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A változtatások jogát fenntartjuk.

Biztonsági információk
Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan olvassa el a
mellékelt útmutatót. A nem megfelelő üzembe helyezés vagy
használat által okozott károkért nem vállal felelősséget a gyártó.
További tájékozódás érdekében tartsa elérhető helyen az útmutatót.

Gyermekek és fogyatékkal élő személyek biztonsága
Vigyázat Fulladás, sérülés vagy tartós rokkantság kockázata.
• Ne engedje, hogy a készüléket csökkent fizikai, értelmi vagy
mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek híján lévő személy használja, beleértve a gyermekeket is.
Ha ilyen személyek használják a készüléket, a biztonságukért
felelős személynek kell őket felügyelnie, illetve a készülék
használatára vonatkozóan útmutatást kell biztosítani számukra.
• Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
• Minden csomagolóanyagot tartson távol a gyermekektől.
• Minden mosószert tartson távol a gyermekektől.
• A gyermekeket és kedvenc háziállatokat tartsa távol a készüléktől, amikor az ajtaja nyitva van.
• Ha rendelkezik gyermekbiztonsági zárral a készülék, akkor célszerű azt bekapcsolni.

www.zanussi.com
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Általános biztonság
• Karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból.
• Ne változtassa meg a készülék műszaki jellemzőit.
• Soha ne lépje túl a megengedett legnagyobb töltetet, mely 5,5
kg tömegű lehet (lásd a „Programtáblázat” című fejezetet).
• Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a gyártó
szerelőjének vagy más hasonlóan képzett személynek ki kell
cserélnie, nehogy veszélyhelyzet álljon elő.
• Az üzemi víznyomás (minimum és maximum) értékének 0,5
bar (0,05 MPa) és 8 bar (0,8 MPa) között kell lennie
• Ügyeljen arra, hogy a készülék alsó részén levő szellőzőnyílásokat (ha vannak) a készülék alatti szőnyeg ne zárja el.
• A készülék vízhálózatra történő csatlakoztatásához használja a
mellékelt, új tömlőkészletet. Régi tömlőkészlet nem használható fel újra.
Biztonsági előírások
Üzembe helyezés
• Távolítsa el az összes csomagolást és a
szállítási rögzítőcsavarokat.
• Őrizze meg a szállítási rögzítőcsavarokat.
Amikor ismét szállítani szeretné a készüléket, a dobját rögzítenie kell.
• Ne helyezzen üzembe, és ne is használjon
sérült készüléket.
• Ne helyezze üzembe a készüléket olyan
helyen, ahol a hőmérséklet 0 °C alatt van,
vagy ahol ki van téve az időjárásnak.
• Tartsa be a készülékhez mellékelt üzembe
helyezési útmutatóban foglaltakat.
• Ügyeljen arra, hogy a készülék üzemeltetésének helyén a padló vízszintes, sík, stabil,
hőálló és tiszta legyen.
• Ne helyezze üzembe a készüléket olyan
helyen, ahol az ajtaját nem lehet teljesen
kinyitni.
18

• Súlyos a készülék, ezért legyen körültekintő a mozgatásakor. Mindig viseljen munkavédelmi kesztyűt.
• Gondoskodjon arról, hogy keringeni tudjon
a levegő a készülék és a padló között.
• Úgy állítsa be a lábakat, hogy a készülék
és a szőnyeg között rendelkezésre álljon a
szükséges hely.
Elektromos csatlakoztatás
Vigyázat Tűz- és áramütésveszély.
• A készüléket kötelező földelni.
• Ellenőrizze, hogy az adattáblán szereplő
elektromos adatok megfelelnek-e a háztartási hálózati áram paramétereinek. Amennyiben nem, forduljon szakképzett villanyszerelőhöz.
• Mindig megfelelően felszerelt, áramütés ellen védett aljzatot használjon.
www.zanussi.com

• Ne használjon hálózati elosztókat és hosszabbító kábeleket.
• Ügyeljen a hálózati csatlakozódugó és a
hálózati kábel épségére. Ha a hálózati kábel cserére szorul, forduljon a márkaszervizhez vagy villanyszerelőhöz.
• Csak az üzembe helyezés befejezése után
csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót
a hálózati csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra, hogy a hálózati dugasz üzembe helyezés után is könnyen elérhető legyen.
• A készülék csatlakozásának bontására, soha ne a hálózati kábelnél fogva húzza ki a
csatlakozódugót. A kábelt mindig a csatlakozódugónál fogva húzza ki.
• Nedves kézzel ne érintse meg a hálózati
kábelt és a csatlakozódugót.
• A készülék megfelel az EGK irányelveinek.

