
SUMAR
Fișa Produsului
Precauții, sfaturi și Asistență 
Siguranță generală
Reciclarea aparatelor electrice uzate 
Economisire şi respectarea mediului înconjurător 
Reciclare&Informații colectare aparate scoase din uz 
Asistență

  Instalare 
Poziţionare şi nivelare 
Legături hidraulice şi electrice
Date tehnice
Prima utilizare a aparatului
Avertismente pentru primul ciclu de spălare
Descrierea aparatului 
Vedere de ansamblu 
Panoul de control 

Încărcarea coşurilor 
Coşul inferior 
Coşul pentru tacâmuri 
Coşul superior 
Reglarea pe înălțime a coșului superior 
Tava* 
Veselă nerecomandată
Deteriorarea sticlei și a vaselor 
Pornire şi utilizare 
Punerea în funcţiune a aparatului 
Încărcarea cu detergent 
Programe de spălare 

Tabelul de programe
Cicluri speciale de spălare sau opțiuni 
Agent de strălucire şi sare dedurizantă 
Încărcarea cu agent de strălucire 
Încărcarea cu sare dedurizantă 
Întreţinere şi îngrijire 
Oprirea apei şi a energiei electrice 
Curăţarea maşinii de spălat vase 
Evitarea mirosurilor neplăcute 
Curăţarea braţelor de pulverizare 
Curăţarea filtrului de alimentare cu apă 
Curățarea filtrelor
Dacă lipsiţi mai mult timp de acasă 
Precauții, sfaturi și Asistență 
Siguranţă generală 
Scoaterea din uz a aparatului 
Anomalii şi remedii

LLD 8M121 X EU



Fișa produsului
Marca HOTPOINT/ARISTON

Identificator model furnizor LLD 8M121 X EU

Capacitate nominală în număr de setări standard 1) 14

Clasa de eficienţă energetică pe o scară de la A+++ (consum redus) la D (consum
 ridicat)

A++

Consumul de energie anual exprimat în kWh 2) 266

Consumul de energie la programul de spălare standard exprimat în kWh 0.93
0.65Consumul de energie în modul off (oprit) exprimat în W

Consumul de energie în modul left-on (rămas în funcţiune) exprimat în W 5

Consumul de apă anual exprimat în litri 3) 2520

Clasa de eficienţă la centrifugare pe o scară de la G (eficienţă minimă) la A (eficienţă
 maximă)

A

Durata programului de spălare rufe standard exprimată în minute. 190

Durata modului left-on (rămas în funcţiune) exprimată în minute 10

Nivelul de zgomot exprimat în dB(A) re 1 pW 41

Model încorporat

1) Informaţiile de pe etichetă şi din fişa produsului fac referire la ciclul de spălare standard, acest program este adecvat pentru spălarea
 veselei cu grad de murdărie normal şi este programul cel mai eficient din punct de vedere al consumului combinat de energie şi apă. Ciclul 
 de spălare standard corespunde ciclului Eco.

2) Pe baza programelor cu 280 de cicluri de spălare standard cu apă rece şi şi a consumului modurilor cu consum redus. Consumul real de
 energie va depinde de modul în care este utilizat aparatul.

3) Pe baza programelor cu 280 de cicluri de spălare. Consumul real de apă va depinde de modul în care este utilizat aparatul

X
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Economisirea şi respectarea mediului înconjurător 

Reducerea consumului de apă şi energie 

• Porniţi maşina de spălat în condiţiile unei încărcări totale. În aşteptarea finalizării încărcării, preveniţi
formarea mirosurilor neplăcute, activând un program de Înmuiere (a se vedea cap. „Programe”) 
• Selectaţi un program adecvat tipologiei vaselor şi gradului de murdărie conform Tabelului de
Programe: 
- pentru vase murdare în mod obişnuit, utilizaţi programul Eco ce garantează consumuri energetice şi 
de apă reduse 
- dacă încărcătura este redusă, activaţi opţiunea Încărcare la jumătate* ( a  s e  v e d e a  c a p .  „ Pornire şi 
utilizare”) 
Dacă contractul cu reţeaua de furnizare a energiei electrice prevede intervale orare ce implică reducerea 
consumului, efectuaţi spălări în acele intervale. Opţiunea Pornire întârziată* (a se vedea cap. „Pornire şi 
utilizare”) poate contribui la organizarea spălărilor în acest sens. 

Detergenţi fără fosfor, fără clor şi conţinut enzimatic 
• Vă recomandăm să folosiţi detergenţi fără fosfaţi sau clor deoarece aceste produse sunt

dăunatoare mediului înconjurator. Enzimele dezvoltă o acţiune foarte eficientă cu 
temperaturi apropiate valorii de 50 º C, astfel încât puteţi efectua spălări la temperaturi 
reduse şi puteţi obţine aceleaşi rezultate ca în cazul spălării la 65 º C. 

• Dozaţi bine detergentul, în baza indicaţiilor producătorului, a durităţii apei, a gradului de
murdărie şi a cantităţii de vase pentru evitarea risipelor de detergenţi. Deşi sunt biodegradabili, 
detergenţii conţin elemente care alterează echilibrul naturii.  
*Doar la anumite modele.

Asistenţă 
Înainte de a contacta Service-ul: 
1. Verificaţi dacă anomalia poate fi remediată de dvs. (a se vedea cap. „Anomalii şi remedii”)
2. Reporniţi programul pentru a verifica dacă inconvenientul a fost eliminat
3. În caz contrar, chemaţi Service-ul.

! Nu apelaţi niciodată la tehnicieni neautorizaţi. 

Comunicaţi Service-ului: 

1. tipul anomaliei
2. modelul aparatului (Mod.)
3. seria şi numărul (S/N)

Aceste date se găsesc pe eticheta aparatului. 
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Instalarea maşinii 
Dezambalarea produsului.
Inaintea instalarii, produsul trebuie dezambalat integral.
Se vor scoate toate elementele de protectie ale aparatului, pentru transport, cum ar fi: folie protectoare, elemente din polistiren, elemente din carton, benzi 
adezive, folie plastic ce acopera integral suprafata exterioara produsului aplicata in mod compact cu rol de a proteja produsul  avand aspect adeziv ,care se  se 
desface manual  prin tragere de la colturile produsului sau ale elementelor produsului care pot fi protejate cu folie in asemenea fel.
Nerespectarea modalitatii de dezambalare in mod integral poate afecta starea produsului, pe perioada utilizarii in mod iremediabil ceea ce poate duce la 
scoaterea din garantie a produsului.

