
 

 

  

 

 

2014. 

Automata mosógép W 914 
magyar nyelvű kezelési útmutató 

Fordította : Horváth Imre (Jimmy)  

 



 

Tisztítás és karbantartás 

 

Mosógép tisztítása: 

- a készüléket enyhe tisztítószerrel, vagy szappanos vízzel tisztítsuk, puha kendővel szárazra 

töröljük 

- a kezelőpultot nedves törlőkendővel majd száraz kendővel tisztítsuk 

- a mosóüstöt az erre alkalmas fémtisztító szerrel tisztítsuk 

Ne használjunk olyan tisztítószert, ami megkarcolhatja a felületet! 

 

Mosószertartály tisztítása: 

- a fiókot ütközésig kihúzzuk, majd a piros reteszelő-

gombot nyomva tartva kihúzzuk a fiókot a helyéről 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- mindkét fiókot alaposan tisztítsuk ki 

- az öblítő-rekeszből a szívócsonknál lévő kamrát 

kihúzzuk, majd csap alá téve meleg vízben 

kimossuk  

 

 



 

 

 

Alsó szűrő, szivattyú tisztítása: 

- ellenőrizze az alsó szűrőt 3-4 mosást követően, 

illetve ha szükségessé válik 

- a mosószertartály belső oldalán megtalálja az alsó 

csapóajtó nyitásához szükséges eszközt  

 

 

 

 

 

 

 - nyissa ki az ajtót a képen látható módon 

 

 

 

- tegyen egy edényt a tömlőcsonk alá 

- 2-3 körbeforgatással lazítsa ki az idegentárgy-csapda 

záró fedelét, de ne távolítsa el 

- hozzávetőlegesen 2 Liter folyadék távozik el a gépből 

Figyelem! 

Nem üzemszerű leállítást követően akár 25liter 

folyadék is távozhat! 

Vigyázat! 

Mosást követően a gépből kilépő folyadék forró lehet! 

 

 



 

- miután a folyadék kifolyt a gépből távolítsa el 

teljesen az alsó záró fedelet és alaposan tisztítsa 

meg a benne található szűrőt is 

- távolítsa el az idegentárgy-csapdából az 

esetleges érme, gomb, csat, stb. 

szennyeződéseket 

- kézzel finoman forgassa meg a szivattyú lapátját, 

meggyőződve arról, hogy nem maradt semmi a 

csapdában  

- tisztítsa ki az idegentárgy-csapdát 

- ezt követően a menetes részt is tisztítsa ki 

alaposan, majd csavarja vissza az alsó 

szűrőfedelet ütközésig 

 

Vízbefolyó tisztítása: 

A készülék két biztonsági szeleppel rendelkezik 

- a felső vízbecsatlakozásnál lévő szeleppel 

-  a készülék belsejében lévő mágnes szeleppel (ezt csak szakember tudja 

tisztítani) 

A vízbefolyó állapotát 6 havonta érdemes tisztítani, ellenőrizni! 

Menete: 

- zárja el a csapszelepet 

- csavarja le a tömlőt a csapról 

- vegye ki az anyacsavarban lévő 

gumitömítést 

- vegye ki egy kombinált vagy hegyes 

csőrű fogóval a többi alkatrészt, vigyázva 

hogy ne törjenek el 

- tisztítsa ki alaposan, távolítsa el a 

rendszerből lerakódott 

szennyeződéseket, majd szerelje vissza  

 

 



Üstszájgumi ellenőrzése: 

-mosás végeztét követően ellenőrizze 

az üstszájgumi képen látható módon 

történő kifordításával, hogy nem 

maradt-e mosószer, vagy egyéb 

maradvány, szennyeződés, ami 

elszínezhetné a következő mosásnál a 

ruhákat, vagy megsérthetné az 

üstszájgumit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vízcsatlakozó helyes/helytelen felszerelése 

 

 

 

  

 



Programok / opcióik 

 

Kochwasche/Buntwasche/ Főző/Színes-

mosás: 

