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Acest simbol indică obligaţia de a citi prezentul manual. 
! Vă rugăm păstraţi acest manual de utilizare la îndemână pentru orice 
consultări ulterioare. În cazul în care aparatul este mutat, vândut, 
sau făcut cadou, asiguraţi-vă că manualul însoţeşte uscătorul de 
rufe, pentru ca noul proprietar să cunoască avertismentele şi 
recomandările privind funcţionarea aparatului. 
! Vă rugăm citiţi cu atenţie instrucţiunile conţinute în acest manual:
veţi găsi informaţii importante referitoare la instalarea aparatului şi 
recomandări privind funcţionarea acestuia.
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Instalare
Unde să instalați uscătorul de rufe
• Instalaţi uscătorul de rufe, departe de aragaze, sobe,
radiatoare sau plite, deoarece flăcările pot
cauza defectarea aparatului. 
Dacă doriţi să instalaţi aparatul 
sub un blat de lucru, lăsaţi o 
distanţă de 10mm între partea 
superioară a aparatului şi 
orice alte obiecte aflate pe 
aparat sau deasupra acestuia 
şi o distanţă de 15mm între 
părţile laterale şi pereţii sau 
corpurile de mobilier adiacente.

 Prin aceasta asiguraţi o circulaţie corespunzătoare a aerului.

Ventilare

 Asiguraţi ventilarea corespunzătoare a uscătorului
de rufe când acesta se află în funcţiune. Instalaţi uscătorul 
de rufe într-un spaţiu uscat, în care este asigurată o 
circulaţie corespunzătoare a aerului. Circularea aerului în 
jurul uscătorului de rufe este esenţială deoarece asigură 
condensarea apei rezultată pe durata spălării, şi pentru că
uscătorul de rufe nu funcţionează eficient dacă este instalat 
într-un spaţiu închis sau într-un corp de mobilier închis.
! Dacă utilizaţi uscătorul de rufe într-o încăpere rece sau de 
dimensiuni mici, este posibil să se formeze condens.
! Nu recomandăm montarea uscătorului de rufe într-un corp 
de mobilier închis; de asemenea, uscătorul de rufe nu 
trebuie niciodată montat în spatele unei uşi prevăzute cu
sistem de blocare, al unei uşi glisante sau al unei uşi cu 
balamale pe partea opusă uşii uscătorului de rufe. 

Evacuarea apei
Dacă uscătorul de rufe este instalat lângă un sistem de 
evacuare a apei, puteţi utiliza sistemul respectiv pentru 
evacuarea apei. Astfel veţi elimina necesitatea golirii
recipientului pentru colectarea apei. Dacă uscătorul de rufe
este instalat pe maşina de spălat sau lângă aceasta, 
puteţi utiliza sistemul de evacuare al acesteia. Trebuie 
doar să deconectaţi conducta indicată în figura A şi să o 
conectaţi la sistemul de evacuare a apei.
În cazul în care sistemul de evacuare al apei este mai 
departe decât lungimea conductei puteţi cumpăra şi 
conecta o conducta de acelaşi diametru şi de lungimea 
necesară pentru a ajunge la sistemul de evacuare. Pentru 
a instala noua conductă, înlocuiţi-o cu cea existentă după 
cum este indicat în figura B, introducând-o în acelaşi loc.
! Conducta de evacuare trebuie să fie instalată la o 
distanţă de un 1m mai jos de baza uscătorului de rufe.
! După ce aţi montat uscătorul de rufe, verificaţi ca 
conducta de evacuare să nu fie îndoită sau răsucită.

Racorduri electrice 
Înainte de conectarea aparatului la sursa de curent, 
verificaţi următoarele:
• Mâinile dumneavoastră sunt uscate.
• Priza are împământare.
• Priza poate suporta puterea maximă a aparatului
indicată pe eticheta cu date tehnice (consultaţi cap. 
"Descrierea uscătorului de rufe").
• Tensiunea electrică se încadrează în valorile indicate
pe eticheta  cu date tehnice (consultaţi cap. "Descrierea 
uscătorului de rufe"). 
• Ştecherul aparatului este compatibil cu priza. În caz
contrar, înlocuiţi ştecherul sau priza.
! Nu utilizaţi prelungitoare. 
! Uscătorul de rufe nu va fi instalat afară, nici măcar în 
cazul în care spaţiul respectiv este protejat de un acoperiş, 
deoarece este foarte periculoasă expunerea acestuia la 
ploaie şi intemperii.
! După montarea aparatului, asiguraţi accesul facil la 
cablul uscătorului de rufe şi priza de curent.
!  Cablul nu trebuie să fie îndoit sau răsucit.
! Dacă ştecherul care trebuie înlocuit este de tip 
încorporat, trebuie eliminat în condiţii de siguranţă. NU
ÎL LĂSAŢI într-un loc unde poate fi conectat la o priză şi 
cauza şocuri electrice.
! Cablul de alimentare cu energie trebuie verificat periodic 
şi înlocuit cu un cablu special pentru uscătorul de rufe, 
numai de tehnicieni autorizaţi (consultaţi cap. Asistenţă).
Cablurile de alimentare noi sau cu o lungime mai mare 
sunt furnizate de dealerii autorizaţi contra cost!
Producătorul nu îşi asumă nicio răspundere pentru 
cazurile în care aceste măsuri de siguranţă nu sunt 
respectate. 

! Dacă aveţi nelămuriri referitor la instrucţiunile de 
mai sus, consultaţi un electrician calificat.

Înainte de a utiliza uscătorul de rufe

După instalarea uscătorului de rufe şi înainte de a-l
utiliza, curăţaţi interiorul cuvei pentru a îndepărta praful 
acumulat pe durata transportului.
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Schema produsului-Reglementarea nr. 392/2012.

Încărcarea maximă în kg "programul de bumbac standard" pentru țesăturile din bumbac 8.0

Uscător cu condensare

Clasa de eficiență energetică  B

Consum anual ponderat de energie (AEc)* kWh  560

           Automat
 4.77
 2.53
 0.14
 2.39
    30
  104
 139
  78

     B

    81
    82
 80 

Uscător         
Consum energetic în kWh încărcătură totală (Edry)
Consum energetic în kWh  încărcătură parțială (Edry1/2)
Consum de energie în Watt în modalitatea oprit (Po) Watt      
Consum de energie în Watt în modalitatea pornit (Pl) Watt     
Durata în modul pornit dacă uscătorul este prevăzut cu sistem de gestionare a puterii-min 
Durata ponderată la încărcătură totală și parțială (Tt)-minute 3) 
Durata la încărcătură totală (Tdry)-minute  
Durata la încărcătură parțială (Tdry 1/2)-minute   
Clasa de eficiență aparat cu condensare
Eficiența de condensare - %
- încărcătură totală și la încărcătură parțială (Ct)  
- încărcătură totală (Cdry)  
- încărcătură parțială (Cdry1/2) 
Nivel zgomot în dB(A) re 1 pW 

68.0
   Programul de Bumbac standard"**  corespunde uscării rufelor ce prezintă un grad normal de umiditate,  fiind cel mai 
eficient program în termeni de consum si energie, folosit la Încărcătura parțială sau totală.

*Consumul anual bazat pe 160 cicluri de uscare al programului "Bumbac standard" la încărcatura totală și parțială și în 

modalitatea de consum energetic redus. Consumul efectiv de energie al ciclului va depinde de utilizarea aparatului. 
Medie ponderata (3 cicluri cu încărcătură totală și 4 cicluri cu încărcare 1/2). 

