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Nincs ideje folttisztításra? 
Az Omo nemcsak ragyogóvá 
teszi a fehér textíliákat, de a 
foltokat is eltávolítja, és 
fertőtlenítő hatása is van, 
már 40 fokon. Kész!
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SZÉTVÁLOGATÁS
✔ Mindig kövesse a ruhákba varrt mosási címkék

útmutatását.
✔ Válogassa szét a ruhákat mosási hőmérséklet szerint, majd

válogassa külön kosarakba a színes, fehér illetve sötét
mosnivalókat.

✔ Ne keverje egymással a tiszta és szennyes ruhákat.
✔ A mosni való ruhákat ne húzza a padlón.
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BERAKODÁS/MOSÁS
✔ Ügyeljen a mosógépbe történő megfelelő berakodásra.

A legjobb mosási eredmény érdekében csak annyi
mosnivalót helyezzen a mosógépbe, amennyi
kényelmesen befér.

✔ A mosógép túltöltése csökkenti a ruhák mozgásából
adódó mechanikus tisztító hatást, rontja a mosási
eredményeket és megnehezíti a vasalást.

✔ A gép alultöltése növeli a textíliák igénybevételét, így
csökkenti a ruhák élettartamát; az alultöltés csökkenti a
munka hatékonyságát is.

✔ Válassza ki a megfelelő mosóprogramot és -hőfokot.
✔ A Coccolino öblítőszer használatával növelheti a ruhák

puhaságát, csökkentheti elhasználódásuk mértékét, és
megkönnyítheti a vasalást.

✔ Mindig az adagolási útmutatónak megfelelő mennyiségű
mosószert használjon. A túladagolás nem javítja a mosási
eredményeket.

KIRAKODÁS/SZÁRÍTÁS
✔ A tiszta ruhákat vegye ki a gépből és helyezze TISZTA

kosarakba.
✔ Ha a ruhaneműk még a mosást követően is foltosak,

azonnal újra kell mosni azokat. A szárítógépben történő
szárítás ugyanis rögzíti a foltokat, és nagyon megnehezíti
azok későbbi eltávolítását.

✔ Mindig kövesse a ruhákba varrt mosási címkék szárításra
vonatkozó útmutatását.

✔ Ha a szárítógép leállt, mindig távolítsa el a ruhákat a
gépből. Minél tovább maradnak a textíliák a
szárítógépben, annál valószínűbb, hogy meggyűrődnek.

✔ Kerülje el a ruhák túlszárítását, mert ez az anyag
zsugorodásához, elszürküléséhez vezethet, és a ruhák
durva tapintásúvá válnak.

MOSÓGÉP KARBANTARTÁSA
✔ Rendszeresen tisztítsa ki a mosógép mosószer- és

öblítőszer-adagoló fiókjait.
✔ Gondoskodjon róla, hogy a mosószer-adagoló fiók és a

mosógép ajtaja két mosás között kissé nyitva maradjon,
a penészesedés elkerülése érdekében.

✔ Minden szárítás után tisztítsa meg a szárítógép
szöszszűrőit.
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