• Tartsa be a mosogatószer csomagolásán
feltüntetett utasításokat.
• Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy gyúlékony anyaggal szennyezett tárgyat a készülékbe, annak közelébe, illetve annak tetejére.
• Ellenőrizze, hogy minden fémtárgyat eltávolított a ruhákból.
• Ne tegyen a készülék alá edényt azért,
hogy az esetleg a készülékből szivárgó vizet összegyűjtse. A használatra javasolt felszerelésekkel kapcsolatban forduljon a
márkaszervizhez.

Vízhálózatra csatlakoztatás

• A készülék tisztításához ne használjon vízsugarat vagy gőzt.
• A készüléket puha, nedves ruhával tisztítsa. Csak semleges tisztítószert használjon.
Ne használjon súrolószert, súrolószivacsot,
oldószert vagy fém tárgyat.

• Ügyeljen arra, hogy ne okozzon sérülést a
vízcsöveknek.
• A készülék vízhálózatra történő csatlakoztatásához használja a mellékelt, új tömlőkészletet. Régi tömlőkészlet nem használható fel újra.
• Mielőtt új vagy hosszabb idő óta nem használt csövekhez csatlakoztatja a készüléket,
addig folyassa a vizet, amíg az teljesen ki
nem tisztul.
• A készülék első használata előtt ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.
Használat
Vigyázat Személyi sérülés, áramütés,
tűz, égési sérülés vagy a készülék
károsodásának veszélye áll fenn.
• A készüléket kizárólag háztartási célra
használja.

Ápolás és tisztítás
Vigyázat Személyi sérülés vagy a
készülék károsodásának veszélye áll
fenn.

Ártalmatlanítás
Vigyázat Sérülés- vagy fulladásveszély.
• Bontsa a készülék hálózati csatlakozását.
• Vágja le a hálózati tápkábelt, és helyezze a
hulladékba.
• Szerelje le az ajtókilincset, hogy megakadályozza gyermekek és kedvenc állatok
készülékben rekedését.
Szerviz
• A készülék javítását bízza márkavizre. Kizárólag eredeti alkatrészek használatát javasoljuk.

Termékleírás
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1

1 A kezelőpanel
2 Fedélfogantyú
3 Szabályozható szintezőlábak

2

3

Kezelőpanel
1

2

3h

6h

3

9h

1200
900
700
500

7

6

5

4

1 Programválasztó gomb
2 KÉSLELTETETT INDÍTÁS gomb

5 EXTRA ÖBLÍTÉS gomb
6 OPCIÓK gomb

3 Ciklusfutás jelzőfényei
4 INDÍTÁS/SZÜNET gomb

7 CENTRIFUGÁLÁS gomb

Adagolódoboz
Előmosás
Mosás
Öblítőszer (ne töltse a
fölé)
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Egy mosási ciklus lefuttatása
Az első használat
• Győződjön meg arról, hogy az elektromos és vízcsatlakozások megfelelnek
az üzembe helyezési útmutatásoknak.
• Távolítsa el a polisztirol betétet és
minden más elemet a dobból.

• Futtasson le egy kezdeti mosási ciklust 90°C-on, ruhanemű nélkül, de mosószerrel, hogy megtisztítsa a víztartályt.

Napi használat
A mosnivaló betöltése
• Nyissa fel a készülék fedelét.
• Az A kioldógomb
megnyomásával
nyissa ki a dobot:
A két ajtószárny
automatikusan
kinyílik.
• Töltse be a mosnivalót, zárja be a dobot és a mosógép fedelét.
Vigyázat Mielőtt lezárná a készülék
fedelét, győződjön meg arról, hogy a dob
jó be van-e zárva.
• Amikor a két ajtószárny le van zárva,
• az A kioldógomb kiugrik.
A mosószerek adagolása
Öntse a mosószermennyiséget a mosási reés az előmosási rekeszbe
, ha
keszbe
kiválasztotta az "előmosás" opciót. Töltse az
öblítőszert a rekeszbe, ha szükséges.
A kívánt program kiválasztása
Fordítsa a programkapcsolót a kívánt proggomb zölden vilramra. A "Start/Szünet"
log.
Ha Ön akkor forgatja el a programkapcsolót
egy másik programra, amikor egy ciklus folyamatban van, a készülék figyelmen kívül
hagyja az újonnan kiválasztott programot. A
gomb pirosan villog néhány
"Start/Szünet"
másodpercig.
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A centrifugálási sebesség kiválasztása
Nyomja meg a „Centrifugálás”
gombot a
centrifugálási sebesség megváltoztatásához,
ha a készülék által választott sebességtől eltérő sebességen kívánja centrifugálni a ruhaopciót
neműt. Választhatja az “Öblítőstop”
is.
A maximális centrifugálási sebességeket
megtalálja a „Mosási programok” c. részben.
Öblítőstop
Ennek a funkciónak a kiválasztásakor a készülék nem ereszti le az utolsó öblítővizet,
hogy megóvja a ruhákat a gyűrődéstől.
Miután a program véget ért, és az „Öblítőfunkciókat kiválasztotta, a ciklus bestop”
fejezéséhez és a víz leeresztéséhez ki kell
választania a „Centrifugálás”
vagy a „Leeprogramot is.
resztés”
Kiegészítő funkciók kiválasztása
A Különböző opciókat a program kiválasztása
után és a „Start/Szünet”
gomb megnyomása előtt kell kiválasztani (lásd „Programtáblázat”). Nyomja meg a kívánt gombo(ka)t:
a megfelelő jelzőfények felgyulladnak. Ha ismét megnyomja, a jelzőfények kialszanak.
Ha az opciók egyike nem egyeztethető össze
a kiválasztott programmal, a“Start/Szünet”
gomb pirosan villog.
"Előmosás" opció
A készülék egy előmosást végez max. 30 °Con.
Gyors opció
A mosás időtartama a kiválasztott programtól
függően csökken.
21