 65

Consum energetic in kWh, pentru programul “Sintetice” încărcătură totală 

Programaţi durata în minute, pentru programul “Sintetice" încărcătură totală 

Încărcătură parţială la programul “Sintetice” N/A

 1.41
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Încărcătură maximă: 8 kg

Brand

 Indesit

Model

 EDCE G45 B H (EU)



Avertismente şi recomandări 
! Aparatul a fost proiectat şi fabricat în conformitate cu 
standardele internaţionale de siguranţă.
Informaţiile de mai jos au fost furnizate din motive de siguranţă şi 
trebuie respectate cu stricteţe. 

Măsuri generale de siguranţă 

● Nu este recomandată utilizarea uscătorului de rufe de
către persoane (inclusiv copii) ce prezintă capacităţi fizice, 
senzoriale sau mentale reduse, de către persoane 
neexperimentate sau nefamiliarizate cu produsul, acestea ar 
trebui să fie măcar supravegheate de o persoană 
responsabilă de siguranţa lor sau să primească instrucţiuni 
preliminare referitoare la utilizarea aparatului. 

● Aparatul a fost conceput pentru uz casnic, şi nu este
destinat uzului profesional. 

● Nu atingeţi aparatul dacă sunteţi desculţ sau aveţi
mâinile sau picioarele ude sau umede. 

● Nu trageţi de cablul de alimentare pentru a-l deconecta
de la sursa electrică; scoateţi ştecherul din priză.

● Nu permiteţi accesul copiilor în apropierea aparatului
aflat în funcţiune. După ce aţi încetat utilizarea uscătorului de 
rufe, opriţi-l şi deconectaţi-l de la sursa electrică. Închideţi uşa 
pentru a împiedica accesul copiilor la interiorul aparatului. 

● Supravegheaţi copiii şi nu le permiteţi să se joace cu
uscătorul de rufe.

● Asiguraţi instalarea şi ventilarea corespunzătoare a
aparatului. Nu obstrucţionaţi priza de admisie a aerului din 
partea frontală a uscătorului de rufe (consultaţi cap.
Instalare).  

● Nu aşezaţi niciodată uscătorul de rufe pe un covor a
cărui grosime ar putea împiedica pătrunderea aerului în 
uscătorul de rufe, pe la baza acestuia.

● Înainte de a introduce rufele în uscător, verificaţi dacă
acesta este gol. 

● Nu atingeţi partea din spate a uscătorului de rufe dacă 
aparatul este în funcţiune, deoarece poate atinge temperaturi 
ridicate. 

● Nu utilizaţi uscătorul de rufe dacă filtrul, recipientul
pentru colectarea apei şi condensatorul nu sunt fixate 
bine (consultaţi cap. Întreţinere).

● Nu încărcaţi uscătorul de rufe peste capacitatea
maximă admisă (pentru încărcătura maximă, consultaţi 
cap. Rufe).

● Nu introduceţi în uscătorul de rufe articole îmbibate cu
apă. 

● Citiţi cu atenţie toate instrucţiunile de pe eticheta
articolelor de îmbrăcăminte (consultaţi cap. Rufe).

● Nu introduceţi în uscătorul de rufe articole foarte
voluminoase. 

● Nu uscaţi la temperaturi ridicate articolele din material
acrilic.

● La încheierea fiecărui program, permiteţi aparatului să 
execute faza Rotire la rece.

● Nu opriţi uscătorul de rufe dacă în interior se află rufe ce
încă sunt calde.

● Curăţaţi filtrul după fiecare utilizare a uscătorului
(consultaţi cap. Întreţinere).

● Goliţi recipientul pentru colectarea apei după fiecare
utilizare a uscătorului (consultaţi cap. Întreţinere).

● Curăţaţi cu regularitate unitatea de condensare
(consultaţi cap. Întreţinere).

● Nu lăsaţi scamele să se acumuleze în jurul uscătorului.
● Nu vă urcaţi pe uscătorul de rufe pentru a nu-l deteriora.
● Respectaţi întotdeauna cerinţele şi standardele electrice

(consultaţi cap. Instalare).
● Achiziţionaţi întotdeauna piese de schimb şi accesorii

originale (consultaţi cap. Asistenţă).

Pentru a reduce la minimum riscul izbucnirii unui incendiu în interiorul 
uscătorului de rufe, respectaţi următoarele recomandări: 
● Uscaţi în uscătorul de rufe numai articole de îmbrăcăminte ce au

fost spălate cu apă şi detergent, clătite şi stoarse prin centrifugare. 
Uscarea în uscător a articolelor ce NU AU FOST spălate cu apă 
constituie un pericol de incendiu. 

● Nu uscaţi în uscătorul de rufe articole de îmbrăcăminte ce au fost
tratate cu produse chimice.

● Nu uscaţi în uscătorul de rufe articole de îmbrăcăminte ce au fost
pătate sau îmbibate cu ulei vegetal sau ulei pentru gătit, deoarece 
constituie un pericol de incendiu. Articolele ce au intrat în contact cu 
uleiul se pot aprinde spontan, în special dacă sunt expuse unor surse de 
căldură precum uscătorul de rufe. Articolele se încălzesc, formându-se o 
reacţie de oxidare cu uleiul, în urma căreia se produce căldura. În cazul 
în care căldura nu poate fi eliberată, articolele se pot încălzi până iau foc. 
Aşezarea în grămadă sau depozitarea articolelor ce au intrat în contact 
cu uleiul poate preveni eliberarea căldurii, şi prin urmare, constituie un 
pericol de incendiu. 
În cazul în care este imperativă uscarea în uscătorul de rufe a 
articolelor murdare cu ulei vegetal sau ulei pentru gătit  sau a celor 
contaminate cu produse pentru îngrijirea părului, spălaţi mai întâi 
produsele cu o cantitate mare de detergent – ceea ce va reduce, dar nu 
va elimina pericolul de incendiu. Utilizaţi faza de rotire la rece pentru a 
reduce temperatura articolelor. Nu scoateţi articolele din uscător şi nu le 
aşezaţi în grămadă cât încă sunt calde.

● Nu uscaţi în uscătorul de rufe articole de îmbrăcăminte ce au fost
curăţate, spălate, îmbibate sau murdărite cu petrol/benzină, solvenţi 
pentru curăţare chimică sau alte substanţe inflamabile sau explozive. 
Substanţele foarte inflamabile utilizate în general pentru uz casnic, 
inclusiv uleiul pentru gătit, acetona, spirtul denaturat, kerosenul, 
produsele pentru îndepărtarea petelor, terebentina, ceara şi 
produsele pentru îndepărtarea cerii. Spălaţi articolele respective cu apă 
fierbinte şi o cantitate mare de detergent înainte de a le introduce în 
uscătorul de rufe. 

● Nu uscaţi în uscătorul de rufe articole de îmbrăcăminte ce conţin
cauciuc spongios (cunoscut şi sub denumirea de latex), sau materiale 
cu textură asemănătoare cauciucului. Dacă sunt încălzite, materialele 
din cauciuc spongios se pot aprinde prin combustie spontană .

● Nu utilizaţi în uscătorul de rufe balsamuri pentru rufe sau produse
similare pentru a elimina efectele electricităţii statice, decât în cazul în care 
utilizarea acestora este recomandată în mod specific de producătorul acestor 
produse.

● Nu uscaţi în uscătorul de rufe articole de îmbrăcăminte ce conţin
întărituri din metal, cum ar fi sutienele cu întăritură metalică, 
deoarece desprinderea întăriturilor metalice în timpul uscării poate 
cauza defectarea uscătorului de rufe.