 Este important să păstraţi acest manual de instrucţiuni şi să-l consultaţi în orice moment. În
caz de vânzare, cesiune sau transport, acesta serveşte noului proprietar în vederea instalării, 
utilizării şi remedierii eventualelor probleme ale acestui aparat. 
 Citiţi cu atenţie instrucţiunile conţinute în acest manual: veţi găsi informaţii referitoare la
instalare, utilzare şi siguranţă. 
 Transportaţi maşina de spălat în poziţie verticală; dacă este necesar, înclinaţi-o pe latura
posterioară. 

Poziţionare şi nivelare 

1. Dezambalaţi aparatul şi verificaţi dacă nu a suferit deteriorări pe durata transportului ;
2. Instalaţi maşina pe o suprafaţă plană şi rigidă, fără a o sprijini de ziduri, mobilă sau altceva;
maşina poate fi încastrată şi sub un plan de lucru continuu* (a se vedea Instrucţiunile de 
« Montare » ); 
3. Dacă podeaua nu este perfect orizontală, compensaţi neregularităţile, deşurubând sau
înşurubând picioruşele anterioare. O nivelare adecvată conferă stabilitate şi diminuează vibraţiile, 
zgomotele. 
4. Pentru a regla înălţimea picioarului posterior, acţionaţi asupra accesoriului hexagonal de
culoare roşie, situat în partea de jos, faţă*, centrală a maşinii de spălat vase, cu ajutorul unei chei cu 
hexagonală (cu deschidere de 8 mm), rotind în sensul acelor de ceasornic pentru înălţare, iar în sens 
contrar acestora, pentru coborâre (a se vedea foaia de instrucţiuni referitoare la încastrare, anexată 
documentaţiei).  

Legături hidraulice şi electrice 
! Adaptarea instalaţiilor hidraulice şi electrice pentru instalare va fi executată de personalul 
specializat.  
! Maşina de spălat nu trebuie să se sprijine pe furtunuri sau pe cablul de alimentare electrică. 
! Aparatul trebuie conectat la reţeaua de distribuţie a apei, utilizând furtunuri noi.  
Nu utilizaţi niciodată furtunuri uzate.  
Furtunurile de alimentare şi de evacuare a apei şi cablul de alimentare electrică trebuie orientate 
spre dreapta sau spre stânga pentru a permite o bună instalare. 
Conectarea furtunului de alimentare cu apă 

Conectarea la reţeaua de apă rece: Conectaţi furtunul la un robinet cu apă rece (la un conector 
filetat ¾ gaz) , asigurându-vă că este strâns foarte bine. Dacă furtunurile de apă sunt noi sau n-au 
mai fost utilizate de mult timp, înainte de a executa operaţia de conectare, verificaţi calitatea apei 
(să nu prezinte impurităţi); lăsaţi apa să curgă pentru a se limpezi. În cazul în care nu faceţi acest 
lucru, există riscul ca orificiul prin care pătrunde apa să se înfunde, producând daune maşinii dvs.  

Conectarea la apă caldă: În cazul unui sistem adecvat (încălzire centrală, sistem de încălzire), maşina 
de spălat vase se poate alimenta cu apă caldă de la reţea (apa nu trebuie să depăşească 
temperatura de 60º C).  
! Realizaţi aceeaşi conexiune ca în cazul alimentării cu apă rece.  
! Fiţi atenţi ca furtunul să nu fie nici curbat, nici îndoit. 
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! Presiunea apei trebuie să fie cuprinsă în valorile tabelului « Date tehnice ». 
 ! Dacă lungimea furtunului de alimentare nu este suficientă, adresaţi-vă unui magazin specializat sau 
unui tehnician autorizat (a se vedea capitolul „Asistenţă”). 

Conectarea furtunului de evacuare a apei 
Conectaţi acest furtun la o conductă de evacuare cu diametrul de 4 cm sau lăsaţi-l să se scurgă în 
chiuvetă. Evitaţi îndoirea sau ştrangularea acestuia. Capătul prin care se scurge apa, A (capătul liber) 
trebuie poziţionat la o înălţime cuprinsă între 40-80 cm şi nu trebuie să fie cufundat în apă. 

Înainte de a conecta furtunul de evacuare a apei , îndepărtaţi dopul din plastic (B). 

Siguranţă împotriva scurgerilor de apă 
Maşina dvs. este prevăzută cu un dispozitiv care întrerupe alimentarea cu apă în cazul pierderilor sau 
anomaliilor din interiorul acesteia. Anumite modele sunt echipate cu un dispozitiv suplimentar de 
siguranță (denumit New Water Stop*) care împiedică scurgerile, chiar şi în cazul ruperii furtunului de 
alimentare. 

Atenţie: Tensiune periculoasă! 

Conectarea la reţeaua electrică 
După ce aţi introdus ştecherul în priza de curent, verificaţi ca: 
- priza să fie cu împământare şi să corespundă normelor legale; 
- priza să fie în gradul de a suporta puterea maximă a maşinii, indicată pe eticheta autocolantă cu date 
tehnice (situată în partea interioară a uşii aparatului) – a se vedea cap. „Descrierea maşinii de spălat vase” 
- tensiunea de alimentare să fie cuprinsă în valorile indicate pe eticheta produsului; 
- priza să fie compatibilă cu ştecherul aparatului. În caz contrar, solicitaţi înlocuirea ştecherului de către 
Service-ul autorizat (a se vedea cap. „Asistenţă”); nu utilizaţi prelungitoare sau prize multiple.   

4 

MIN 40 cm

MAX 80 cm



! Imediat ce aţi instalat aparatul, cablul de alimentare electrică şi priza de curent trebuie să fie uşor 
accesibile. 
! Cablul nu trebuie să fie îndoit sau deteriorat.  
! Cablul trebuie verificat periodic şi înlocuit doar de tehnicieni autorizaţi (a se vedea cap. „Asistenţă”); 
! Producătorul îşi declină orice responsabilitate în cazul în care aceste norme nu sunt respectate. 
*Doar la anumite modele.