„Extra öblítés” beállítás
A mosógép egy vagy több további öblítést végez a mosási ciklus alatt. A beállítás az érzékeny bőrű egyéneknél és olyan helyeken
ajánlott, ahol a víz nagyon lágy.
" Késleltetett indítás"
Ez az opció lehetővé teszi, hogy a "Késleltetett indítás"
gomb megnyomása révén a
mosási program indítását 3, 6 vagy 9 órával
késleltesse.
A késleltetési időtartamot bármikor módosítgomb
hatja vagy törölheti a "Start/Szünet"
megnyomása előtt, ha megnyomja ismét a
"Késleltetett indítás"
gombot (amikor az
összes jelzőfény kialszik, a mosási program
azonnal elindul).
gomHa már megnyomta a "Start/Szünet"
bot, de szeretné módosítani vagy törölni a
késleltetett indítást, az alábbiak szerint járjon
el:
• A késleltetett indítás törléséhez és a ciklus
azonnali elindításához nyomja meg a
, majd pedig a "Késlelte"Start/Szünet"
tett indítás"
gombot. Nyomja meg a
gombot a ciklus elindítá"Start/Szünet"
sához.
• A késleltetési időszak módosításához
"Stop" állásba kell lépnie, majd újra kell
programoznia a ciklust.
A fedél a késleltetett indítás időtartama alatt
zárva van. Ha ki kell nyitnia a fedelet, először
szünet helyzetbe kell állítania a készüléket a
"Start/Szünet"
gomb megnyomásával. A
fedél lecsukása után ismét nyomja meg a
gombot.
"Start/Szünet"
A program indítása
A program elindításához nyomja meg a
gombot. A megfelelő jelző"Start/Szünet"
fény zölden világít. Normális jelenség, ha a
programválasztó a ciklus alatt nem mozdul el.

Készenlét: Miután a program befejeződött, néhány másodperc elteltével az
energiatakarékos rendszer bekapcsol. Bár-
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Az aktuális ciklusnak megfelelő jelzőfény világít.
+
: Előmosás + Mosás
+
: Öblítések + Centrifugálás
: Ciklus vége
A leeresztő szivattyú egy rövid időre bekapcsolhat, amikor a készülék vizet tölt
be.
Program megszakítása
Mosnivaló hozzáadása az első 10 perc
alatt
gombot: a
Nyomja meg a Start/Szünet
megfelelő jelzőfény zölden világít, miközben
a készülék szünet helyzetben van. A fedelet
csak kb. két perccel azután lehet kinyitni,
hogy a mosógép leállt. A program folytatásához nyomja meg ismét a "Start/Szünet"
gombot.
A folyamatban lévő program módosítása
Mielőtt bármilyen változtatást végrehajtana
az aktuális programon, a "Start/Szünet"
gomb megnyomásával szünetre kell állítani a
mosógépet. Ha a módosítás nem lehetséges,
gomb pirosan villog néa "Start/Szünet"
hány másodpercig. Ha mégis úgy dönt, hogy
módosítja a programot, törölnie kell az aktuális programot (lásd lentebb).
Program törlése
Ha törölni kívánja a programot, forgassa a
programkapcsolót a "Stop" állásba.
Amikor a program véget ért
A mosógép automatikusan leáll, a "Start/Szügomb kiugrik, és a "Ciklus vége"
net"
jelzőfény felgyullad. A fedelet csak kb. két
perccel azután lehet kinyitni, hogy a mosógép
leállt. Forgassa a programkapcsolót „Stop”
állásba. Szedje ki a ruhát. Húzza ki a készülék hálózati vezetékét, és zárja el a vízcsapot.