● Nu uscaţi în uscătorul de rufe articole din cauciuc sau plastic, ca
de exemplu căşti pentru duş sau produse impermeabile pentru 
bebeluşi, produse din polietilenă sau hârtie.

● Nu uscaţi în uscătorul de rufe articole cu căptuşeală cauciucată , cu
întăritură din cauciuc spongios pentru umeri, perne, galoşi şi tenişi 
cauciucaţi. 

● Scoateţi din buzunare toate obiectele, în special brichetele (risc de
explozie). 

! ATENŢIE: Nu opriţi niciodată uscătorul de rufe înainte de încheierea 
programului de uscare, decât în cazul în care scoateţi rapid toate rufele şi le 
întindeţi pentru a asigura disiparea căldurii.
Economisirea energiei şi protecţia mediului 
● Stoarceţi articolele pentru a elimina excesul de apă înainte de a le

introduce în uscătorul de rufe (dacă spălaţi articolele în maşina de spălat, 
selectaţi un program cu viteză mare de centrifugare). Prin aceasta 
reduceţi timpul şi energia necesare uscării.

● Încărcaţi întotdeauna uscătorul la capacitatea maximă pentru a
economisi energie: articolele individuale sau de dimensiuni mici necesită 
un timp mai mare de uscare. 

● Curăţaţi filtrul după fiecare utilizare pentru a reduce consumul de
energie şi costurile aferente (consultaţi cap. Întreţinere).
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Curățare şi întreţinere 

Întreruperea alimentării cu curent electric 
! Deconectaţi uscătorul de rufe de la sursa electrică după 
fiecare utilizare şi înainte de efectuarea oricăror operaţiuni 
de curăţare sau întreţinere.

Curăţarea filtrului după fiecare program 
Filtrul este o parte importantă a uscătorului de rufe:
acesta acumulează firele şi scamele rezultate în timpul 
uscării. După încheierea procesului de uscare, curăţaţi filtrul 
cu aspiratorul sau clătiţi-l sub jet de apă de la robinet. 
Colmatarea filtrului va afecta grav fluxul de aer din interiorul 
uscătorului: timpii de uscare vor creşte, la fel şi consumul de 
energie, fiind posibilă chiar defectarea uscătorului de rufe.
Filtrul se găseşte în partea frontală a compensatorului 
uscătorului de rufe (conform figurii de mai jos).
Demontarea filtrului:

1. Trageţi în sus clema din plastic
a filtrului (conform figurii). 
2. Curăţaţi scamele din
interiorul filtrului şi montaţi-l la 
loc în mod corespunzător.
Verificaţi dacă filtrul este bine 
fixat, la acelaşi nivel cu 
garnitura uscătorului de rufe. 
! Nu utilizaţi uscătorul de rufe 
dacă filtrul nu este montat. 

Verificarea tamburului după fiecare program
Rotiţi manual tamburul pentru a verifica dacă în 
interiorul uscătorului nu au rămas articole mici (batiste).

Curăţarea tamburului RO
! Nu curăţaţi tamburul cu produse de curăţare 
abrazive, din sârmă sau oţel inoxidabil.
Este posibil ca pe suprafaţa din inox a tamburului să 
se formeze o peliculă colorată ca urmare a acţiunii 
apei, a produselor de curăţare sau a balsamului de 
rufe utilizat la spălare. Această peliculă colorată nu va 
afecta performanţele uscătorului de rufe.

Evacuarea recipientului pentru colectarea
apei după fiecare program 
Trageţi recipientul pentru colectarea apei spre 
dumneavoastră şi scoateţi-l complet din uscătorul 
de rufe şi goliţi apa din recipient în chiuvetă sau 
într-o scurgere. Montaţi la loc recipientul, verificând 
fixarea acestuia.  
Verificaţi întotdeauna recipientul pentru colectarea apei şi 
goliţi-l înainte de a lansa un nou program de uscare. 

Curăţarea unităţii de condensare 
 Scoateţi periodic (lunar) unitatea de
condensare şi spălaţi condensatorul sub jet de apă 
rece, acţionând din partea din spate, pentru a 
îndepărta scamele acumulate între plăci.

Demontarea condensatorului: 
1. Deconectaţi uscătorul de rufe de la sursa electrică
şi deschideţi uşa. 
2. Deschideţi prin tragere capacul de protecţie al
condensatorului (conform figurii). 

Eliberaţi cele 3 cleme, rotindu-le cu 90˚ în sens 
contrar acelor de ceasornic, apoi scoateţi 
condensatorul, trăgând de mânerul acestuia.

3. Curăţaţi suprafaţa garniturilor şi montaţi la loc
unitatea de condensare, verificând dacă cele 3 cleme
sunt fixate la loc.

Curăţarea uscătorului de rufe 
● Curăţaţi suprafeţele exterioare metalice sau din

plastic şi garniturile din cauciuc cu ajutorul unei
lavete umede.

● Aspiraţi periodic (la un interval de 6 luni) grila
frontală a prizei de admisie a aerului, pentru a
înlătura depunerile de scame, fire sau praf. De
asemenea, aspiraţi ocazional scamele acumulate
în partea frontală a condensatorului şi pe suprafaţa
filtrului.

! Nu utilizaţi solvenţi sau produse abrazive.  
! Uscătorul de rufe este prevăzut cu rulmenţi speciali 
ce nu necesită lubrifierea.  
! Solicitaţi verificarea cu regularitate a uscătorului de 
rufe de către un tehnician autorizat pentru asigurarea 
siguranţei din punct de vedere electric şi mecanic 
(consultaţi secţiunea Asistenţă).  

Recipient pentru colectarea apei

Unitatea de condensare

Elemente de prindere

Filtru

Admisie de aer

Mâner Capac de protecţie al condensatorului

Robinet

Partea din spate

Unitatea de condensare

Partea din faţă
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-Imposibilitatea de a evacua recipientul de apă poate cauza  
următoarele: 
- uscătorul nu mai încălzește (din acest motiv rufele pot fi  
încă umede la încheierea ciclului de uscare).
- Led-ul “Evacuați recipientul de apă ” se activează pentru a  
indica umplerea recipientului de apă.

Pregătirea Sistemului de colectare a apei
Când uscătorul e nou, Recipientul de apă nu va colecta apa  
până la pregătirea sistemului care va necesita 1-2 cicluri de  
uscare. Odată pregătit, acesta va colecta apă pe parcursul 
fiecărui ciclu. 

Evacuarea recipientului pentru colectarea 

apei după fiecare program 

Curățarea unității de condensare

• Scoateți condensatorul (a se vedea fig.
cu regularitate (lunar r)i curățați de reziduuri, scame ce se depun pe panouri 
prin curățare cu apă rece pe partea din spate a condensatorului. 

Scoaterea condensatorului:

1. Deconectați electric condensatorul și deschideți ușa.

2. Deschideți capacul

condensatorului (a se vedea fig. 
alaturată),, deblocați cele trei 
dispozitive de blocare, rotindu- l e 
la 90° 
în sens antiorar, după care trageți 
de sistemul de prindere pentru 
scoaterea condensatorului .

