fel a márkaszervizt és mondja el, mit tapasztalt.
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mosóprogram-táblázat
MOSÓPROGRAM-TÁBLÁZAT
( felhasználói változat)

Mosópro-
gram

Maximális mosótöltet (kg) Mosószer és adalékok

Hőmér-
séklet 
(MAX)  

˚C

Maximális fordulatszám 
(ford./perc)

Késleltetett 
indítás

Mosás 
Idő  

(perc)

WF-
J1462/
J1262/
J1062/
J862

WF-
B1462/
B1262/
B1062/
B862

WF-
R1262/
R1062/
R862

WF-
F1262/
F1062/
F862

WF-
S1062/
S862

Elő-
mosás Mosás Öblítő

WF-
J1462/
B1462

WF-
J1262/
B1262/
R1262/
F1262

WF-
J1062/
B1062/
R1062/
F1062/
S1062

WF-
J862/
B862/
R862/
F862/
S862

Pamut 7,0 6,0 5,2 4,5 3,5  igen  95 1400 1200 1000 800+  126

Gyerek-
pamut 7,0 6,0 5,2 4,5 3,5  igen  60 1400 1200 1000 800+  98

Műszálas 
3,0 3,0 2,5 2,5 2,0  igen  60 800 800 800 800  73

Gyapjú 2,0 2,0 1,5 1,5 1,0 igen  40 400 400 400 400  42

Kézi mosás 
2,0 2,0 1,5 1,5 1,0 igen  40 400 400 400 400  37

Gyors-
mosás 

3,0 3,0 2,0 2,0 1,5 igen  60 1400 1200 100 800+  28

Mosóprogram Mosás típusa

Pamut Átlagosan vagy enyhén szennyezett pamut, ágynemű, terítő, alsónemű, törülköző, 
ingek stb.

Gyerekpamut Átlagosan vagy enyhén szennyezett gyerekpamut, ágynemű, terítő, alsónemű, 
törülköző, ingek stb.

Műszálas Átlagosan vagy enyhén szennyezett blúzok, ingek stb., poliészter (diolén, trevira), 
poliamid (perlon, nylon) vagy más hasonló anyagból.

Kézi mosás A kézzel történő mosáshoz hasonló, könnyű mosóprogram.

Gyapjú Csak gépben mosható gyapjúanyagok, tiszta gyapjú címkével.

Gyorsmosás 
Enyhén szennyezett pamut- vagy vászonblúzok, ingek, sötét színű frottír, színes 
vászondolgok, farmer stb.

1. A mosóprogramok időtartama az IEC 456 számú szabvány alapján kerül megállapításra.
2. Az adatok háztartásonként változhatnak, a víznyomás és vízhőmérséklet, a mosótöltet és a mosnivaló 

fajtája szerint.
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16_ Függelék

függelék
ANYAGKEZELÉSI TÁBLÁZAT

Tartós anyag Vasalás max. 100 °C-on

Finom anyag Ne vasalja

95 °C-on mosható
Bármilyen oldószerrel szárazon 
tisztítható

60 °C-on mosható
Perkloriddal, könnyűbenzinnel, 
tiszta alkohollal vagy R113 
tisztítóval szárazon tisztítható

40°C-on mosható.
Repülő-üzemanyaggal, tiszta 
alkohollal vagy R113 tisztítóval 
szárazon tisztítható

30°C-on mosható. Száraz tisztítás tilos

Kézzel mosható Kiterítve szárítsa

Csak száraz tisztítás Felakasztva szárítható

Hideg vízben fehéríthető Vállfára akasztva szárítsa

Fehérítés tilos Szárítás normál hőmérsékleten

Vasalás max. 200 °C-on Szárítás csökkentett hőmérsékleten

Vasalás max. 150 °C-on Szárítógépben történő szárítás tilos

AZ ELEKTROMOS RENDSZERREL KAPCSOLATOS 
FIGYELMEZTETÉSEK
A tűzveszély, áramütés és más sérülések kockázatának elkerülése érdekében tartsa be az alábbi biztonsági 
előírásokat:
• A készüléket kizárólag a gyártócímkén feltüntetett típusú áramforrásról üzemeltesse. Ha nincs 

tisztában otthona áramellátásának típusával, kérdezze meg a készülék forgalmazóját vagy a helyi 
áramszolgáltatót.

• Kizárólag földelt vagy polarizált aljzatot használjon. Ez a csatlakozó csak egyféleképpen illeszkedik az 
aljzatba. Ha nem sikerül teljesen bedugni a csatlakozót az aljzatba, fordítsa meg a csatlakozót. Ha még 
így sem illeszkedik a csatlakozó, villanyszerelővel cseréltesse ki az aljzatot.

• Védje a csatlakozókábelt. A csatlakozókábel elhelyezésekor ügyeljen arra, hogy senki ne léphessen rá, 
vagy ne kerüljön más tárgyak alá és ne is érintkezzen ezekkel. Fordítson különös figyelmet a vezeték 
következő részeire: a csatlakozóval és a dugaszolóaljzattal érintkező szakaszra, valamint arra a részre, 
ahol a vezeték kilép a készülékből.

• Ne terhelje túl a fali aljzatot vagy a hosszabbítót. A túlterhelés tüzet vagy áramütést okozhat.

KÖRNYEZETVÉDELEM
• A készülék újrafelhasználható anyagokból készült. Ha meg akar válni a készüléktől, kövesse a helyi 

hulladékelhelyezési előírásokat. Vágja le a csatlakozókábelt, hogy a készüléket ne lehessen rákötni 
áramforrásra. Távolítsa el a mosógép ajtaját, hogy állatok és kisgyermekek ne szorulhassanak be a 
készülékbe.