mely gombot megnyomva a készülék kilép az
energiatakarékos állapotból.
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Mosási programok
Program / mosnivaló típusa

Töltet

Rendelkezésre álló kiegészítő funkciók

Pamut (30° - 90°):Fehér vagy színes, pl.
normál mértékben szennyezett munkaruhák,
ágynemű, terítő, alsónemű, törölközők.
Max. centrifugálási sebesség: 850 ford./perc a
ZWP581 modell esetében; 1000 ford./perc a
ZWQ5102,ZWQ5103 modell esetében; 1200
ford./perc a ZWQ5122 modell esetében

5,5 kg

Öblítőstop, Gyors, Előmosás, Extra öblítés, Késleltetett indítás

Eco (
és
)1) : Fehér vagy színes
pamut, pl. normál mértékben szennyezett munkaruhák, ágynemű, terítő, alsónemű, törölközők.
Max. centrifugálási sebesség: 850 ford./perc a
ZWP581 modell esetében; 1000 ford./perc a
ZWQ5102,ZWQ5103 modell esetében; 1200
ford./perc a ZWQ5122 modell esetében

5,5 kg

Öblítőstop, Előmosás, Extra öblítés,
Késleltetett indítás

Műszál (30° - 60°): Műszálas szövetek, fehérnemű, színes ruhadarabok, nem vasalható
ingek, blúzok.
Max. centrifugálási sebesség: 900 ford./perc
(850 ford./perc a ZWP581 modellnél)

2,5 kg

Öblítőstop, Gyors, Előmosás, Extra öblítés, Késleltetett indítás

Vasaláskönnyítő (40°): Pamuthoz és műszálhoz. Csökkenti a gyűrődést, és könnyebbé
teszi a vasalást.
Max. centrifugálási sebesség: 900 ford./perc
(850 ford./perc a ZWP581 modellnél)

1,0 kg

Öblítőstop, Előmosás, Extra öblítés,
Késleltetett indítás

Kényes (30° - 40°): Mindenféle kényes
anyaghoz, például függönyökhöz.
Max. centrifugálási sebesség: 700 ford./perc

2,5 kg

Öblítőstop, Szupergyors, Előmosás,
Extra öblítés, Késleltetett indítás

Kézi mosás (30° - 40°): A „kézzel mosható” címkével ellátott, nagyon kényes darabokhoz.
Max. centrifugálási sebesség: 850 ford./perc a
ZWP581 modell esetében; 1000 ford./perc a
ZWQ5102,ZWQ5103 modell esetében; 900
ford./perc a ZWQ5122 modell esetében

1,0 kg

Öblítőstop, Késleltetett indítás

Gyapjú (40°): Gépben mosható gyapjú ruhaneműkhöz, amelyek címkéjén ez áll: „Tiszta
gyapjú, gépben mosható, nem megy össze”.
Max. centrifugálási sebesség: 850 ford./perc a
ZWP581 modell esetében; 1000 ford./perc a
ZWQ5102,ZWQ5103 modell esetében; 900
ford./perc a ZWQ5122 modell esetében

1,0 kg

Öblítőstop, Késleltetett indítás

Speciális programok

www.zanussi.com
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Program / mosnivaló típusa

Töltet

Rendelkezésre álló kiegészítő funkciók

Sport intenzív (40°): Normál és erősen
szennyezett szabadtéri sportruházathoz; a készülék automatikusan előmosási fázissal
egészíti ki a mosási folyamatot.2)
Max. centrifugálási sebesség: 900 ford./perc
(850 ford./perc a ZWP581 modellnél)

2,5 kg

Öblítőstop, Extra öblítés, Késleltetett indítás

Függönyök (40°): Függönyök mosásához. Az Előmosás opció automatikusan bekapcsol.
Max. centrifugálási sebesség: 700 f/perc

2,5 kg

Öblítőstop, Extra öblítés, Késleltetett indítás

Öblítés: A program kézzel mosott ruhadarabok öblítéséhez használható.
Max. centrifugálási sebesség: 850 ford./perc a
ZWP581 modell esetében; 1000 ford./perc a
ZWQ5102,ZWQ5103 modell esetében; 1200
ford./perc a ZWQ5122 modell esetében

5,5 kg

Öblítőstop, Extra öblítés, Késleltetett indítás

Vízleeresztés : Egy üres ciklust futtat le
Öblítőstop után.

5,5 kg

Centrifugálás : Az Öblítőstop fázis után
(500 - 850 ford./perc a ZWP581 modellnél /
1000 ford./perc a ZWQ5102,ZWQ5103 modellnél / 1200 ford./perc a ZWQ5122 modellnél)
centrifugálás történik.