3. Curățați suprafața
sigiliilor și înlocuiți blocul 
condensator, indicat prin săgeți 
îndreptate în partea de sus în 
timp ce dispozitivele de prindere 
este fixat sigur.
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Descrierea uscătorului de rufe

Pentru a deschide uşa 

Panoul de comandă 

Apăsaţi uşa

Unitatea de 
condensare
(Capac de protecţie 
deschis)

Caracteristici 
Recipient pt. 
colectarea apei 

Filtru

Etichetă cu
date tehnice

Model 
şi serie 

Grilă admisie 
aer

Mâner capac de 
protecţie condensator
(trageţi pentru a deschide)

Buton 
Pornire/Oprire

Buton Uscare
Temporizată

Butoane şi indicatoare 
luminoase
Opţiuni   

Buton şi indicator 
luminos Start/
Pauză

Selector de 
programe

Buton
Pornire
întârziată

Display

Indicator luminos
Curăţare filtru 

Simbol Curăţare 
condensator

Indicator luminos 
Golire recipient

Faze de avansare 

Led Uscare 
Temporizată

Led Pornire
Întârziată
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Butonul Pornire/Oprire/Reset
Apăsarea normală a acestui buton determină pornirea sau oprirea uscătorului de rufe. Dacă uscătorul este în funcţiune, 
o apăsare prelungită de aproximativ 3 secunde determină oprirea uscătorului şi resetarea ciclului în curs de derulare.

Selector de programe
Permite selectarea programului: rotiţi selectorul până când indicatorul se poziționează în dreptul programului dorit (consultaţi 
cap. Pornirea unui program şi programe).

Butoanele Opţiuni
Permit selectarea opţiunilor disponibile pentru programul selectat. Indicatoarele luminoase aferente indică faptul că opţiunea 
a fost selectată (consultaţi cap. Programe şi opţiuni).

Butonul şi indicatorul luminos START/PAUZĂ:
Când indicatorul luminos de culoare verde luminează intermitent, apăsaţi butonul pentru a lansa programul de uscare. După 
lansarea programului, indicatorul luminos va rămâne aprins. Pentru a activa o pauză programului, apăsaţi din nou butonul; 
indicatorul luminos se colorează în portocaliu și va lumina intermitent. Pentru a relua programul din punctul în care a fost 
întrerupt, apăsaţi din nou butonul (consultaţi cap. Pornirea unui program şi programe).

Display-ul
În secţiunea A este afişat mesajul „Uscare temporizată”, dacă a fost selectată „Pornirea întârziată”, se va fi afişa durata 
reziduală până la pornirea programului selectat. În această secţiune va fi afişată şi durata programului selectat. În secţiunea B 
sunt afișate fazele de avansare ale programului.

Simbolul soare  Uscare 

Simbolul ventilator  Ciclu aer rece 

, Indicator curăţare filtru , Indicator În secţiunea C indicatoarele luminoase de întreţinere (Indicator golire recipient 

curăţare condensator ), consultaţi capitolul Indicatoare luminoase. 

Indicatoare luminoase

Indicatoarele luminoase oferă informaţii importante. În continuare redăm semnificaţia acestora:

Indicatorul „Golire recipient indică faptul că trebuie să goliţi recipientul pentru colectarea apei. 
Dacă recipientul se umple pe parcursul programului, indicatorul luminos se aprinde. Uscătorul porneşte automat ciclul de aer 
rece, iar indicatorul PORNIRE/PAUZĂ luminează intermitent - culoare portocalie. Pentru a reporni ciclul din punctul în care a 
fost întrerupt, apăsaţi butonul PORNIRE/PAUZĂ. Pentru a evita această procedură, goliţi întotdeauna recipientul de colectare a 
apei la fiecare utilizare a uscătorului (consultaţi cap. Întreţinere).

Indicatorul Curăţare filtru vă avertizează înainte de fiecare pornire a unui program că este esenţial să curăţaţi filtrul
înainte de fiecare utilizare a uscătorului (consultaţi cap. Întreţinere).

vă  avertizează că este esenţial să curăţaţi condensatorul la intervale regulate de timpIndicatorul Curăţare condensator 
(consultaţi secţiunea Întreţinere).  
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Mod de utilizare a uscătorului 
Lansarea şi selectarea unui program 
1. Conectaţi uscătorul de rufe la sursa electrică.

2. Selectați programul în funcție de tipul de material (consultaţi cap. Rufe).

3. Deschideţi uşa şi verificaţi dacă filtrul este curăţat şi montat şi dacă recipientul pentru colectarea apei este golit şi corect
montat (consultaţi cap. Întreţinere).

4. Introduceţi rufele în uscător şi verificaţi ca acestea să nu se prindă între uşă şi garnitura uşii. Închideţi uşa.

5. Apăsaţi butonul ON/OFF (Pornire/Oprire) pentru a porni uscătorul.

6. Rotiţi selectorul Programe până ce indicatorul se poziționează în dreptul programului corespunzător tipului de ţesătură ce
trebuie uscată, consultând Tabelul programelor de uscare  (consultaţi secţiunea Programe şi opţiuni), precum şi
instrucţiunile pentru fiecare tip de material (consultaţi cap. Rufe).
! Atenţie: dacă, după apăsarea butonului de PORNIRE/PAUZĂ, poziţia selectorului programelor s-a schimbat, noua poziţia
NU modifică programul selectat. Pentru a modifica programul, apăsaţi butonul PORNIRE/PAUZĂ pentru a întrerupe
programul (indicatorul luminos luminează intermitent - culoare portocalie), alegeţi noul program şi opţiunile aferente. Apăsaţi
butonul PORNIRE/PAUZĂ pentru a porni noul program.

7. Selectaţi „Uscare temporizată” , apăsând butonul corespunzător până la afişarea nivelului sau duratei dorite (A se vedea
Programe şi opţiuni).

8. Setaţi pornirea întârziată sau alte opţiuni, dacă este necesar (consultaţi cap. Programe şi opţiuni).

9. Dacă doriţi ca o alarmă sonoră să se declanşeze la finalul programului, apăsaţi butonul ALARMĂ

10. Apăsaţi butonul START/PAUZĂ pentru a lan     sa programul. Pe display va fi afişată durata reziduală până la încheierea
programului.

Pe parcursul programului de uscare, puteţi verifica rufele şi scoate articolele uscate din uscător, lăsând restul rufelor să se
usuce în continuare. Închideţi uşa din nou şi apăsaţi butonul START/PAUZĂ pentru a relua procesul de uscare. 

11. În ultimele minute ale programului de uscare, înainte ca programul să se încheie, aparatul intră în faza finală de USCARE
LA RECE (rufele sunt răcite); permiteţi întotdeauna finalizarea acestei faze.

12. Alarma sonoră (dacă a fost selectată această opţiune) vă va avertiza de 3 ori asupra încheierii programului (semnalul sonor
se va emite de 3 ori la fiecare 30 sec. pentru 5 minute). Deschideţi uşa, scoateţi rufele, curăţaţi filtrul şi montaţi-l la loc.
Goliţi Recipientul pentru colectarea apei şi montaţi-l la loc (consultaţi cap. Întreţinere).

În cazul în care aţi selectat opţiunea Antişifonare şi nu scoateţi rufele imediat, uscătorul de rufe va efectua din când în
când rotaţii lente ale cuvei, timp de 10 ore pentru minimalizarea cutelor. Deschideţi uşa sau apăsați butonul OFF-veți
întrerupe acțiunea Antișifonare.

13. Scoateţi uscătorul din priză.

Modul Standby
Conform noilor reglementări privind economisirea energiei electrice, acest uscător de rufe este prevăzut cu un sistem de 
oprire automat (standby) care intră în funcţiune după 30 minute de inactivitate. Ţineţi apăsat butonul ON/OFF până 
când uscătorul porneşte din nou.