Bandă anticondens – dacă este prevăzută* 
Dupa ce ati încastrat mașina în mobilier, deschideți ușa și lipiți banda anticondens, transparentă 

pe latura inferioară a blatului din lemn pentru a proteja maşina dvs. împotriva condensului. 

Avertismente pentru primul program de spălare 
După instalare, imediat după primul program de spălare, umpleţi complet rezervorul de sare cu apă şi 
adăugaţi circa 1 kg de sare (a se vedea cap. „Agent de strălucire şi sare dedurizantă”); este normal să se 
scurgă puţină apă.  
Selectati nivelul de duritate al apei (a se vedea cap. „Agent de strălucire şi sare dedurizantă”). După 
încărcarea cu sare, indicatorul LIPSĂ SARE* se stinge. 
! În cazul în care nu aţi umplut rezervorul de sare se poate deteriora elementul de încălzire.
! Panoul de control este echipat cu un sistem Touch Control; apăsați ușor simbolurile cu vârful degetelor 
pentru a activa comenzile.
Simbolurile (din stânga panoului de control) nu se aprind.
Ciclurile de spălare sunt selectate prin apăsarea simbolului P.
Aparatul este dotat cu semnalizatori acustici/set de tonuri (în funcţie de modelul achiziţionat) care 
indică selectarea unei anumite comenzi: pornire, încheiere ciclu, etc. Simbolurile/ledurile luminoase 
prezente pe panoul de control/display pot varia în funcţie de culoare sau pot lumina intermitent sau fix 
(în funcţie de modelul achiziţionat).
Display-ul* vizualizează informaţii utile referitoare la tipul programului selectat, a fazei de spălare/
uscare, a duratei reziduale, a temperaturii, etc. 
Caracteristici tehnice : 
Dimensiuni (L*H*A): 59,6*82x57 cm 
Încărcătura maximă : 14 seturi standard  
Presiunea de alimentare cu apă :  0,05 – 1MPa (0,5-10 bar) 

        7,25 -145 psi 
Tensiunea de alimentare: a se vedea eticheta cu date tehnice a produsului 
Puterea totală absorbită : a se vedea eticheta cu date tehnice a produsului 

Această maşină de spălat vase este în conformitate cu directivele CE: 









2006/95/CE (Tensiuni joase)
2004/108/CE (Compatibilitate electomagnetică) 
2009/125/CE 1016/2010 (Ecodesign)
97/17/CE (Etichetare)
2012/19/CE (Reciclarea echipamentelor electrice și electronice)
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Descrierea maşinii 

Prezentarea maşinii 1. Coșul superior
2. Braţ de pulverizare superior
3. Compartimente rabatabile
4. Dispozitiv reglare înălţime coș
5. Coș inferior
6. Braţ de pulverizare inferior
7. Filtru de spălare
8. Compartiment pentru sare

Compartimente detergent și agent de9.

10.
11.

strălucire și dispozitiv Active Oxigen*
Plăcuţă cu date tehnice
Panoul de control***

Panou de comandă

* Disponibil numai la modelele selectate.

Numărul şi tipul de programe de spălare şi opţiuni pot varia în funcţie de modelul maşinii 
de spălat vase. 

***Numai la modelele complet încastrabile. 
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Încărcarea coșurilor 

Sfaturi 
Înainte de a încărca coșurile, îndepărtaţi toate reziduurile 
alimentare de pe vase şi goliţi paharele şi recipientele. Nu 
este necesară clătirea prealabilă sub jet de apă. 
Aranjaţi vasele astfel încât să stea nemişcate şi să nu se 
răstoarne; aranjați recipientele cu deschiderile în jos şi 
părţile concave/convexe oblice, permiţând, astfel apei să 
ajungă pe fiecare suprafaţă şi să curgă liber. Capacele, 
mânerele, tăvile şi tigăile nu trebuie să împiedice rotirea 
braţelor de stropire. Aşezaţi obiectele mici în coşul pentru 
tacâmuri. 
Întrucât farfuriile din plastic şi tigăile anti-aderente reţin, de 
obicei, mai multe picături de apă, uscarea acestora nu va fi 
la fel de bună ca a farfuriilor din ceramică sau oţel 
inoxidabil. Articolele uşoare, precum recipientele din 
plastic, trebuie aşezate în coșul superior şi aranjate astfel 
încât să nu se poată mişca. După încărcarea maşinii, 
asiguraţi-vă că braţele pulverizatorului se rotesc liber. 

Coșul inferior 
În coșul inferior pot şi aşezate cratiţe, capace, farfurii, castroane, 
tacâmuri, etc. Farfuriile mari şi capacele trebuie aşezate pe 
marginile coșului. 

Farfuriile şi tigăile foarte murdare trebuie aşezate în coșul 
inferior, întrucât în acest sector jeturile de apă sunt mai puternice 
şi permit performanţe de spălare mai ridicate. 

Coşul pentru tacâmuri 
Coşul este dotat cu grătare superioare pentru o mai bună 
aranjare a tacâmurilor. Coşul pentru tacâmuri trebuie 
amplasat numai în partea din faţă a coșului inferior. 

Coșul superior
Încărcaţi acest coș cu vase delicate şi uşoare: pahare, căni, 
farfurii şi castroane mai puţin adânci. 

*Disponibil numai la modelele selectate. Numărul şi poziţia pot
varia.
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! Cuțitele și alte instrumente cu vârfuri ascuțite trebuie 
introduse în coșul de tacâmuri cu vârfurile îndeptate în 
partea de jos sau trebuie poziționate orizontal în 
compartimentele rabatabile ale coșului superior.

Anumite modele de maşini de spălat vase sunt dotate cu 
secţiuni rabatabile*. Acestea pot fi folosite în poziţie 
verticală când aranjaţi farfurii sau în poziţie orizontală 
(mai joasă) când încărcați cratiţe și castroane.  