5,5 kg

Késleltetett indítás

1) Standard programok az energiacímke fogyasztási értékei számára.
A 1061/2010 sz. jogszabály értelmében ezek a programok a «Normál 60 °C-os pamut programnak» és
a «Normál 40 °C-os pamut programnak» felelnek meg. Ezek a leghatékonyabb programok a normál
szennyezettségű pamut ruhák mosásához, ami a vízfelhasználást és az energiafogyasztást illeti.
A mosási fázis tényleges vízhőmérséklete eltérhet a megadott program-hőmérséklettől.
2) Az előmosási fázishoz nem javasolt mosószert adni.

Ápolás és tisztítás
Húzza ki a készülék hálózati dugaszát a tisztítás előtt.

használjon alkoholt, oldószereket vagy hasonló termékeket

A készülék vízkőmentesítése
A készüléket vízkőmentesítéséhez használjon mosógépekhez készült, megfelelő, nem
korrozív terméket. Olvassa el a termék címkéjét, hogy mekkora az ajánlott mennyiség,
és milyen gyakran kell a vízkőmentesítést elvégezni.

Adagolódoboz
Tisztításához az alábbiak szerint járjon el:

3

1
2

4

A készülék külseje
A készülék külsejének megtisztításához
használjon meleg szappanos vizet. Soha ne
24
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Kifolyócső szűrő
Rendszeresen tisztítsa meg a leeresztő szűrőt, amely a dob alján található:

1
2

4

6

5
3

8
7
9

10
CLACK

11
CLACK

Befolyócső-szűrők
Tisztításukhoz az alábbiak szerint járjon el:

Fagyás elleni óvintézkedések
Ha a készülék 0 °C alatti hőmérsékletnek van
kitéve, a következő óvintézkedéseket kell
megtenni:
• Zárja el a csapot, és válassza le a befolyócsövet.
• Helyezze a befolyócső és a kifolyócső végét a padlózatra elhelyezett edénybe.
• Válassza ki az Ürítés programot, és hagyja
futni a ciklus végéig.
• Válassza le a készüléket az áramforrásról,
a programkapcsolót „Stop” állásba forgatva.
• Húzza ki a csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból.
• Helyezze vissza a befolyócsövet és a kifolyócsövet.
Így a csövekben maradt víz kifolyik, ezzel elkerülhető a jégképződés, ami a készülék károsodásához vezetne.
Mielőtt ismét bekapcsolná a készüléket, gondoskodjon arról, hogy olyan területen helyezze üzembe, ahol a hőmérséklet nem esik
fagypont alá.
FIGYELEM! A készüléket normál szobahőmérsékleten való használatra tervezték. A
gyártó nem vállal felelősséget a fagyásból
eredő károkért.

Működési problémák
A készüléken a gyárból való kiadás előtt számos ellenőrzést végeztek el. Ha mégis rendellenességet észlelne, kérjük, olvassa át az
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alábbi részeket, mielőtt a vevőszolgálatot hívná.
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Problémák

Okok

A készülék nem indul el,
vagy nem tölt be vizet:

• A készülék nincs megfelelően csatlakoztatva, az elektromos csatlakozás
nem működik megfelelően, áramszünet van;
• a készülék fedele és a dob ajtószárnyai nincsenek jól bezárva;
• a programindító parancs nincs megfelelően kiválasztva;
• a vízellátás megszakadt, a vízcsapot lezárták;
• a vízbevezető szűrők szennyezettek (lásd az „Ápolás és tisztítás” részt).

A készülék vizet vesz fel,
de rögtön ki is üríti:

• A kifolyócső „U” darabja túl alacsonyra van rögzítve (lásd az „Üzembe helyezés” részt).

A készülék nem öblít,
vagy nem üríti ki a vizet:

• A kifolyócső eldugult vagy megtört;
• eldugult a kifolyó szűrője (lásd az „Ápolás és tisztítás” részt);
• bekapcsolt az egyensúlyvesztés érzékelője: a mosnivaló egyenetlenül
oszlik el a dobban;
• az „Ürítés” program, illetve a „Halk ciklus” vagy az „Öblítőstop” opció ki
van választva;
• a kifolyócső U-idomának magassága nem megfelelő.

A készülék nem centrifugál:

• Egyensúlyi problémák vannak a ruhatöltettel: helyezzen be több mosnivalót, vagy rendezze el kézzel a mosnivalót a dobban.

Víz van a készülék körül:

•
•
•
•

A túl sok mosószer túlcsorduló habképződést okozott;
a mosószer nem alkalmas gépi mosáshoz;
a kifolyócső „U” darabja nincs megfelelően csatlakoztatva;
a befolyócső szivárog.