Pre-post Antișifonare automată
Această funcție se activează automat și oferă un tratament antișifonare înainte și după programul de spălare. Tamburul se 
rotește periodic înainte de pornirea ciclului de uscare, iar dacă a fost selectată o pornire întârziată, previne formarea cutelor. 
La anumite programe tamburul se rotește periodic la încheierea ciclului de uscare. Această acțiune de postșifonare 
continuă până deschideți ușa sau apăsați butonul OFF. 
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Programe şi Opţiuni

Tabelul programelor 

Programe Speciale/Sport/Parţiale

Programul Lână
• Acesta este un program pentru articolele ce pot fi uscate în uscătorul de rufe, care poartă pe etichetă simbolul .
Programul poate fi utilizat pentru încărcături cu greutatea maximă de 1 kg (aproximativ 3 pulovere). Vă recomandăm să 
întoarceţi pe dos articolele înainte de uscare. Rufele uscate cu acest program sunt, în general, gata pentru a fi purtate, dar unele 
articole cu o greutate mai mare pot avea marginile uşor umede. În acest caz, lăsaţi-le să se usuce natural, deoarece uscarea 
îndelungată poate cauza deteriorarea articolelor de îmbrăcăminte.
! Spre deosebire de alte materiale, procesul de intrare la apă a produselor din lână este ireversibil, adică acestea nu vor mai 
reveni la dimensiunea şi forma originală. 
! Acest program nu este adecvat pentru articolele din material acrilic. 

Programe

Max. 

încărcătură 
(kg)

Opțiuni compatibile Durată 
ciclu

Rapid   Ușor

D
urata program

elor poate fi controlată pe afișaj3.

1 Rapid 35’ 1 Memo - Blocare- Pornire Întârziată.

2 Mixare ușoară 3 Memo - Blocare- Pornire Întârziată.

3 Mai puține cute 3 Memo - Blocare

4 Călcare rapidă Bumbac Max. Extra Îngrijire- Memo - Blocare- Uscare Temporizată - Pornire Întârziată. 

5 Călcare rapidă Sintetice 4 Memo - Blocare- Uscare Temporizată - Pornire Întârziată.

Esențiale

6
Bumbac Standard2 Max. Extra Îngrijire - Energy Saver1 - Memo - Blocare- Uscare Temporizată - Pornire Întârziată.

7 Bumbac Gata de purtat Max. Memo - Blocare- Uscare Temporizată - Pornire Întârziată.

8 Sintetice 4 Energy Saver1 - Memo - Blocare- Uscare Temporizată - Pornire Întârziată.

9 Jeans 3 Memo - Blocare-  Pornire Întârziată.

Îngrijire Specială

10 Baby&Delicate 2 Memo - Blocare- Uscare Temporizată - Pornire Întârziată.

11 Lână 1 Memo - Blocare

12 Pilote 1,5 Memo - Blocare- Pornire Întârziată.

13 Articole de gimnastică 4 Memo - Blocare- Pornire Întârziată.

14 Încălțăminte specială 1 pere-
che Memo - Blocare

Post Uscare

15 Relaxarea Cutelor - Memo - Blocare

16 Împrospătare 2,5 Memo - Blocare

Obs: 1 cu această opțiune, încărcătura maximă este modificată. Faceți referire la descrierea opțiunii. 2 Bumbac Standard este cel mai eficient  
program în termeni de consum energetic  (EU 392/2012).  3 Durata acestor programe va depinde de mărimea rufelor, tipul de material, turația 
stoarcerii folosite în uscător și de orice extra opțiune selectată. 
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Programul Jeans
• Acesta este un program pentru uscarea articolelor Denim din bumbac. Înainte de uscare, întoarceţi pe dos buzunarele din
partea din faţă. Articolele uscate cu acest program sunt, în general, gata pentru a fi purtate; marginile sau cusăturile pot 
fi uşor umede. 
În acest caz, încercaţi să le întoarceţi rufele pe dos şi să porniţi din nou programul pentru scurt timp.
!Utilizaţi acest program numai pentru rufe din bumbac 100%, nu amestecaţi rufele de culori închise cu cele de culori deschise. 
! Nu utilizaţi programul pentru articole cu broderie şi accesorii (elastice aplicate în talie, broşe,...), întoarceţi buzunarele pe dos. 
! Durata acestui program va depinde de dimensiunea încărcăturii şi de viteza de centrifugare utilizată la spălare.

Program Geci de vânt
• Acest program este special conceput pentru uscarea gecilor, redându-le moliciunea (2 jachete).

Program Rapid 35
Acesta este un program rapid, ideal pentru uscarea articolelor spălate la turații mari în mașina de spălat, de exemplu 
cămăși folosite pe parcursul săptămânii.

Program Articole de gimnastică
Acesta este un program pentru uscarea articolelor de gimnastică pentru toată familia (tricouri, prosoape, etc.)

Program Mixare Ușoară
Acesta este un program conceput pentru uscarea articolelor din bumbac și sintetic împreună.

Program Baby&Delicate
Acesta este un program conceput pentru uscarea rufelor bebelușilor (bumbac) și a articolelor delicate. Nu uscați 
articole ce conțin plastic.

Program Pantofi Sport 
Acesta este un program pentru uscarea unei perechi de pantofi sport. Încălţămintea trebuie să fi fost spălată în prealabil şi 
centrifugată la o turație de centrifugare minimă de 400 de rotaţii.
Aceasta trebuie introdusă în uscător împreună cu suportul special pentru pantofi furnizat. Uscarea pantofilor direct în cuvă 
cauzează deteriorarea uscătorului. Îndepărtaţi filtrul din poziţia sa în partea anterioară a uscătorului şi aşezaţi suportul. 
Introduceţi şireturile în interiorul pantofilor şi aşezaţi pantofii cu vârfurile îndreptate în jos şi tălpile în sus. Durata de uscare 
variază în funcţie de formatul şi de tipul de pantofi. Dacă pantofii nu sunt complet uscaţi la încheierea programului, porniţi 
din nou programul.
! Nu uscaţi pantofi care conţin gel în interior sau luminiţe. Uscaţi numai pantofi confecţionaţi din material sintetic sau 
pânză. La încheierea programului, îndepărtaţi suportul pentru pantofi şi aşezaţi filtrul la loc. 

Relaxarea cutelor
Acesta este un program scurt, de 0:10 (Oră:Minute) care destinde fibrele rufelor şi facilitează călcarea şi împăturirea 
acestora. Programul este deosebit de indicat pentru ţesăturile din Bumbac sau Amestec cu bumbac. 
Pentru rezultate optime, nu depăşiţi capacitatea maximă de rufe (valorile de  mai jos se referă la greutatea rufelor uscate):

Greutate maximă Material
Bumbac şi amestec cu bumbac
Sintetice 
Denim 

2,5 kg 
2 kg  
2 kg 

Scoateţi rufele din uscător imediat după încheierea programului, atârnaţi, împăturiţi sau călcaţi articolele de îmbrăcăminte 
şi depozitaţi-le în dulap. Dacă nu este posibil, repetaţi programul. 
! Acesta nu este un program de uscare, prin urmare nu trebuie utilizat pentru articolele încă umede. 
Efectul programului diferă în funcţie de material. Are rezultate bune pe materialele tradiţionale, precum bumbacul sau 
amestecul cu bumbac, şi mai puţin mulţumitoare pe fibrele acrilice şi materiale precum Tencel®. 
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Programul Împrospătare
Acesta este un program scurt, potrivit pentru reîmprospătarea articolelor prin insuflarea de aer rece. Durata acestui program este 
de aproximativ 0:20 (Oră:Minute). Articolele dumneavoastră de îmbrăcăminte vor fi împrospătate în doar 20 de minute. 
! Acesta nu este un program de uscare, prin urmare nu trebuie utilizat pentru articolele încă umede. 

