Ápolási program útmutatója
hőszivattyús szárítógépek
WTY----- vagy WT4-Y----- típusához, lásd a típustáblát.
A típustábla az ajtó közelében vagy a készülék hátoldalán található.

Figyelem!

Ne használjon forrásban lévő vizet, mert égési sérülés veszélye áll fenn.
Tartsa be a vonatkozó figyelmeztetéseket és biztonsági utasításokat, amelyeket az
ápolószer csomagolásán találhat meg.

Készülék előkészítése
1. A készülék kikapcsolása
2. Vegye ki és ürítse ki a kondenzvíztartályt, tisztítsa meg a szűrőt.

3. Töltsön be kb. 100 ml ápolószert a palack teljes 125 ml-es tartalmábóla
nagy, kerek, fekete nyílásába, majd töltsön bele
1 liter forró csapvizet pl. egy locsolókannával
(max. 60°C).

4. A maradék kb. 25 ml ápolószerhez (lásd a palackon található útmutatót)
adjon hozzá 1 liter forró csapvizet (max. kb. 60°C), majd töltse be a
kondenzvíztartályba, majd tolja be a tartályt a készülékbe.

Az ápolószert hagyja hatni legalább 6 órán, de ideális
esetben 12 órán vagy egész éjszakán keresztül.

P:03 ápolási program behívása
1. Kapcsolja be a készüléket és várja meg, míg az 1-

es

pozíció
világít.
1.1. 15 másodpercen belül fordítsa el a programválasztó kapcsolót
óramutató járásával egyező irányban
a 9-es helyzetbe.

az

1.2. Nyomja meg a kijelzőn a „balra fent“ gombot és tartsa
lenyomva, hogy
A programválasztó kapcsolót egy pozícióval a „10-es”
helyzetbe
fordíthassa.
1.3. Engedje el a „balra fent“ gombot és várjon 4másodpercig.
1.4. Válassza ki a P03: Rinsing (öblítés) programot a
nyílgombokkal.

1.5. A „Start/Stop“ gombbal indítsa el a programot.
A működési idő kb. 5 perc.
A program lefutása után a „Start/Stop“ gomb villog.
2. Legalább egymás után 3-szor ismételje meg a P:03 Rinsing ápolási programot.

Tudnivaló
Az egyes ápolási ciklusok között ne ürítse le a kondenzvíztartályt,
azonban tisztítsa meg a kondenzvíztartályban található szűrőt/szűrőrácsot.
Lefutást követően a P:03 Rinsing program újra elindítható a „Start/Stop“ gombbal!
3. Kondenzvíztartály öblítése
3-szori ápolást követően ürítse le a kondenzvíztartályt, tisztítsa meg a szűrőt és
öblítse ki hideg vízzel a tartályt úgy, hogy a tartályt elfordítja.
4. Készülék öblítése
Töltse fel a kondenzvíztartályt kb. 3 liter hideg vízzel és indítsa el 3-szor
a P:03 Rinsing ápolási programot. A program minden befejezését követően
ürítse le a kondenzvíztartályt, tisztítsa meg a szűrőt, majd töltse fel a kondenzvíztartályt
újra friss hideg vízzel .
5. Kilépés az ápolási programból, készülék kikapcsolása.

Tudnivaló

Ha a 3-szeri öblítést követően még koszos, akár színes visszamaradt anyag, ill.
bolyhok vagy hab található a kondenzvíztartályban, akkor a tartály öblítése saját mérlegelés alapján,
tetszőleges alkalommal megismételhető. Ha a tartályban ezt követően is található még hab, akkor ezt
a hab egy éjszakai nyugalmi állapotot követően - miután a hab összeesett - kipumpálható a tartályból.

Ápolási program útmutatója
2 lépésben WT4-W---- vagy WTW8-----típusú készülékekhez
kijelzővel lásd a típustáblát.
A típustábla az ajtó közelében vagy a készülék hátoldalán található.

Figyelem!

Ne használjon forrásban lévő vizet, mert égési sérülés veszélye áll fenn.
Tartsa be a vonatkozó figyelmeztetéseket és biztonsági utasításokat, amelyeket az
ápolószer csomagolásán találhat meg.

Készülék előkészítése
6. Kapcsolja ki a készüléket vagy állítsa nulla pozícióba a programválasztó kapcsolót.
7. Vegye ki és ürítse ki a kondenzvíztartályt, tisztítsa meg a szűrőt.

8.
9.

Töltsön bekb. 100 ml ápolószert a teljes 125ml-es palacktartalombóla
nagy, kerek, fekete nyílásába, majd töltsön bele
1 liter forró csapvizet pl. egy locsolókannával
(max. 60°C).

10. A maradék kb. 25 ml ápolószerhez adjon hozzá 1 liter forró csapvizet
(max. 60 °C) és töltse be a kondenzvíztartályba, majd tolja be a tartályt
a készülékbe.

Az ápolószert hagyja hatni legalább 6 órán, de ideális esetben 12 órán vagy
egész éjszakán keresztül.

P03 ápolási program behívása

5. Kapcsolja be a készüléket és várjon 4 másodpercet.
5.1. 15 másodpercen belül fordítsa el a programválasztó kapcsolót az óramutató járásával egyező
irányban
„6 óra” helyzetbe.
5.2. Nyomja meg a kijelző alatti „Kímélő T J“ 2-es gombot,
5.3. majd tartsa lenyomva és fordítsa tovább egy pozícióval a programválasztó kapcsolót.
Engedje el a Kímélő gombot Megjelenik a P:01 kijelzés.
5.4. Engedje el a „Kímélő T J“ 2-es gombot és várjon 4 másodpercet.
5.5. A programválasztó kapcsoló elforgatásával válassza ki a P:03 programot.
5.6. A „Start/Stop“ gombbal indítsa el a programot. A működési idő kb. 5 perc.
A program lefutása után a „Start/Stop“ gomb villog.
6. Legalább egymás után 3-szor ismételje meg a P:03 programot.

