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Kanun Hükmünde Komisyon Yönetmeliği (AB) No.1061/2010 ile Uyumludur
Tedarikçi adı veya ticari marka Stilevs
Model adı ST-WAMY1010L1401EU(A)

Nominal kapasite (kg) 10
Enerji verim sınıfı A
100 Devir Enerji Tüketimi (kWh) (1) 51
Tam yükte 60°C standart pamuklu programının enerji tüketimi 
(kWh)

1,02

Tam yükte 20°C standart pamuklu programının enerji tüketimi 
(kWh)

0,20

“Kapalı” modda elektrik tüketimi (W) 0,49
“Açık bırakma” modunda elektrik tüketimi (W) -
100 Devir Su Tüketimi (l) (2) 4600
Sıkarak kurutma verimi sınıfı B
Maksimum sıkma devri (dev/dak) 1400
Kalan nem miktarı (%) 52
Standart eko programı (3) Eko 40-60
Tam yükte Eko 40-60°C standart programının süresi (dak.) 238
Yarım yükte Eko 40-60°C standart programının süresi (dak.) 178
Kısmi yükte Eko 40-60°C standart programının süresi (dak.) 158
Açık bırakma modunun süresi (dak.) -
Hava kaynaklı akustik gürültü emisyonları yıkama/sıkma (dB) 72
Ankastre Hayır

(1) Tam ve kısmi yükte 60°C ve 40°C pamuklu programları için 220 standart yıkama 
döngüsüne dayanan enerji tüketimi ve düşük enerji modlarındaki tüketim. Gerçek enerji 
tüketimi makinenin nasıl kullanıldığına bağlıdır.
(2) Tam ve kısmi yükte 60°C ile 40°C pamuklu programları için 220 standart yıkama dön-
güsüne dayanan su tüketimi. Gerçek su tüketimi makinenin nasıl kullanıldığına bağlıdır.
(3) Etiket ve fişte yer alan bilgiler “Eko 40-60 standart programına” yönelik olup bu 
programlar, normal kirli pamuklu çamaşırların temizlenmesi için uygundur ve enerji ve 
su tüketimi bir arada düşünüldüğünde en verimli programlardır.
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a. “F01” displayed on screen
The machine is not fed with water or insufficient water. Check:
• Faucet is fully open and has enough water pressure.
• Water inlet pipe is knotted or not.
• Filtering net of water inlet pipe is blocked or not (refer to maintenance and 

repair).
• Water pipe is frozen or not.

Press “Start/Pause” key after fault is removed.
If fault occurs again, please contact with after-sale service (refer to after-sale
service.).

b. “F03” displayed on screen
The washer is not emptied. The washer stops the program being executed. 
Shut down the machine and disconnect power supply. Check:
• Drain pipe is knotted or not.
• Filter in drain pump is blocked or not (refer to the cleaning of filter in drain 

pump)
IMPORTANT: Ensure that the water has cooled before draining the appliance. 
• The drain hose is frozen up.

Plug in the appliance again.
Select and start the “Spin” program or push the “Start/Pause” button for at 
least 3 seconds and restart the desired program.
If fault occurs again, please contact with after-sale service (refer to after-sale
service.).

Fault code
The washer stops when the program is running. The display window shows
fault code “F13”, “F14”, “F24”, else fault codes from “F04” to “F98” or “Unb”.

If fault code “F13” is shown
• Door lock is abnormal. Start program for 20 sec and unlock the washer 

door (PTC) to check whether the door is closed.
• Open or close it again.
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