Programul Mai puține cute
A fost conceput pentru articole sintetice și mixte, facilitând și chiar înlocuind călcarea acestora. Scuturați rufele înainte de a le 
introduce în uscător. Scoateți toate articolele imediat după încheierea programului și așezați-le pe umeraș.
     Bumbac Standard: Usucă articolele până la nivelul de uscare, fapt ce vă permite să țineți rufele departe de uscător. 
     Bumbac Gata de a fi purtate: Usucă articolele până la nivelul maxim de uscare. Usucă mai bine decât Bumbac Standard.

Opţiuni
Opţiunile permit personalizarea programului selectat în funcţie de necesităţile personale. 

Tastă Blocare
Ținând apăsat acest buton pentru câteva secunde după ce ați ales programul și opțiunile dorite. Când ledul de avertizare se aprinde, 
celelalte butoane și selectorul se dezactivează. Pentru dezactivarea funcției, țineți apăsat butonul, iar ledul se stinge. Butonul ON/
OFF oprește mașina chiar dacă această funcție este activă.
Uscare temporizată
După selectarea unui program, pentru a introduce durata de uscare, apăsaţi butonul aferent uscării temporizate. La fiecare apăsare a 
acestui buton, pe display apare durata de uscare aleasă. La prima apăsare a butonului, pe display apare valoarea maximă admisă 
pentru programul selectat. Orice apăsare ulterioară determină reducerea duratei setate până la oprire (OFF).
Dacă opţiunea de uscare cu durată temporizată nu este disponibilă, se activează alarma.

Pornire întârziată 
Pornirea anumitor programe (a se vedea Programe şi opţiuni) poate fi întârziată până la 24 ore. Înainte de a seta o pornire 
întârziată asiguraţi-vă că recipientul de colectare a apei este golit şi că filtrul este curat. Tamburul se va roti ocazional înaintea 
programului de uscare pentru a prevenii formarea cutelor. 

Călcare ușoară
Dacă se selectează această opţiune, nivelul corespunzător de umiditate este asigurat pentru a facilita și urgenta călcarea. 
Această opțiune întrerupe ciclul la nivelul potrivit de uscare pentru facilitarea călcării (a se vedea Tabelul de Programe și Opțiuni).

Memo
Această opţiune vă permite să memorați programele și opțiunile pentru a le utiliza ușor de fiecare dată. Nu pot fi memorate opțiunile de 
pornire întârziată. 
-țineți apăsat butonul MEMO pentru 3 secunde pentru memorarea ciclului. Puteți apăsa acest buton în momentul în care au fost selectate 
programul și opțiunile dorite, ori înaintea pornirii ciclului, ori pe parcursul acestuia. Când apăsați și țineți apăsat acest buton, ledul aferent 
luminează intermitent, la fel și durata de pe display. După 3 secunde un semnal sonor semnaleză efectuarea memorării.
-pentru a activa ciclul memorat, porniți uscătorul, apăsați butonul memo, după care porniți ciclul. Puteți modifica orice opțiune în modul 
normal, cu excepția incompatibilităților dintre acestea. La fiecare 2 minute, numărul ciclului memorat va fi indicat pe display. Dacă nu a 
fost memorat niciun ciclu, veți auzi un bip la apăsarea butonului Memo.
-un program memorat poate fi rescris cu unul nou, repetând pașii de deasupra.   

Economisire Energie
Această funcție optimizează rezultatele în cazul uscării încărcăturilor mici (bumbac max 2 kg și sintetice max 1 kg), minimalizând  
consumul și durata de uscare.

Extra Îngrijire
Această opțiune este dedicată uscării articolelor delicate. Apăsați acest buton pentru a selecta temperaturi reduse. Ledul din apropierea 
butonului se va aprinde. Activarea acestei opțiuni va prelungi durata ciclurilor.

! Nu toate opţiunile sunt disponibile pentru toate programele (a se vedea cap. Programe şi opţiuni). 

Deschiderea uşii 
Deschiderea uşii (sau apăsarea butonului Start/Pauză) pe parcursul unui program determină oprirea uscătorului de rufe şi are următoarele 
consecinţe: 
• Indicatorul luminos Pornire/Pauză luminează intermitent de culoare portocalie.
• În cazul unei porniri întârziate, durata reziduală va continua să fie cronometrată. Pentru reluarea programului este necesară apăsarea butonului
Pornire/Pauză. Indicatorul luminos aferent pornirii întârziate va lumina intermitent, iar pe display va apărea durata reziduală până la 
pornirea programului selectat.
• Pentru reluarea programului este necesară apăsarea butonului Pornire/Pauză. Simbolurile Faze de avansare se vor schimba pentru a indica
faza în curs, iar indicatorul luminos Pornire/Pauză va emite un semnal fix - culoare verde.
• pe parcursul fazei de post antişifonare, programul se încheie. Apăsarea butonului Pornire/Pauză va determina lansarea unui nou program, de la
început.
• Selectaţi noul program cu ajutorul selectorului de Programe, indicatorul luminos Pornire/Pauză va lumina intermitent - culoare verde.

Puteţi utiliza această procedură pentru a selecta programul Uscare la rece pentru a răci rufele dacă sunt uscate suficient. Pentru a lansa noul 
program, apăsaţi butonul Pornire/ Pauză. 
Notă: În cazul unei pane de curent, opriţi alimentarea cu energie sau scoateţi ştecherul din priză. La restabilirea alimentării cu energie, apăsaţi 
butonul PORNIRE/PAUZĂ, iar programul va fi reluat.
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Sortarea rufelor 
● Verificaţi simbolurile de pe eticheta articolelor de

îmbrăcăminte pentru a vă asigura că pot fi uscate în
uscătorul de rufe.

● Împărţiţi rufele pe categorii, în funcţie de tipul de material.
● Goliţi buzunarele şi verificaţi nasturii.
● Închideţi fermoarele, închizătorile, curelele şi legaţi

şnururile.
● Stoarceţi fiecare articol pentru a elimina cât mai mult posibil

excesul de apă.
! Nu introduceţi în uscătorul de rufe articole îmbibate cu
apă.

Greutatea maximă
Nu depăşiţi capacitatea maximă de rufe. Valorile de mai
jos se referă la greutatea rufelor uscate:
Fibre naturale: max. 8 kg
Fibre sintetice: max. 4 kg
! NU încărcaţi uscătorul de rufe peste capacitatea maximă
admisă, deoarece pot fi afectate performanţele de uscare.

Etichete cu instrucţiuni de spălare 

Citiţi etichetele articolelor de îmbrăcăminte, în special 
atunci când le uscaţi în uscătorul de rufe pentru prima 
dată. Următoarele simboluri sunt cel mai frecvent utilizate:

Uscarea în uscătorul de rufe este permisă.

 A nu se usca în uscătorul de rufe 

 A se usca în uscătorul de rufe cu opţiunea 
Temperatură ridicată.

 A se usca în uscătorul de rufe cu opţiunea 
Temperatură redusă

Rufe

 Setarea temperaturii.
 Temperatura camerei: dacă încăperea în care este instalat

uscătorul de rufe este rece, timpul necesar uscării rufelor în
uscător va fi mai mare.