Nem kielégítő a mosás
eredménye:

•
•
•
•

A mosószer nem alkalmas gépi mosáshoz;
túl sok mosnivaló van a dobban,
a mosási ciklus nem megfelelő,
nincs elegendő mosószer.

A készülék vibrál és zajos:

• a készülékből nem távolította el az összes csomagolóanyagot (lásd az
„Üzembe helyezés” részt);
• a készülék nincs megfelelően szintbe állítva, és nincs egyensúlyban (lásd
az „Üzembe helyezés” részt);
• a készülék túl közel van a falhoz vagy a bútorhoz;
• a mosnivaló egyenetlenül oszlik el a dobban, a töltet túl kicsi;
• a készülék beüzemelési folyamatban van, a zaj idővel megszűnik.

Túl hosszú a mosási ciklus:

•
•
•
•
•
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A vízbevezető szűrők szennyezettek (lásd az „Ápolás és tisztítás” részt);
az áram- vagy a vízellátás szünetel;
a motor túlhevülési érzékelője bekapcsolt;
a befolyó víz hőmérséklete alacsonyabb a szokásosnál;
a habérzékelő biztonsági rendszer bekapcsolt (túl sok a mosószer), a
mosógép pedig megkezdte a hab kiürítését;
• az egyensúlyérzékelő bekapcsolt: annak érdekében, hogy a mosnivaló
eloszlásra a dobban egyenletesebb legyen, a készülék egy extra fázist
adott a ciklushoz.
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Problémák

Okok

A készülék leáll a mosási
ciklus alatt:

• A víz- vagy az áramellátás szünetel;
• kiválasztották az Öblítőstop opciót;
• a dob ajtószárnyai nyitva vannak.

A fedél nem nyitható a
ciklus végén:

• A dobban a hőmérséklet túl magas,
• a fedél a ciklus befejeződése után 1-2 perccel old ki.

Az adagolórekesz feltöltésekor az öblítőszer közvetlenül a dobba folyik:

• Túllépte a MAX jelzést.

Az „Indítás/Szünet” gomb
1) vörösen villog 2):

•
•
•
•

a fedél nincs jól lezárva,
eldugult a kifolyó szűrője,
a kifolyócső eldugult vagy megtört,
a kifolyócső rögzítése túl magasan van (lásd az „Üzembe helyezés” c.
szakaszt),
• az ürítőszivattyú elzáródott,
• a vezetékek elzáródtak,
• a vízcsapot elzárták, a vízellátás megszakadt.

1) Bizonyos modellek esetén hangjelzés hallható
2) Bármilyen probléma megoldása után a megszakított program újraindításához nyomja meg az „Indítás/
Szünet” gombot.

Hasznos javaslatok és tanácsok
A ruha töltet
• A következők szerint válogassa szét a ruhákat: fehér, színes, műszálas, kényes és
gyapjúruhák.
• Tartsa be a mosási útmutatásokat, melyek
a ruhák kezelési címkéin találhatóak.
• Egyes színes darabok elszíneződhetnek az
első mosásnál. Célszerű az első mosásnál
külön mosni a darabokat.
• Gombolja be a párnahuzatokat, húzza össze a cipzárakat, kapcsolja be a kapcsokat
és patentokat. Kösse össze az öveket.
• Ürítse ki a zsebeket, és fordítsa ki a darabokat.
• Fordítsa ki a többrétegű anyagokat, gyapjút
és festett ábrákkal ellátott darabokat.
• Különleges mosószerrel mossa az erősen
szennyeződéseket.
• Legyen körültekintő a függönyök esetében.
Vegye ki az akasztókat, és tegye mosózsákba vagy párnahuzatba a függönyöket.
• Ne mossa következőket a készülékben:
www.zanussi.com

– Szegetlen vagy vágásokkal ellátott ruhák
– Merevített melltartók.
• Használjon mosózsákot kis darabok mosására.
• Centrifugálási fázisban egyensúlyi problémákat okozhat egy nagyon kicsi darab.
Ilyen esetben kézzel rendezze el a tartályban a darabokat, majd indítsa újra a centrifugálási fázist.
Makacs szennyeződések
Egyes szennyeződések esetében nem elegendő a víz és a mosószer.
Célszerű az ilyen szennyeződéseket a darab
készülékbe tétele előtt eltávolítani.
Különleges folteltávolítók állnak rendelkezésre. Azt a különleges folteltávolítót használja,
mely megfelel a folt és az anyag jellegének.
Mosószerek és adalékanyagok
• Csak mosógépek számára készült mosószereket és adalékokat használjon.
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• Ne keverje a különböző fajtájú mosószereket.
• A környezet védelme érdekében ne használjon a szükségesnél több mosószert.
• Mindig tartsa be a mosószer termékek csomagolásán található útmutatásokat.
• Az anyag fajtájának és színének, a program hőmérsékletének és a szennyezettség
mértékének megfelelő termékeket használja.
• Ha a készüléke nem rendelkezik terelőlapos mosószer-adagolóval, akkor a folyékony mosószereket adagoló labdába tegye
(melyet a mosószer gyártója mellékelt),