• Ne lépje túl a mosószergyártó által ajánlott mosószermennyiséget.
• A mosási folyamat előtt csak akkor használjon folttisztító- és fehérítőszert, ha erre feltétlenül szükség 

van.
• Vizet és áramot takaríthat meg, ha csak teli géppel mos (a mosótöltet pontos mennyisége az adott 

mosóprogramtól függ).
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Függelék _17

MEGFELELÉSI TANÚSÍTVÁNY
A készülék megfelel az európai biztonsági szabványoknak, a 93/68 számú EK-irányelvnek és a 60335. 
számú EN-szabványnak.

MŰSZAKI ADATOK
WF-J1462/J1262/J1062/J862
WF-B1462/B1262/B1062/B862

Készüléktípus ELÖL TÖLTHETŐ MOSÓGÉP

MÉRETEK
WF-J1462/J1262/J1062/J862 WF-B1462/B1262/B1062/B862

598 mm (szé.) x 600 mm (mé.) x 844 
mm (ma.)

598 mm (szé.) x 550 mm (mé.) x 844 
mm (ma.)

VÍZNYOMÁS 50 kPa ~ 800 kPa

VÍZTÖLTŐ KAPACITÁS 68 L 59 L

ÖNSÚLY 76 kg 73 kg

MOSÁSI ÉS CENTRIFUGA-
KAPACITÁS

7 kg (SZÁRAZ MOSNIVALÓ) 6 kg (SZÁRAZ MOSNIVALÓ)

ENERGIAFO-
GYASZTÁS

MOSÓGÉPTÍPUS WF-J1462/J1262/J1062/J862 WF-B1462/B1262/B1062/B862

MOSÁS ÉS 
MELEGÍTÉS KÖZBEN

220 V 2000 W 220 V 2000 W

240 V 2400 W 240 V 2400 W

CEN-
TRIFUGA

MOSÓ-
GÉPTÍPUS

WF-
J1462

WF-
J1262

WF-
J1062

WF-
J862

WF-
B1462

WF-
B1262

WF-
B1062

WF-B862

230 V 700 W 360 W 320 W 270 W 580 W 530 W 500 W 430 W

SZIVATTYÚZÁSKOR 34 W

BETÖLTHETŐ 
ruhák súlya

MOSÓGÉPTÍPUS WF-J1462/J1262/J1062/J862 WF-B1462/B1262/B1062/B862

PAPÍR 2,5 kg 2,5 kg

MŰANYAG 1,0 kg 1,0 kg

CENTRIFUGA 
FORDU-
LATSZÁMA

MOSÓGÉPTÍPUS WF-J1462/
B1462

WF-J1262/
B1262

WF-J1062/
B1062

WF-J862/B862

ford./perc 1400 1200 1000 800
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WF-R1262/R1062/R862
WF-F1262/F1062/F862
WF-S1062/S862

Készüléktípus ELÖL TÖLTHETŐ MOSÓGÉP

MÉRETEK

WF-R1262/R1062/R862 WF-F1262/F1062/F862 WF-S1062/S862

598 mm (szé.) x 450 mm 
(mé.) x 844 mm (ma.)

598 mm (szé.) x 404 mm 
(mé.) x 844 mm (ma.)

598 mm (szé.) x 
340 mm (mé.) x 
844 mm (ma.)

VÍZNYOMÁS 50 kPa ~ 800 kPa

VÍZTÖLTŐ KAPACITÁS 49 L 48 L 43 L

ÖNSÚLY 69 kg 62 kg 55 kg

MOSÁSI és CENTRIFUGA-
KAPACITÁS

5,2 kg (SZÁRAZ 
MOSNIVALÓ)

4,5 kg (SZÁRAZ 
MOSNIVALÓ)

3,5 kg  
(SZÁRAZ 

MOSNIVALÓ)

ENERGIAFO-
GYASZTÁS

MOSÓGÉPTÍPUS WF-R1262/R1062/R862 WF-F1262/F1062/F862 WF-S1062/S862

MOSÁS ÉS 
MELEGÍTÉS KÖZBEN

220 V 1900 W 220 V 1800 W 220 V 1800 W

240 V 2200 W 240 V 2100 W 240 V 2100 W

CEN-
TRIFUGA

MOSÓ-
GÉPTÍPUS

WF-
R1262

WF-
R1062

WF-R862 WF-F1262 WF-F1062 WF-F862
WF-

S1062
WF-S862

230 V 550 W 500 W 430 W 270 W 230 W 180 W 250 W 200 W

SZIVATTYÚZÁSKOR 34 W

BETÖLTHETŐ 
ruhák súlya

MOSÓGÉPTÍPUS WF-R1262/R1062/R862 WF-F1262/F1062/F862 WF-S1062/S862

PAPÍR 2,1 kg 1,9 kg 1,8 kg

MŰANYAG 0,9 kg 0,8 kg 0,8 kg

CENTRIFUGA 
FORDU-
LATSZÁMA

MOSÓGÉPTÍPUS  WF-R1262/F1262 WF-R1062/F1062/S1062
WF-R862/F862/

S862

ford./perc 1200 1000 800

függelék
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KÉRDÉSE VAGY ÉSZREVÉTELE VAN?

Ország HÍVJON 
VAGY LÁTOGASSON MEG 

BENNÜNKET AZ INTERNETEN A 
KÖVETKEZŐ CÍMEN:

MAGYARORSZÁG 06-80-SAMSUNG(7267864) www.samsung.com/hu

Kódszám: DC68-02349N-HU
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