 Articole voluminoase: unele articole voluminoase necesită o
grijă deosebită în procesul de uscare. Vă recomandăm să
scoateţi aceste articole din uscător, să le scuturaţi şi să le
reintroduceţi în uscătorul de rufe: această operaţiune trebuie
repetată de mai multe ori în timpul programului de uscare.

! Nu uscaţi rufele timp îndelungat.
Toate materialele conţin o cantitate redusă de umiditate 
naturală, care le menţine moi şi pufoase.

Timpii de uscare de mai jos sunt exprimaţi pentru programele 
automate de uscare pentru aşezare în dulap.
Setările Uscare temporizată sunt, de asemenea, prezentate 
pentru a vă ajuta să selectaţi timpii adecvaţi. 
Valorile de mai jos se referă la greutatea rufelor uscate. 

 Durata de uscare automată
Bumbac 

Temperatură ridicată
Timpi de uscare după spălări de 800-1000 rpm

1kg 2kg 3kg 4kg 5kg 6kg 7kg 8kg
Minute program automat 
(Oră:Minute)

0:55-1:10 1:10-1:20 1:20-1:30 1:35-2:00 2:00-2:20 2:10-2:40

Setare uscare  
temporizată 
(Oră:Minute)

(inOrăte:Mti
cinue te)

0:30-0:40       0:40-0:55     

0:30 /1:00 0:40/1:20 0:50/1:20 1:00/1:40 1:20/2:00 2:00/2:40 2:20/3:00 2:40/3:00

SINTETICE
Temperatură scăzută

Timpi de uscare după spălări la turații mai mici

1kg 2 kg 3 kg  4 kg 
Minute program automat 
(Oră:Minute)

0:30-0:40 0:40-0:50 0:50-1:10  0:70-1:30 

Setare uscare temporizată 
(Oră:Minute)

0:30-/1:00 0:40/1:20 1:00/1:30 1:20/1:40

Acrilice 
Temperatură scăzută

Timpi de uscare după spălări la turații mai mici

1kg 2 kg

Minute program automat 
(Oră:Minute)

0:40 – 1:20 1:00 – 1:40

Setare uscare 
temporizată Oră:Minute) 0:30               1:00

Durata de uscare
Timpii sunt aproximativi şi pot varia în funcţie de următorii factori:

 Cantitatea de apă reţinută de rufe după ciclul de centrifugare:
prosoapele şi articolele delicate reţin o cantitate mare de apă. 

 Tipul materialului: este posibil ca articolele care sunt fabricate
din acelaşi tip de material, dar au textură şi grosime diferite - e 
posibil să necesite timpi de uscare diferiţi.

 Cantitatea rufelor: este posibil ca articolele individuale sau de

dimensiuni mici să necesite un timp mai mare de uscare.
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 Grad de uscare: Dacă doriţi să călcaţi anumite articole de
îmbrăcăminte, le puteţi scoate din uscător cât sunt încă puţin
umede. Restul îl puteţi lăsa mai mult la uscat, pentru a asigura
o uscare completă.
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     Anomalii și remedii

Se poate întâmpla ca uscătorul de rufe să nu funcţioneze. Înainte de a contacta Serviciul asistenţă tehnică (consultaţi cap.

Asistenţă), parcurgeţi lista cu următoarele posibile probleme

Problema:
Uscătorul de rufe nu porneşte.

Programul de uscare nu porneşte.

Timpul necesar uscării este prea mare.

Simbolul Evacuare apă luminează
intermitent, dar uscătorul de rufe este în 
funcţiune numai de puţin timp.

Simbolul Evacuare apă este aprins, dar 
recipientul pentru colectarea apei nu este plin.

Programul se încheie, dar rufele sunt mai 
umede decât ar trebui.

Pe display este afişat un cod de eroare F 
urmat de unul sau două numere, 
indicatoarele luminoase Opţiuni şi 
indicatorul luminos pauză luminează 
intermitent. 

La intervale de 6 secunde, pe display este 
afişat scurt mesajul „dOn”.

Durata reziduală până la încheierea procesului 
de uscare afişată se modifică pe parcursul 
programului de uscare. 

Uscătorul emite zgomote de lovituri înfundate 
pe parcursul primelor minute de funcţionare.

Indicatoarele luminoase de pe panoul 
de comandă sunt stinse, deşi uscătorul 
este pornit.

Cauze posibile/Soluţii:
• Ştecherul nu este introdus în priza de curent, sau nu face contact.
• S-a produs o pană de curent.
• Siguranţa este arsă. Încercaţi să introduceţi în priză un alt aparat.
• Uscătorul de rufe este conectat la sursa electrică printr-un prelungitor. Încercaţi să

conectaţi cablul de alimentare al uscătorului direct la priza de curent.
• Uşa nu este bine închisă.
• Programul nu a fost setat corespunzător (consultaţi cap. Mod de utilizare a uscătorului).
• Butonul PORNIRE/PAUZĂ nu a fost apăsat (consultaţi cap. Mod de utilizare a

uscătorului).

• A fost setată Pornirea întârziată a programului de uscare (consultaţi secţiunea Mod de
utilizare a uscătorului).

• Butonul PORNIRE/PAUZĂ a fost apăsat; programul va porni în câteva secunde.
Aşteptaţi pornirea programului, nu apăsaţi din nou butonul Pornire/Pauză deoarece prin
aceasta întrerupeţi programul.

• Filtrul nu a fost curăţat (consultaţi secţiunea Întreţinere).
• Recipientul pentru colectarea apei trebuie golit? Simbolul golire apă luminează
intermitent şi pe display este afişat mesajul „H2O”? (consultaţi cap. Întreţinere).

• Condensatorul trebuie curăţat (consultaţi cap. Întreţinere).
• Temperatura setată nu este adecvată pentru tipul de material introdus în uscător

(consultaţi secţiunea Programe şi opţiuni).
• Timpul de uscare nu a fost setat corect pentru încărcătura din uscător (consultaţi

•
•

cap. Rufe).
Articolele introduse în uscător conţin o cantitate prea mare de apă (consultaţi cap. Rufe).
Grilajul de pătrundere al aerului a fost opturat (a se vedea cap. Instalare sau Întreținere)

• Uscătorul de rufe este încărcat peste capacitatea maximă admisă (consultaţi cap.
Rufe).

• Probabil că recipientul pentru colectarea apei nu a fost golit înainte de lansarea
programului. Nu aşteptaţi semnalul pentru golirea apei, verificaţi întotdeauna recipientul
pentru colectarea apei şi goliţi-l înainte de a lansa un nou program de uscare (consultaţi
cap. Întreţinere).

• Este normal, când recipientul pentru colectarea apei este plin, simbolul Golire apă
luminează intermitent. Dacă simbolul este aprins, dar nu luminează intermitent, este doar
pentru a vă aminti să goliţi recipientul (consultaţi cap. Pornirea unui program şi programe).

! Din motive de siguranţă, durata programelor uscătorului de rufe este de maximum 5 ore.
În cazul în care programul automat nu a sesizat în acest interval de timp nivelul de 
umiditate final necesar, uscătorul de rufe va încheia programul şi se va opri. Verificaţi 
problemele prezentate la punctele de mai sus şi lansaţi din nou programul; dacă după 
aceasta rufele sunt în continuare umede, contactaţi Serviciul asistenţă tehnică (consultaţi 
cap. Asistenţă).