Compartimente rabatabile cu poziţie reglabilă 
Compartimentele rabatabile laterale pot fi poziţionate pe trei 
înălţimi diferite, pentru a optimiza aranjarea vaselor în coș. 
Paharele de vin pot fi aşezate în siguranţă în 
compartimentele rabatabile, introducând piciorul fiecărui 
pahar în deschiderea corespunzătoare. 
Pentru a optimiza uscarea, amplasaţi rafturile rabatabile cu 
înclinaţia cea mai mare. Pentru a varia înclinaţia, ridicaţi raftul, 
culisaţi-l uşor şi poziţionaţi-l cum doriţi.

Tavă*
Unele modele de maşini de spălat vase sunt dotate cu o tavă 
glisantă care poate fi utilizată pentru a permite introducerea 
tacâmurilor sau a vaselor de mici dimensiuni.
Pentru cele mai bune performanţe de spălare, nu puneţi sub tavă 
vase voluminoase. Tava pentru tacâmuri poate fi scoasă (a se 
vedea fig).

Reglarea înălţimii coșului superior 
Coșul superior poate fi ajustat în funcţie de cerinţele de înălţime: 
poziţie înaltă pentru amplasarea vaselor voluminoase în coșul inferior 
şi poziţie coborâtă pentru a beneficia mai mult de compartimentele/
sectoarele rabatabile, creând mai mult spaţiu în partea de sus. 

Înălţimea coșului superior trebuie reglată C ÂND COȘUL ESTE 
GOL. 
NU ridicaţi sau coborâţi coșul numai de o laterală. 

Dacă coșul este dotat cu un dispozitiv de ridicare* (vezi figura), 
ridicaţi-l de ambele laturi. Pentru a-l coborî din nou, apăsaţi 
manetele (A) de pe lateralele coșului şi lăsaţi coșul să cadă uşor 
în poziţie. 

Articole care nu trebuie spălate în maşina de spălat vase 
• Veselă şi tacâmuri din lemn.
• Sticlă decorată delicată, vase artistice realizate manual şi
antice. Decoraţiunile acestora nu sunt rezistente. 
• Articole din material sintetic care nu rezistă la temperaturi
ridicate. 
• Vase din cupru şi aluminiu.
• Vase murdare de cenuşă, ceară, unsoare sau cerneală.
Culorile decoraţiunilor de sticlă şi articolele din aluminiu/argint 
pot suferi modificări şi se pot decolora în timpul spălării. De 
asemenea, anumite tipuri de sticlă (de exemplu, obiectele din 
cristal) pot deveni opace după câteva spălări. 

Deteriorarea sticlei şi vaselor de ceramică 
Cauzată de: 
• Tipul de sticlă şi procesul de producere a sticlei
• Compoziţia chimică a detergentului.
• Temperatura apei în cadrul ciclului de
clătire. 
Sfaturi: 
• Folosiţi numai sticlă şi porţelan garantat de producător ca sigur

în maşina de spălat
• Folosiţi un detergent delicat, potrivit pentru vase.
• Scoateţi paharele şi vasele din maşina de spălat imediat ce s-

a încheiat programul de spălare.

*Disponibil numai la modelele selectate. Numărul şi poziţia pot varia.
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Înainte de a încărca tava, asigurați-vă că 
suporturile sunt introduse corespunzător pe 
raftul superior (a se vedea fig.).



Pornire şi utilizare
Pornirea maşinii de spălat vase
1. Deschideţi robinetul de apă.
2. Apăsaţi butonul ON/OFF;  display-ul se va aprinde pentru câteva

  secunde, iar textul ON apare pe display.
3. Deschideți ușa și dozaţi detergentul (vezi mai jos).

4. Încărcaţi coșurile (vezi cap. Încărcarea coșurilor) și închideți ușa.

5.
acestora de murdărie (a se vedea Tabelul de programe), apăsând 
tasta P.
6. Selectaţi opţiunile de spălare* (vezi alături).
7. Apăsați Start/Pauză; ledul Start se aprinde. Numărul ciclului de

spălare, ledurile corespunzătoare spălării, opțiunile selectate și
durata reziduală până la încheierea ciclului apar pe display.

8. La încheierea programului de spălare, numărul corespunzător
se aprinde pe display împreună cu textul END. Opriţi maşina, 
apăsând tasta ON/OFF; textul OFF apare pe display. Închideţi 
robinetul de apă și scoateți din priză. 
9. Aşteptaţi câteva minute înainte de a scoate vasele pentru a
evita arsurile. Descărcaţi coșurile, începând cu cel inferior. 

- Maşina se va opri automat în anumite perioade pentru 
a minimiza consumul de energie electrică.

      PROGRAME DE AUTOSPĂLARE *: anumite modele de
maşini de spălat vase sunt dotate cu un senzor special care 
poate fi folosit pentru a evalua nivelul de murdărie şi pentru a 
selecta automat cel mai eficient şi economic program de spălare. 
Durata programelor de autospălare poate varia din cauza 
funcţionării senzorului. 

Dacă vasele sunt numai puţin murdare sau dacă au fost 
clătite cu apă înainte de a fi introduse în maşina de spălat vase, 
reduceţi cantitatea de detergent în mod proporţional. 

Modificarea unui program de spălare în desfăşurare 
În cazul unei erori de selectare a programului de spălare, se poate 
schimba programul, cu condiţia ca acesta să fi început de scurt timp: 
pentru a schimba programul, opriți mașina, ținând apăsat ON/
OFF/Reset; textul 3-2-1 OFF va apărea pe display. Reporniți 
mașina cu ajutorul tastei ON/OFF și selectaţi din nou programul de 
spălare și opţiunile dorite.
Adăugare vase suplimentare 
Apăsați Start/Pauză: simbolul Pauză se aprinde. Deschideţi uşa, 
fiind atenţi la aburul care se degajă şi introduceți vasele în maşină. 
Apăsați Start/Pauză din nou: simbolul Start se aprinde  și ciclul se 
reia.
! Apăsați Start/Pauză pentru a activa o pauză mașinii; ciclul va fi 
întrerupt temporar. În acest stadiu programul de spălare nu poate fi 
schimbat.
Întreruperi accidentale 
Dacă uşa se deschide pe parcursul programului de spălare sau 
dacă se întrerupe curentul, programul se opreşte. Acesta se va 
relua din punctul în care a fost întrerupt după închiderea uşii sau 
după reluarea alimentării cu energie electrică. 

