
Mosógép
Beszerelés és használat

WITL 100

Lásd a készülékben található többnyelvû 

használati utasításbeli oldalhivatkozásokat.
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Ez a használati útmutató többféle, hasonló típusú készülékre vonatkozik, ezért olyan funkciók

leírását is tartalmazhatja, amelyek az Ön készülékén nem találhatók.

A használati útmutató a környezeti hatások csökkentésére vonatkozó tájékoztatást is tartalmaz.

Elérhetõségünk:

Indesit Company Magyarország Háztartástechnikai Kft.

H-1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.

Kedves Vásárló!

Köszönjük, hogy az Indesit termékét választotta. Biztosak vagyunk abban, hogy ez a modern

és praktikus termék, amelyik a legjobb anyagokból készült, kielégíti minden igényét. Kérjük,

mielött használatba venné a készüléket, figyelmesen olvassa végig ezt a használati utasítást,

hogy a legjobb teljesítményt érje el, minden lehetõséget megismerjen és elkerülje azokat a

zavarokat, amelyek a nem szabályszerû használatból erednek!

Kérjük, õrizze meg a használati útmutatót és a készülék eladása, vagy elajándékozása esetén

adja tovább az új tulajdonosnak! A használati útmutatóban leírtak be nem tartásából eredõ

károkért a gyártó nem vállal felelõsséget.

A készülék TELJESÍTMÉNYÉNEK és BIZTONSÁGÁNAK megõrzéséhez a kérjük, figyeljen a

következõkre:

csak a gyártó által engedélyezett Ügyfélszolgálatot (06-40-98-99-00) hívja!

ragaszkodjon eredeti alkatrészek használatához!
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77/1999. (XII. 22.) GM rendelet a háztartási mosógépek 

energiafelhasználásának ismérveir l való tájékoztatásról alapján

Gyártó Indesit Company

Cikkszám F053554

Modell WITL 100

Készülék típusa felültölt s mosógép
Energiahatékonysági osztály  (1) A
Ciklusonkénti energiafelhasználás mosás + centrifugálás (kW/h) 0,95
Éves energiafelhasználás mosás + centrifugálás (kWh/év) 190
Névleges feszültség / Frekvencia (V / Hz) 220-240 / 50
Névleges teljesítmény (watt) 1850
Biztosíték névleges amperértéke (A) 10
Mosási hatékonysági osztály (2)  A
Centrifuga hatékonysági osztály (3) C
Ciklusonkénti vízfelhasználás mosás alkalmával  52
Éves vízfelhasználás mosás alkalmával  10400
Centrifuga fordulatszáma 1000
Maximális szárazruha töltet  5
Programid  normál 60 °C pamut programnál 105
Centrifugálási teljesítmény (%) 59
Zajszint (mosás) 66
Zajszint (szárítás) 74
Magasság (cm) 85
Szélesség (cm) 40
Mélység (cm) 60

(1) Energiahatékonysági skála A-tól (alacsony fogy.) G-ig (magas fogy.)

(2) Mosási hatékonyság A-tól (legjobb ) G-ig (legrosszabb)

(3) Centrifuga hatékonyság  A-tól (llegjobb) G-ig (legrosszabb)

Ha a mosás után külön szárítógépet használunk és G-osztályú centrifugás mosógép
helyett, A-osztályú centrifugás mosógépet választunk, a szárítógép üzemköltsége
felére csökken. A ruhák szárítógépben történ szárítása rendszerint több energiát
fogyaszt, mint a kimosásuk.
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Program módosítások
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Mosószerek és mosandók
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Óvintézkedés és tanácsok
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Karbantartás és tisztítás
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Rendellenességek és elhárításuk
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Általános

Éves szinten a villanyszámla 10%-át megtakaríthatja, ha az elektromos berendezéseket  kikapcsolja,

amikor nem használja õket.

A mosogatógépek, mosógépek, mikrohullámú sütõk standby (készenléti) állapotban is sokat fogyasztanak,

a normál üzemmód 5-10%-át.

Ügyeljen arra, hogy a vízcsapok ne maradjanak nyitva, ugyanis a csöpögõ csap miatt akár havi 

150-200 liter víz is elfolyhat fölöslegesen.

A régi, nagy energiafogyasztású háztartási gépeket cserélje új, energiatakarékos készülékekre!

Az energiafogyasztás akár 30-40%-kal csökkenthetõ, ha A++ kategóriás háztartási gépet (hûtõszekrényt,

mosógépet...) vásárol.

Mosás

Vásároljon A++ kategóriás vagy Energy Star címkés mosógépet, mert így az energiafogyasztás 

30-40%-kal csökkenthetõ.

A család mérete alapján válasszon mosógépet! Ma már kaphatók 6-8 kg ruha mosására alkalmas

készülékek is, amelyeket 4-5 fõs családban sem kell kétnaponta beindítani. Ha ritkábban használja,

nemcsak a villannyal, hanem a mosószerrel és a vízzel is spórol.

Ügyeljen arra, hogy a mosógép tele legyen! Fél adag ruha kimosása ugyanis közel ugyanannyi vizet 

és energiát igényel, mint a teljes adag mosása és öblítése.

Ha mégis gyakran elõfordul, hogy nem rakja tele ruhákkal a gépet, használjon súlykontroll automatikával

ellátott mosógépet! A rendszer érzékeli a töltet mennyiségét, és annak megfelelõ mennyiségû vizet

használ a mosás során. Így mosásonként akár 35-50%-kal csökkenthetõ az energia- és a vízfelhasználás.

Amikor csak lehetséges, szárítsa ruháit a szabadban! Így elõzõleg alacsonyabb fordulatszámon 

is centrifugálhat.

Ha szárítógépet használ, szárítás elõtt centrifugáljon magas fordulatszámon! Törekedjen arra, hogy 

a ruhák a lehetõ legszárazabbak legyenek a szárítógép használata elõtt, mert túlságosan nedves ruha

jelentõsen megnöveli a szárítási idõt és a felhasznált energiát.

Kerülje a túl hosszú és magas hõfokú programokat és az elõmosást! Hosszú programok helyett áztassa

be a ruhát mosás elõtt és használjon folttisztítót! 

Ne adagoljon az elõírtnál nagyobb mennyiségû mosószert, mert a gép nem használja fel, sõt, 

az összegyûlik a gép belsejében, és ezzel nagyobb erõkifejtésre készteti a szivattyút.

Háztartási tippek, jótanácsok