• Dacă pe display este afişat un cod de eroare, opriţi uscătorul şi deconectaţi-l de la sursa
electrică, curăţaţi filtrul şi condensatorul (consultaţi secţiunea Întreţinere). Conectaţi din
nou aparatul la sursa de curent, porniţi-l şi lansaţi un alt program. Dacă pe ecran este
afişat în continuare codul de eroare, contactaţi Serviciul asistenţă tehnică (consultaţi
secţiunea Asistenţă). Dacă pe ecran este afişat alt cod, notaţi codul respectiv şi contactaţi
Serviciul asistenţă tehnică (consultaţi secţiunea Asistenţă).

• Uscătorul de rufe este în modul „Demo”. Ţineţi apăsate simultan, timp de 3 secunde
butoanele Pornire/Oprire şi Pornire/Pauză. Timp de 3 secunde, pe ecran va fi afişat
mesajul „dOn” şi apoi uscătorul de rufe va reveni în modul normal de funcţionare.

• Durata reziduală până la încheierea procesului de uscare este monitorizată în permanenţă
pe parcursul programului de uscare şi este ajustată pentru o estimare cât mai exactă. Este
posibil ca pe parcursul programului durata afişată să crească, dar este normal.

• Este normal, în special dacă uscătorul nu a fost utilizat o perioadă de timp. Dacă
zgomotul persistă pe toată durata programului, contactaţi Serviciul asistenţă tehnică.

• Uscătorul de rufe a intrat în modul Standby pentru a economisi energie. Aceasta se
întâmplă dacă aţi lăsat uscătorul pornit sau s-a produs o pană de curent. Uscătorul intră
în modul Standby după 30 minute:
- dacă uscătorul este pornit, dar nu a fost lansat un program de uscare;
- dacă programul de uscare lansat s-a încheiat.
Ţineţi apăsat butonul PORNIRE/OPRIRE până când uscătorul porneşte din nou.
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Programe şi Opţiuni
Tabelul programelor 

Programe Speciale/Sport/Parţiale

Programul Lână
• Acesta este un program pentru articolele ce pot fi uscate în uscătorul de rufe, care poartă pe etichetă simbolul .
Programul poate fi utilizat pentru încărcături cu greutatea maximă de 1 kg (aproximativ 3 pulovere). Vă recomandăm să 
întoarceţi pe dos articolele înainte de uscare. Rufele uscate cu acest program sunt, în general, gata pentru a fi purtate, dar unele 
articole cu o greutate mai mare pot avea marginile uşor umede. În acest caz, lăsaţi-le să se usuce natural, deoarece uscarea 
îndelungată poate cauza deteriorarea articolelor de îmbrăcăminte.
! Spre deosebire de alte materiale, procesul de intrare la apă a produselor din lână este ireversibil, adică acestea nu vor mai 
reveni la dimensiunea şi forma originală. 
! Acest program nu este adecvat pentru articolele din material acrilic. 

Programe
Max.

încărcătură
(kg)

Opțiuni compatibile Durată
ciclu

Rapid& Ușor

D
urata program

elor poate fi controlată pe afișaj3.

1 Rapid 35’ 1 Memo - Blocare- Pornire Întârziată.

2 Mixare ușoară 3 Memo - Blocare- Pornire Întârziată.

3 Mi puține cute 3 Memo - Blocare

4 Călcare rapidă Bumbac Max. Extra Îngrijire- Memo - Blocare- Uscare Temporizată - Pornire Întârziată. 

5 Călcare rapidă Sintetice 4 Memo - Blocare- Uscare Temporizată - Pornire Întârziată.
Esențiale

6 Bumbac Standard2 Max. Extra Îngrijire - Energy Saver1 - Memo - Blocare- Uscare Temporizată - Pornire Întârziată.

7 Bumbac Gata de purtat Max. Memo - Blocare- Uscare Temporizată - Pornire Întârziată.

8 Sintetice 4 Energy Saver1 - Memo - Blocare- Uscare Temporizată - Pornire Întârziată.

9 Jeans 3 Memo - Blocare-  Pornire Întârziată.
Îngrijire Specială

10 Baby&Delicate 2 Memo - Blocare- Uscare Temporizată - Pornire Întârziată.

11 Lână 1 Memo - Blocare

12 Pilote 1,5 Memo - Blocare- Pornire Întârziată.

13 Articole de gimnastică 4 Memo - Blocare- Pornire Întârziată.

14 Încălțăminte specială 1 pair Memo - Blocare
Post Uscare

15 Rlaxarea Cutelor - Memo - Blocare

16 Împrospătare 2,5 Memo - Blocare

Obs: 1 cu această opțiune, încărcătura maximă este modificată. Faceți referire la descrierea opțiunii. 2 Bumbac Standard este cel mai eficient  
program în termeni de consum energetic (EU 392/2012).  3 Durata acestor programe va depinde de mărimea rufelor, tipul de material, turația 
stoarcerii folosite în uscător și de orice extra opțiune selectată. 
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Asistenţă

Înainte de a contacta Serviciul asistenţă tehnică: 

● Verificaţi dacă nu puteţi soluţiona dumneavoastră
problema, consultând ghidul depanare (consultaţi
cap. Anomalii și remedii).

● În caz contrar, opriţi uscătorul de rufe şi contactaţi cel
mai apropiat Centru de asistenţă tehnică.

Vă rugăm să furnizaţi următoarele informaţii: 
● numele dumneavoastră, adresa şi codul poştal.
● numărul de telefon.
● tipul problemei întâmpinate.
● data achiziţionării produsului.
● modelul aparatului (Mod.).
● seria (S/N).
Aceste informaţii se regăsesc pe plăcuţa cu date tehnice 
aplicată în interiorul uşii aparatului.

Piese de schimb 
Uscătorul de rufe este un aparat complex. Nu încercaţi să 
reparaţi aparatul personal şi nu permiteţi altor persoane în afara 
persoanelor calificate să realizeze reparaţii la acest aparat, 
deoarece reparaţiile realizate de persoane fără experienţă pot 
provoca leziuni, pot cauza defectarea aparatului şi pot duce la 
anularea garanţiei pentru piesele de schimb.  
În cazul în care întâmpinaţi probleme în utilizarea aparatului, 
Contactaţi un tehnician autorizat.

Informaţii privind reciclarea şi scoaterea din uz
Datorită angajamentului nostru permanent de a proteja mediul înconjurător, ne rezervăm dreptul de a utiliza componentele reciclate 
pentru a reduce la minimum costurile şi risipa de materiale.

● Când aruncaţi ambalajul: respectaţi legislaţia locală pentru ca ambalajele să poată fi reciclate.
● Pentru a reduce la minimum riscul rănirii copiilor, demontaţi uşa şi ştecherul – şi apoi tăiaţi cablul de alimentare, de la nivelul

aparatului. Aruncaţi aceste părţi separat pentru a vă asigura că aparatul nu mai poate fi conectat la sursa de curent.
Scoaterea din uz a aparatelor electrice uzate 

Directiva Europeană 2012/96/CE privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE) stipulează
că aparatele electrocasnice nu pot fi evacuate împreună cu deşeurile municipale nesortate. Aparatele scoase 
din uz trebuie colectate separat în vederea optimizării costurilor de reutilizare şi reciclare a materialelor din 
compoziţia acestora şi a reducerii impactului asupra mediului şi a sănătăţii umane. Simbolul tomberon barat 
este marcat pe toate produsele pentru a indica obligaţia evacuării separate.

Pentru informaţii suplimentare referitoare la evacuarea corectă a aparatelor electrocasnice scoase din uz, contactaţi 
autorităţile locale sau dealerul local.

Acest aparat respectă următoarele Directive ale Comunităţii Europene:
- 2006/95/CE (Echipamente de joasă tensiune)
- 2004/108/CEE, (Compatibilitate electromagnetică)
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