Măsurarea detergentului
Spălarea eficientă depinde de cantitatea corectă de detergent 
folosită. Depăşirea cantităţii specificate nu duce la o spălare mai 
eficientă, ci creşte poluarea mediului. 
În funcţie de cât de murdare sunt vasele, cantitatea poate fi 
ajustată pentru cazuri individuale, folosind detergent sub formă 
de pudră sau lichid. 
În cazul vaselor cu grad normal de murdărire, folosiţi aproximativ 
35 gr. (detergent sub formă de pudră) sau 35 ml (detergent lichid). 
Dacă folosiţi tablete, o tabletă este suficientă. 
Dacă vasele sunt numai puţin murdare sau dacă au fost clătite cu 
apă înainte de a fi aşezate în maşina de spălat vase, reduceţi 
cantitatea de detergent în mod proporţional. Pentru rezultate de 
spălare optime, respectaţi şi instrucţiunile de pe cutia de 
detergent. 
Pentru informaţii suplimentare, contactaţi birourile de consiliere 
ale producătorilor. 
Pentru a deschide distribuitorul de detergent, folosiţi deschiderea 
„A”. 
Introduceţi detergentul numai în distribuitorul uscat „B”. 
Introduceţi cantitatea de detergent pentru pre-spălare direct în 
cuvă. 
1. Când măsuraţi detergentul, consultaţi Tabelul programelor de
spălare pentru a adăuga cantitatea corespunzătoare. Compartimentul 
B are un marcat de nivel ce arată cantitatea maximă de lichid sau 
pudră care poate fi adăugată fiecărui program.
2. Îndepărtaţi reziduurile de detergent de pe marginile distribuitorului

şi închideţi capacul până când se aude un clic
3. Închideţi capacul distribuitorului de detergent trăgându-l în sus
până când dispozitivul de închidere este în poziţie. 
Distribuitorul de detergent se deschide automat la momentul potrivit, 
conform programului de spălare. 

 Selectaţi programul de spălare, în funcție de tipul vaselor și gradul

* Disponibil numai la modelele selectate.

9

 ! Folosiţi numai detergent special conceput pentru maşinile de 
spălat vase. 
NU FOLOSIŢI lichid de spălat vase. 
Folosirea unei cantităţi prea mari de detergent poate provoca 
reziduuri de spumă ce rămân în maşină după terminarea 
programului. 
Folosirea tabletelor se recomandă numai pentru modelele 
dotate cu opţiunea TABLETE MULTIFUNCŢIONALE. 
Pentru o eficienţă maximă a fiecărui program de spălare şi 
uscare, trebuie folosit detergent sub formă de pudră, lichid de 
limpezire şi sare. 



Pentru OPŢIUNI, CONSULTAŢI TABELUL DE LA PAGINA AFERENTA CAPITOLULUI Pornire şi Utilizare. Numărul şi tipul 
programelor şi opţiunilor variază în baza modelului achiziţionat.
Notă:  Datele de jos privind timpul sunt relative, în funcție de temperatura apei de alimentare, valoarea tensiunii de alimentare, 
temperatura mediului ambiant etc.

Programe de 
   

spălare 
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Cicluri de spălare și Opțiuni

Obs. Nivele de performanțe optime se obțin, utilizând ciclurile 
"Spălare Rapidă" și "Express 30'", respectând cantitatea 
specificată de vase. Pentru a reduce și mai mult consumurile, 
rulați ciclurile de spălare în condițiile unei încărcături complete.
Opțiuni de spălare*
Opțiunile pot fi setate, modificate sau resetate după 
selectarea ciclului de spălare și înainte de a apăsa butonul 
Start/Pauză.
Doar opțiunile compatibile cu tipul de spălare setat pt fi selectate. 
Dacă o anumită opţiune nu este compatibilă cu programul 
selectat (a se vedea Tabelul de programe), led-ul corespunzător 
luminează intermitent, cu rapiditate de 3 ori. 
Dacă o opțiune selectată este incompatibilă cu o alta, precedent 
selectată, aceasta luminează intermitent de 3 ori și se stinge, în 
timp ce doar prima selectată va rămâne activă.
Pentru a deselecta o opțiune setată din greșeală, apăsați 
butonul/simbolul corespunzător din nou.

         Pornirea Întârziată. Puteţi programa momentul de pornire 
al programului într-un interval cuprins între 1-24 ore, astfel :
1. După ce ați selectat ciclul de spălare dorit și alte opțiuni, apăsați
simbolul Pornire Întârziată; simbolul se aprinde pe display. 
Apăsați simbolul Pornire Întârziată pentru a selecta ora la care 
doriți să se activeze programul de spălare (de la 1 la 24 ore).
2. Confirmați selecția, accesând simbolul Start/Pauză;
cronometrarea va iniția. Perioada selectată de întârziere va 
apărea pe display.
3. La expirarea duratei, ledul aferent Pornirii Întârziate se stinge,
iar ciclul de spălare inițiază.
Pentru deselectare, țineți apăsat simbolul Pornire Întârziată 
până ce mesajul OFF dispare.
! Funcția Pornire Întârziată nu poate fi setată dacă ciclul de 
spălare a fost activat.

         Spălare Zonală. Această opțiune vă permite să spălați doar 
în coșul selectat. Selectați programul de spălare și apăsați butonul 
Spălare Zonală: coșul selectat se aprinde, iar programul de 
spălare se activează doar în acel coș. Apăsați din nou butonul 
pentru deselectarea opțiunii.
! Opțiunea este compatibilă cu ciclurile Intensiv și Normal. 
Selectați opțiunea și ciclul Intensiv pentru a demara spălarea 
ULTRAINTENSIVĂ  ZONALĂ. Acest ciclu este ideal pentru 
spălarea încărcăturilor mixte de vase, de ex. tigăi sau veselă de 
gătit, vase prezentând reziduuri de murdărie încrustate sau 
veselă, dificil de înlăturat (răzătoare, tacâmuri murdare). 
Presiunea pulverizatorului este mai mare, iar temperatura de 
spălare mai ridicată, acest fapt asigurând îndepărtarea optimă a 
petelor rezistente. 
Selectați opțiunea și ciclul Normal pentru a activa spălarea 
Zonală Economică. Această funcție permite reducerea 
consumului de energie. Durata ciclului se poate modifica.
! Amintiţi-vă să încărcaţi vasele doar în coşul selectat. 