vagy öntse a folyékony mosószert közvetlenül a dobba.
Vízkeménység
Ha nagy vagy közepes a vízkeménység a
körzetében, akkor célszerű vízlágyítót használni a mosógépekben. Olyan körzetekben,
ahol alacsony a vízkeménység nem szüksége vízlágyító használata.
A körzetében lévő vízkeménység megérdeklődéséhez a helyi vízellátó vállalathoz forduljon.
Megfelelő mennyiségű vízlágyítót alkalmazzon. Mindig tartsa be a termék csomagolásán
található útmutatásokat.

Műszaki adatok
Méretek

Szélesség / magasság / mélység

400 / 850 / 600 mm

Elektromos csatlakoztatás

Feszültség
Összteljesítmény
Biztosíték
Frekvencia

230 V
2200 W
10 A
50 Hz

Hálózati víznyomás

Minimum
Maximum

0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)

Szilárd részecskék és nedvesség behatolása elleni védelem foka

IPX4

Vízellátás 1)

Hideg víz

Maximális töltet

Pamut

5,5 kg

Centrifugálási sebesség

Maximum

850 ford./perc (ZWP581)
1000 ford./perc
(ZWQ5102,ZWQ5103)
1200 ford./perc (ZWQ5122)

1) Csatlakoztassa a vízbefolyó-tömlőt egy 3/4"-os csavarmenetes csaphoz.

Márkajelzés (logó)

Zanussi

Forgalmazó neve

Electrolux Lehel Kft.
1142 Budapest
Erzsébet királyné útja 87

Modellnév

ZWP 581
Mértékegység
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ZWQ5102, ZWQ
5103

ZWQ 5122

Értékek
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Energiaosztály

Mosási hatékonyság

Centrifugálási hatékonyság

(az A+++ és D
közötti skálán,
ahol az A+++ - a
leghatékonyabb
és D - a legkevésbé hatékony)

A+

(az A és G közötti skálán, ahol „A”
a legnagyobb és
„G” a legkisebb
teljesítményt jelenti)

A

(az A és G közötti skálán, ahol „A”
a legjobb és „G”
a legrosszabb
hatékonyságot jelenti)

D

C

B

%

64

60

53

850

1000

1200

Maradék nedvesség
Maximális centrifugálási
sebesség

ford./perc

Mosási töltet

kg

5,5

Átlagos éves energiaés vízfogyasztás

kW
liter

177
8390

Mosási zaj

dB/A

58

58

58

Centrifugázási zaj

dB/A

73

74

77

Fogyasztási értékek

Programok

Töltet
(kg)

Villamosenergia-fogyasztás
(kWh)

Vízfelhasználás
(liter)

Megközelítő
Időtartam (perc)

Fennmaradó nedvesség (%)1)
ZWP581

Fennmaradó nedvesség (%)1)
ZWQ5102, ZWQ5103

Fennmaradó nedvesség (%)1)
ZWQ5122

A címkén szereplő adatok tájékoztató jellegűek. Az értékek különböző okok miatt változhatnak, pl. a ruhanemű jellege és mennyisége, a víz és a környezeti hőmérséklet függvényében.

Pamut 60 °C

5,5

1.15

58

133

64

60

53

Pamut 40 °C

5,5

0.70

58

131

64

60

53
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Töltet
(kg)

Villamosenergia-fogyasztás
(kWh)

Vízfelhasználás
(liter)

Megközelítő
Időtartam (perc)

Fennmaradó nedvesség (%)1)
ZWP581

Fennmaradó nedvesség (%)1)
ZWQ5102, ZWQ5103

Fennmaradó nedvesség (%)1)
ZWQ5122

2,5

0.55

46

102

37

37

35

Kímélő 40
°C

2,5

0.55

46

90

37

37

35

1

0.35

52

56

32

32

30

Programok

Műszál 40
°C

Gyapjú/Kézi
mosás 30 °C

Szabványos pamut program
Szabványos
pamut 60 °C

5,5

0.96

47

214

64

60

53

Szabványos
pamut 60 °C

2,5

0.81

33

165

64

60

53

Szabványos
pamut 40 °C

2,5

0.59

33

129

64

60

53

1) a centrifugálási fázis végén.
Kikapcsolt állapotban (W)

Bekapcsolva hagyva (W)

0.10

1.60

A fenti ábrákon feltüntetett információk megfelelnek a 2015/2010 EU testületi előírás 2009/125/EC számú végrehajtási utasításának.