Tudnivaló
Az egyes ápolási ciklusok között ne ürítse le a kondenzvíztartályt,
azonban tisztítsa meg a kondenzvíztartályban található szűrőt/szűrőrácsot.
Lefutást követően a P:03 program újra elindítható a „Start/Stop“ gombbal!
7. Kondenzvíztartály öblítése
3-szori ápolást követően ürítse le a kondenzvíztartályt, tisztítsa meg a szűrőt és
öblítse ki hideg vízzel a tartályt úgy, hogy a tartályt elfordítja.
8. Készülék öblítése
Töltse fel a kondenzvíztartályt kb. 2,5 liter hideg vízzel és indítsa el 3-szor
A P:03 ápolási programot. A program minden befejezését követően
ürítse le a kondenzvíztartályt, tisztítsa meg a szűrőt, majd töltse fel a kondenzvíztartályt
újra friss hideg vízzel.
9. Kilépés az ápolási programból, készülék kikapcsolása.

Tudnivaló

Ha a 4-szeri öblítést követően még koszos, akár színes visszamaradt anyag, ill.
bolyhok vagy hab található a kondenzvíztartályban, akkor a tartály öblítése saját mérlegelés
alapján, tetszőleges alkalommal megismételhető. Ha a tartályban ezt követően is található még
hab, akkor ezt a hab egy éjszakai nyugalmi állapotot követően - miután a hab összeesett kipumpálható a tartályból.

Ápolási program útmutatója
hőszivattyús szárítógépek
WTY----- vagy WT4-Y----- típusához, lásd a típustáblát.
A típustábla az ajtó közelében vagy a készülék hátoldalán található.

Figyelem!

Ne használjon forrásban lévő vizet, mert égési sérülés veszélye áll fenn.
Tartsa be a vonatkozó figyelmeztetéseket és biztonsági utasításokat, amelyeket az
ápolószer csomagolásán találhat meg.

Készülék előkészítése
11. A készülék kikapcsolása
12. Vegye ki és ürítse ki a kondenzvíztartályt, tisztítsa meg a szűrőt.

13. Töltsön be kb. 100 ml ápolószert a palack teljes 125 ml-es tartalmábóla
nagy, kerek, fekete nyílásába, majd töltsön bele
1 liter forró csapvizet pl. egy locsolókannával
(max. 60°C).

14. A maradék kb. 25 ml ápolószerhez (lásd a palackon található útmutatót)
adjon hozzá 1 liter forró csapvizet (max. kb. 60°C), majd töltse be a
kondenzvíztartályba, majd tolja be a tartályt a készülékbe.

Az ápolószert hagyja hatni legalább 6 órán, de ideális
esetben 12 órán vagy egész éjszakán keresztül.

P:03 ápolási program behívása
Kapcsolja be a készüléket és várja meg, míg az
es pozíció
világít.

10.

10.1. 15 másodpercen belül fordítsa el a programválasztó
kapcsolót az óramutató járásával egyező irányban
a 9-es helyzetbe.

10.2. Nyomja meg a kijelzőn a „balra fent“ gombot és tartsa
lenyomva, hogy
A programválasztó kapcsolót egy pozícióval a „10-es”
helyzetbe
fordíthassa.
10.3. Engedje el a „balra fent“ gombot és várjon 4másodpercig.
10.4. Válassza ki a P03: Rinsing (öblítés) programot a
nyílgombokkal.

10.5. A „Start/Stop“ gombbal indítsa el a programot.
A működési idő kb. 5 perc.
A program lefutása után a „Start/Stop“ gomb villog.

Legalább egymás után 3-szor ismételje meg a P:03 Rinsing ápolási
programot.

11.

Tudnivaló
Az egyes ápolási ciklusok között ne ürítse le a kondenzvíztartályt,
azonban tisztítsa meg a kondenzvíztartályban található szűrőt/szűrőrácsot.
Lefutást követően a P:03 Rinsing program újra elindítható a „Start/Stop“ gombbal!
12.
Kondenzvíztartály öblítése
3-szori ápolást követően ürítse le a kondenzvíztartályt, tisztítsa meg a szűrőt és
öblítse ki hideg vízzel a tartályt úgy, hogy a tartályt elfordítja.
13.
Készülék öblítése
Töltse fel a kondenzvíztartályt kb. 3 liter hideg vízzel és indítsa el 3-szor
a P:03 Rinsing ápolási programot. A program minden befejezését követően
ürítse le a kondenzvíztartályt, tisztítsa meg a szűrőt, majd töltse fel a kondenzvíztartályt
újra friss hideg vízzel .
15.

Kilépés az ápolási programból, készülék kikapcsolása.

1-

Tudnivaló

Ha a 3-szeri öblítést követően még koszos, akár színes visszamaradt anyag, ill.
bolyhok vagy hab található a kondenzvíztartályban, akkor a tartály öblítése saját mérlegelés alapján,
tetszőleges alkalommal megismételhető. Ha a tartályban ezt követően is található még hab, akkor ezt
a hab egy éjszakai nyugalmi állapotot követően - miután a hab összeesett - kipumpálható a tartályból.