           Opţiunea ShortTime*
Această opţiune permite reducerea duratei programelor 
principale, menţinând aceleaşi performanţe de spălare şi 
uscare.
După selectarea programului, apăsaţi tasta  ShortTime, 
ledul aferent indică acceptarea selecției. Pentru 
dezactivarea opţiunii, apăsaţi din nou aceeaşi tastă.

             Extra uscare 
Pentru a îmbunătăţi nivelul de uscare a vaselor, apăsaţi 
butonul EXTRA USCARE, iar indicatorul luminos/simbolul 
se va aprinde. Dacă este apăsat  încă o dată, opţiunea va 
fi deselectată. O temperatură mai ridicată pe parcursul 
clătirii finale şi o fază de uscare prelungită îmbunătăţesc 
nivelul de uscare.
! Opţiunea EXTRA USCARE prelungește durata 
programului de spălare. 
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         Tablete MULTI-FUNCŢIONALE. Această opţiune 
optimizează rezultatele programelor de spălare şi de 
uscare. Când folosiţi aceste pastile, apăsaţi tasta 
PASTILE MULTIFUNCŢIUNE, iar indicatorul aferent se 
aprinde.
Această opţiune prelungeşte durata programelor. 
Opţiunea PASTILE MULTIFUNCŢIONALE rămâne 
setată pentru următoarele utilizări ale maşinii dacă nu 
este deselectată. 
! Utilizarea  acestor pastile este recomandată doar în  
cazul activării opţiunii PASTILE MULTIFUNCŢIONALE.
! Această opţiune nu este recomandată a fi utilizată cu 
programele de spălare ce nu specifică folosirea pastilelor 
multifuncţionale. 



Agent de limpezire şi sare dedurizantă 
Folosiţi numai produsele special concepute pentru maşinile de 

spălat vase. 
Nu folosiţi sare de masă/sare industrială sau lichid de spălare. 
Respectaţi instrucţiunile de pe ambalaj. 

Dacă folosiţi un produs multifuncţional, nu este necesar să adăugaţi 
agent de limpezire. Însă, vă recomandăm să adăugaţi sare, în special 
dacă locuiţi într-o zonă cu apă dură sau foarte dură. (Respectaţi 
instrucţiunile de pe ambalaj). 

Dacă nu adăugaţi sare sau agent de limpezire, indicatoarele 
LIPSĂ SARE* şi LIPSĂ AGENT DE LIMPEZIRE* vor rămâne aprinse. 

Încărcarea agentului de limpezire
Agentul de strălucire face mai uşoară uscarea vaselor, întrucât apa se 
scurge de pe suprafeţe mai rapid, astfel că nu rămân dungi sau urme. 
Distribuitorul de agent de strălucire trebuie umplut: 
• Când indicatorul luminos LIPSĂ AGENT LIMPEZIRE* de pe panoul  de 
comandă se aprinde; o rezervă de agent este disponibilă pentru 1-2 cicluri.
1.Deschideţi compartimentul D, apăsând și ridicând capacul 
2.Vărsaţi agentul de strălucire fără a depăşi nivelul grătarului. Dacă se 
întâmplă acest lucru, ştergeţi repede cu un burete.
3.Închideți capacul, apăsând până veți auzi un clic. Nu vărsați niciodată 
agentul direct în recipient.
.NU vărsați niciodată agentul de strălucire direct în cuva maşinii.

Reglarea cantităţii de agent de limpezire 
Dacă nu sunteţi mulţumiţi de rezultatul uscării, puteţi regla doza de agent 
de strălucire. Porniți mașina, acționând butonul ON/OFF. Apăsați de 3 ori 
butonul Start/Pauză. Porniți, folosind butonul ON/OFF :setarea se 
vizualizează pe display (păstrați setarea din fabrică). Reglați nivelul de 
agent de strălucire, folosind butonul P. Apăsați ON/OFF pentru a confirma 
setarea. Dacă nivelul de agent este setat pe 0,nu este necesară adăugarea 
agentului. Ledul Agent de strălucire nu se va stinge în lipsa alimentării cu 
agent de strălucire. Pot fi setate 4 nivele în funcție de modelul mașinii. 
Dacă vasele prezintă dungi albe, poziţionaţi regulatorul pe numerele 1-2, iar 
pe 3-44dacă sunt urme de apă sau calcar.
Setarea durităţii apei 
Fiecare maşină de spălat vase este dotată cu un dedurizator de apă care, 
folosind sare dedurizată, special creată pentru acest tip de maşină, 
furnizează apă fără calcar, care este apoi utilizată pentru spălarea vaselor. 
Această maşină de spălat vase, prin reglajul specific contribuie la 
reducerea poluării şi optimizează performanţele de spălare în funcţie de 
gradul de duritate al apei din zona dumneavoastră. Aceste informaţii pot fi 
obţinute de la furnizorul dumneavoastră de apă menajeră. 

- Porniţi sau opriți maşina, apăsând tasta ON/OFF. Țineți apăsat butonul 
Start/Pauză până când veți auzi un bip. Porniți mașina, apăsând ON/
OFF (duritatea apei este setată pe nivelul minim). Nivelul setat va apărea 
pe display. Reglați nivelul de duritate, folosind butonul P (1-2-3-4-5* -a 
se vedea tabelul durității) până la 5 nivele.
Apăsați ON/OFF pentru confirmarea setării. Chiar dacă folosiți tablete 
multifuncționale, alimentați cu sare.