- alacsony vízállás mosásnál, öblítésnél 

- 4 öblítő-fokozat,  

- centrifuga maximum 1400 fordulat 

 

opciók: előmosás,Víz+, lassú dobfordulat, rövid 

program 

 

Pflegeleicht/ könnyen kezelhető mosás: 

- alacsony vízállás mosásnál, öblítésnél 

- 3 öblítő-fokozat 

- centrifuga 900 fordulat maximum 

opciók: előmosás, víz+, lassú dobfordulat, rövid 

program 

Pflegeleicht-Fein/ könnyen kezelhető finom 

mosás: 

- magas vízállás mosásnál, öblítésnél 

- 3 öblítő-fokozat 

- centrifuga 600 fordulat maximum 

opciók: előmosás, lassú fordulat, rövid program 

 

Wolle/ gyapjú mosás: 

- közép vízállás mosásnál, magas vízállás 

öblítésnél 

- 3 öblítő-fokozat 

- centrifuga 900 fordulat maximum 

opciók: -

 

Gyerekzár bekapcsolás: 

3 perccel a mosási program indítását követően a programválasztó kapcsolót egy másik tetszőleges 

pozícióba állítva, vagy egy kiegészítő funkciót aktiválva a legfelső lámpa/LED (EIN) villogni kezd, ezzel 

lezárja a gombokat 

 Gyerekzár kikapcsolás: 

a programkapcsolót az eredeti pozícióba visszaállítva a legfelső (EIN) lámpa/LED ismét folytonosan 

fog világítani 

 

Programaindítás feltételei: 

- főkapcsoló bekapcsolt állásban  

- ajtó zárt állapotban 

- programválasztó ENDE/START állásban 

- program, opciók kiválasztása 



Hibakódok 

 

LED villog Hiba oka Hiba elhárítására tett javaslat 

 
  

 

O Ein 
Gyerekzár aktív/ az indított 

program változtatva lett 3 percet 
követően 

Állítsa vissza a kiválasztott 
programra, avagy indítson új 

programot 

O Vorwäsche 
vezérlő hiba                                             

/ csak centrifuga lett kiválasztva/  
Indítsa újra a programot! 

Forduljon a szakszervizhez! 

O Hauptwäsche 
Fűtőszál hiba/ Hő érzékelő hiba/ 

zárlat 
Forduljon a szakszervízhez! 

O Spülen 1-2 
Fordulatszám érzékelő hiba 

/szénkefe kopott/kontakthiba 
Forduljon a szakszervizhez! 

O Spülen 3-4 vezérlő hiba Forduljon a szakszervizhez! 

O Spülstop felhasználói hiba 
Indítson új programot, közben 

ne változtasson opciót! 

O Pumpen          
/Entschleudern 

A gép 2mp-en belül nem éri el a 
400-as fordulatot 

Állítsa legalább 450-re a 
fordulatszabályzót!Forduljon a 

szakszervizhez! 

O Ende  

A programkapcsolót állítsa a 
START/ENDE állásba, avagy 

válasszon programot 

 

O 
 

alacsony víznyomás/                     
nem éri el a töltési szintet 

nyissa ki teljesen a 
csapszelepet/ tisztítsa ki a 

felső szűrőt 

 

O 
 

dugulás/ szivattyú hiba 
Ellenőrizze az alsó szűrőt az 

idegentágy-csapdát, illetőleg a 
szivattyút 

 

O             O 
 

alsó biztonsági szelep aktív 
A padlón lévő szelepszivárgást 

észlelt, forduljon 
szakszervizhez 



Kezelőszervek, programok 

 

 

 

 

   

 

ellenőrizze az 

alsó szűrőt 

ellenőrizze a 

felső szűrőt 

Ajtónyitó gomb 

Víz+ érzékeny textilnél 

Csökkentett dobfordulat 

Főkapcsoló 

Előmosás választó 

Rövid program Centrifuga fordulat 

   

 

Folyamatjelző 

gyapjú 

szivattyúzás 

centrifugázás 

könnyen 

kezelhető mosás 

Főző/színes 

program 

erős program 

könnyen kezelhető 

finom mosás 

mini-program (40°) 