Üzembe helyezés
Az első alkalommal való használat előtt távolítson el minden szállítási védőcsomagolást.
Tartsa meg a doboz a jövőbeni szállításhoz:
A nem rögzített készülék szállítása a belső
részegységek megsérüléséhez vezethet, szivárgásokat és meghibásodásokat okozhat. A
készülék fizikai kontaktus révén is megsérülhet.
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Kicsomagolás
1
2

1

2
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Vízellátás

90O

Kibontás
A

B
A

C

B

1 B

2

2
1

C

Őrizze meg a szállításhoz használt csavarokat, mivel később még szüksége
lehet rájuk.

A készülék szomszédos bútorokkal
egy szintbe állításához vágja ki ezeket
a műanyag darabokat.

Amennyiben szükséges, mozgassa a befolyócsövet az ábrán
jelzett irányba. Ehhez lazítsa meg a
befolyócső szorítógyűrűjét, majd helyezze el a befolyócsövet az ábrának
megfelelően úgy,
hogy lefele irányuljon. Szorítsa meg újra a szorítógyűrűt,
és ellenőrizze, hogy
nem tapasztalható-e
szivárgás.

Nyissa ki a vízcsapot. Ellenőrizze,
nincs-e szivárgás. A
befolyócsövet nem
szabad meghosszabbítani. Ha túl rövid, vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal.

Vízleeresztés
Szerelje fel az U-darabot a kifolyócsőre. Tegyen mindent a leeresztési pontra (vagy
min
max
70 cm 100 cm
egy kádba) 70 és 100
cm közötti magasságban. Ügyeljen arra,
hogy biztonságosan
legyen rögzítve. A szivornyahatás kockázatának elkerülése érdekében a levegőnek be kell tudni lépnie a cső
végén.
A kifolyócsövön soha nem lehetnek törések.
Ha túl rövid, vegye fel a kapcsolatot egy szerelővel.
Elektromos csatlakoztatás
A mosógépet kizárólag 230 V-os egyfázisú
hálózathoz szabad csatlakoztatni. Ellenőrizze
a biztosítékot: 10 A, 230 V. A készüléket tilos
hosszabbítóhoz vagy elosztóhoz csatlakoz-
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tatni. Ügyeljen arra, hogy a dugasz földelve
legyen, és hogy megfeleljen az érvényben lévő előírásoknak.

zajt és a készülék elmozdulását az üzemelés
alatt.

Elhelyezés
A készüléket sima és kemény felületen, szellőzött helyiségben kell elhelyezni. Gondoskodjon arról, hogy a készülék ne érjen hozzá
a falhoz vagy a többi berendezéshez. A pontos vízszintbe állítás megelőzi a vibrációt, a

Környezetvédelmi tudnivalók
A terméken vagy a csomagoláson található
szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem
kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a
terméket el kell szállítani az elektromos és
elektronikai készülékek újrahasznosítására
szakosodott megfelelő begyűjtő helyre.
Azzal, hogy gondoskodik ezen termék helyes
hulladékba helyezéséről, segít megelőzni
azokat, a környezetre és az emberi
egészségre gyakorolt potenciális kedvezőtlen
következményeket, amelyeket ellenkező
esetben a termék nem megfelelő
hulladékkezelése okozhatna. Ha
részletesebb tájékoztatásra van szüksége a
termék újrahasznosítására vonatkozóan,
kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi
önkormányzattal, a háztartási hulladékok
kezelését végző szolgálattal vagy azzal a
bolttal, ahol a terméket vásárolta.
A készülék hulladékba helyezése
jelzéssel ellátott valamennyi anyag
A
újrahasznosítható. Ezeket gyűjtésre és
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újrahasznosításra adja le a megfelelő hulladékgyűjtő telephelyeken (érdeklődjön a helyi
önkormányzatnál). A készülék hulladékba helyezésekor távolítson el minden olyan alkatrészt, amely másokra veszélyes lehet: vágja
el a hálózati tápkábelt a készülék alapzatánál.
Környezetvédelem
Ha takarékoskodni szeretne a vízzel,
energiával, és hozzá szeretne járulni a
környezet védelméhez, az alábbiakat javasoljuk:
• Amikor csak lehetséges, használja a készüléket teljes kapacitással, és kerülje a
résztölteteket.
• Csak az erősen szennyezett darabokhoz
használja az előmosás vagy az áztatás
programokat.
• A vízkeménységnek, a töltet méretének és
a mosnivaló szennyezettségének figyelembe vételével megfelelő mennyiségű mosószert használjon.
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