Pentru valori între 0°f şi 10°f, nu recomandăm folosirea sării. 
* setarea acestei valori poate conduce la creşterea duratei programului.
** 1 program de spălare pe zi. 
(°dH = duritate măsurată în grade germane - °f = duritate măsurată în 
grade franceze - mmol/l = milimoli pe litru) 

Măsurarea sării dedurizate
Pentru a obţine cele mai bune rezultate de spălare, asiguraţi-vă că 
distribuitorul nu este niciodată gol. Sarea dedurizată îndepărtează calcarul 
din apă, evitând astfel formarea de depuneri pe vase. 
Compartimentul pentru sare se află în partea de jos a maşinii de spălat 
vase (vezi capitolul Descriere) şi trebuie umplut: 

• Când flotorul verde* nu este vizibil, observând capacul
 compartimentului pentru sare. 
• Când indicatorul luminos LIPSĂ AGENT DE LIMPEZIRE de
pe panoul luminos se aprinde*; 
Scoateţi coșul inferior şi deşurubaţi capacul compartimentului (în sensul 
invers acelor de ceasornic). 
1. Scoateţi coșul inferior şi deşurubaţi capacul (în sensul invers acelor de

ceasornic). 
2. Prima dată când executaţi această
operaţiune: umpleţi rezervorul de apă până la 
margine. 
3. Aşezaţi pâlnia* (vezi figura) şi umpleţi
compartimentul pentru sare până la margine 
(ar trebui să intre aproximativ 1 kg). Este 
normal să se scurgă puţină apă. 
4. Scoateţi pâlnia* şi ştergeţi orice urmă de
reziduuri de sare de pe margini; clătiţi capacul 

sub jet de apă şi apoi înşurubaţi-l, cu capul în jos, pentru ca apa să se 
scurgă din cele patru orificii  (aranjate în formă de stea) în partea de jos a 
capacului. (capacul cu flotor verde*) 
Se recomandă executarea acestei proceduri de fiecare dată când 
adăugaţi sare în compartiment. 
Asiguraţi-vă că respectivul capac este bine înşurubat, pentru ca nicio 
urmă de detergent să nu intre în recipient pe parcursul programului de 
spălare (acesta poate deteriora definitiv dedurizatorul de apă). 

Când este necesar, dozaţi sarea înaintea unui program de spălare, 
pentru ca orice urmă de soluţie salină care se scurge din compartimentul 
pentru sare să fie îndepărtată. 

*Disponibil numai la modelele selectate.
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Oprirea apei şi a curentului electric 
• Închideţi robinetul de apă după fiecare spălare pentru eliminarea risipelor.
• Scoateţi ştecherul din priza de curent în momentul în care efectuaţi operaţii de curăţare sau
întreţinere. 

Curăţarea maşinii de spălat 
• Suprafaţa exterioară şi panoul de control pot fi curăţate cu ajutorul unui material îmbibat în
apă călduţă şi săpun. Nu utilizaţi solvenţi sau abrazivi. 
• Cuva interioară poate fi curăţată de eventuale urme cu ajutorul unui material îmbibat în apă
şi puţin oţet. 

Evitarea mirosurilor neplăcute 
• Lăsaţi întotdeauna uşa întredeschisă pentru eliminarea umidităţii
• Curăţaţi cu regularitate garniturile perimetrale ale uşii şi ale compartimentelor de detergenţi
cu ajutorul unui burete umed. Se va evita astfel acumularea resturilor de alimente, principalele 
responsabile de formarea mirosurilor neplăcute. 

Curăţarea braţelor de pulverizare (stropitoarelor) 
Poate exista riscul ca anumite reziduuri să se încrusteze pe braţele de pulverizare, obturând 
orificiile de scurgere a apei. Controlaţi şi curăţaţi de câte ori este nevoie cu ajutorul unui 
instrument nemetalic.    
Cele două braţe sunt demontabile.   

Pentru demontarea braţului superior este necesară deşurubarea, în sens invers acelor de 
ceasornic a inelului din plastic. Braţul superior va fi remontat cu partea având numărul mai mare, 
îndreptată în sus. 
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Întreținere și îngrijire

Braţul inferior se demontează, exercitând o presiune asupra parților laterale și trăgându-l în sus. 

Curăţarea filtrului alimentare cu apă* 
Dacă furtunurile sunt noi sau nu au fost utilizate o perioadă de timp, înainte de a efectua 
racordarea, lăsaţi apa să curgă până se limpezeşte şi se elimină impurităţile. În absenţa 
acestei operaţii, atât furtunul cât şi aparatul se pot deteriora. 
! Curăţaţi periodic filtrul alimentare cu apă situat la baza robinetului. 



- 

- 

Închideţi robinetul de apă 

Deşurubaţi extremitatea furtunului de alimentare cu apă, scoateţi filtrul şi spălaţi-l cu 
grijă sub apă curentă 
- Reintroduceţi filtrul şi înşurubaţi furtunul. 

Curăţarea filtrelor 
Filtrele ajută la îndepărtarea eficientă a resturilor de alimente din apa folosită la spălare, 
permiţând recircularea acesteia în decursul ciclului de spălare. Din acest motiv este bine ca după 
fiecare ciclu de spălare să le curăţaţi.  
! Curăţaţi cu regularitate filtrele. 
! După curăţare, verificaţi ca grupul filtrant să fie corect introdus. 
! Maşina de spălat nu trebuie utilizată în absenţa filtrelor. 
! După câteva spălări, verificaţi grupul filtrant şi, dacă este necesar, curăţaţi-l cu grijă, sub apă 
curentă, cu ajutorul unui instrument nemetalic, urmând instrucţiunile de mai jos: 

1. rotiţi în sens contrar acelor de ceasornic filtrul cilindric C şi scoteţi-l (fig.1)

2. scoateţi paharul filtru B, exercitând o uşoară presiune asupra paletelor laterale (fig.2)

3. scoateţi filtrul din inox A (fig.3)

4. examinaţi orificiul şi eliminaţi eventuale reziduuri de alimente. Nu scoateţi niciodată

protecţia pompei de spălare (culoare neagră) – fig.4. 
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După curățare, remontaţi grupul filtrant şi reintroduceţi-l în locaşul corespunzător; este fundamental 

pentru o bună funcţionare a aparatului. 

• Deconectaţi aparatul de la reţeaua de alimentare cu apă şi energie electrică.
• Lăsaţi uşa întredeschisă.
• Efectuaţi un program de spălare fără vase.

* Doar la anumite modele.

În cazul unei absenţe prelungite: 



! Aparatul a fost proiectat şi construit în conformitate cu normele internaţionale de siguranţă. Aceste 
avertismente sunt furnizate din motive de siguranţă şi trebuie citite cu atenţie.
Siguranţa dv. şi a familiei dvs.

1. Înlăturaţi cu grijă ambalajul (urmaţi instrucţiunile conţinute în acest manual)
2. După ce aţi înlăturat ambalajul, verificaţi integritatea aparatului. Dacă aveţi dubii, adresaţi-vă
personalului specializat.
3. Acest aparat va fi utilizat doar de către adulţi şi numai pentru spălarea vaselor conform
instrucţiunilor cuprinse în acest manual. 
4. Nu atingeţi maşina dacă aveţi mâinile sau picioarele ude sau umede.
5. Închideți robinetul de apă și întrerupeţi alimentarea cu energie electrică (scoateţi ştecherul din
priză) dacă doriţi să efectuaţi operaţii de întreţinere sau curățenie. 
6. Nu permiteţi accesul copiilor în apropierea maşinii de spălat (când este în funcţiune), a
detergenţiilor sau a agentului de strălucire. 
7. Nu instalaţi niciodată maşina afară, nici măcar în zone acoperite; este periculoasă expunerea
acesteia la intemperii.
8. Nu atingeţi niciodată elementul de încălzire pe durata şi la încheierea ciclului de spălare.
9. Nu vă sprijiniţi şi nu vă aşezaţi pe uşa maşinii când aceasta este deschisă.
10. Ambalajele nu constituie jucării pentru copii.
11. Nu scoateți ștecherul din priză, trăgând de cablu.
12. În cazul depistării unei eventuale daune, nu interveniți în mecanismele interne ale mașinii cu
scopul de a o repara.

Scoaterea din uz a aparatului
Aruncarea ambalajelor: urmaţi normele locale, astfel încât ambalajele vor putea fi reutilizate. 
Directiva Europeană 2012/19/EU cu privire la deșeurile provenite din aparatura electrică sau 
electronică (RAEE) prevede ca aparatele electrocasnice să nu fie colectate împreună cu deșeurile 
urbane, solide, obișnuite. Aparatele scoase din uz trebuie colectate separat atât pentru a optimiza 
rata de recuperare și de reciclare a materialelor componente, cât și pentru a evita pericole care 
pot determina dăunarea sănătății persoanelor sau poluarea mediului înconjurător. Simbolul 
tomberonului tăiat care apare pe toate produsele vă reamintește obligația de a le colecta separat. 
Pentru informații adiționale referitoare la colectarea aparatelor, proprietarii pot contacta 
autoritățiile competente.   
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Precauții și sfaturi



Posibile cauze/Soluţii: 
Dacă aveţi o problemă, citiţi cu atenţie următoarele: 
Dacă maşina de spălat vase nu funcţionează sau funcţionează într-un mod defectuos, înainte de a 
suna la Reţeaua de Service, citiţi următoarele: 

Maşina nu porneşte sau nu răspunde la comenzi: 
 Opriţi maşina cu ajutorul tastei ON-OFF şi reporniţi-o după un minut, reluând programul
 Ştecherul nu a fost bine introdus în priza de curent sau nu v-a fost furnizată energie electrică
 Uşa maşinii nu a fost bine închisă
Uşa maşinii nu se închide: 
 Uşa maşinii nu a fost bine închisă. Închideți-o bine, asigurându-vă că ați auzit un “clic”.
  Maşina de spălat nu evacuează apa: 
 Programul nu s-a încheiat
 Furtunul de evacuare a apei este îndoit (a se vedea cap. „Instalare”)
 Furtunul de evacuare a apei a fost obstrucționat
 Filtrul este înfundat cu reziduuri de alimente

  Maşina de spălat este zgomotoasă: 
 Vasele se ating între ele sau de stropitoare
 Se observă o mare cantitate de spumă: detergentul nu este adecvat spălării (a se vedea cap.
„Pornire şi utilizare”). 

Pe vase şi pahare se observă urme de calcar sau dâre albe
 Lipseşte sarea dedurizantă sau reglajul acesteia nu este corespunzător durităţii apei (a se
vedea cap. „Agent de strălucire şi sare”) 
 Dopul rezervorului de sare nu a fost bine închis
 Agentul de strălucire s-a evaporat sau dozajul nu este suficient

Pe vase şi pahare se formează dâre albăstrui 
 Dozajul de agent de strălucire este excesiv

Vasele nu sunt uscate corespunzător: 
 S-a optat pentru un program de spalăre în absența uscării
 Agentul de strălucire s-a evaporat sau dozajul este insuficient (a se vedea cap. „Agent de
strălucire şi sare”) 
 Reglajul de agent de strălucire nu este corespunzător
 Vasele sunt din material antiaderent sau din plastic.

Vasele nu sunt curate: 
 Coşurile sunt supraîncărcate  (a se vedea cap. „Încărcarea coşurilor”)
 Vasele nu au fost aşezate corect
 Stropitoarele nu se rotesc liber
 Aţi ales programul de spălare inadecvat vaselor pe care doriţi să le spălaţi (a se vedea cap.
„Programe”) 
 Se formează spumă în exces: aţi introdus cantitatea necorespunzătoare de detergent sau
detergentul este inadecvat (a se vedea cap. „Pornire şi utilizare”) 
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Anomalii și remedii

 Capacul compartimentului de agent de strălucire nu a fost închis corespunzător
 Filtrul e murdar sau înfundat (a se vedea cap. „Întreţinere”)
 Nu este sare dedurizantă (a se vedea cap. „Agent de strălucire şi sare”)



Maşina nu se alimentează cu apă/Alarmă robinet închis (se aud semnale acustice, iar 
codul F6/H2O se vizualizează pe display); 

 Nu v-a fost furnizată apă

 Furtunul de alimentare cu apă este îndoit (a se vedea cap. „Instalare”)

 Deschideti robinetul si reporniti aparatul dupa câteva minute.

 Aparatul s-a blocat deoarece nu s-a intervenit la emiterea bip-urilor. Opriți mașina prin

apăsarea tastei ON/OFF, deschideți robinetul de apă și după câteva secunde, reporniți-o, apăsând 
aceeași tastă. Reprogramați mașina și reporniți-o. 
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