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Instalare

re (a se vedea figura); unghiul de ´nclinare, 
mŁsurat pe planul de lucru, nu trebuie sŁ 
depŁĸeascŁ 2Á.
O nivelare precisŁ conferŁ stabilitate 
maĸinii ĸi evitŁ vibraŞii, zgomote ĸi deplasŁri 
pe durata funcŞionŁrii. Ċn cazul mochetelor 
sau a unui covor, reglaŞi picioruĸele astfel 
´nc©t sŁ menŞineŞi sub maĸina de spŁlat un 
spaŞiu suficient pentru ventilare.

Racorduri hidraulice ĸi electrice

Racordarea furtunului de alimentare cu 
apŁ

1. ConectaŞi furtu- 
nul de alimentare,  
´nĸurub©ndu-l la un  
robinet filetat de apŁ  
rece 3/4 gaz  (a se  
vedea  figura). 
Ċnainte de conectare,  
lŁsaŞi apa sŁ curgŁ  
pentru a se limpezi.

2. ConectaŞi furtunul 
de alimentare la  
maĸina de spŁlat,  
´nĸurub©ndu-l la  
priza de apŁ  
respectivŁ,  
amplasatŁ ´n partea  
posterioarŁ, sus ´n  
dreapta (a se vedea  
figura).

3. FiŞi atenŞi ca furtunul sŁ nu fie nici pliat
nici ´ndoit.

! Presiunea apei de la robinet trebuie sŁ fie
cuprinsŁ ´n valorile din tabelul cu Date tehni-
ce (a se vedea pagina alŁturatŁ).

! DacŁ lungimea furtunului de alimentare nu 
este suficientŁ, adresaŞi-vŁ unui magazin 
specializat sau unui instalator autorizat.

! Nu folosiŞi niciodatŁ furtunuri uzate. 
! UtilizaŞi furtunurile din dotarea maĸinii.

! Este important sŁ pŁstraŞi acest manual 
pentru a-l putea consulta ´n orice moment. 
Ċn caz de v©nzare, de cesiune sau de schim-
bare a locuinŞei, acesta trebuie sŁ rŁm©nŁ 
´mpreunŁ cu maĸina de spŁlat pentru a infor-
ma noul proprietar cu privire la funcŞionare ĸi 
la respectivele avertismente.

! CitiŞi cu atenŞie instrucŞiunile: veŞi gŁsi  
informaŞii importante cu privire la instalare,  
folosire ĸi siguranŞŁ.

Despachetare ĸi punere la nivel
Despachetare
1. ScoateἪi din ambalaj maĸina de spŁlat. 
2. ControlaŞi ca maĸina de spŁlat sŁ nu fi fost 
deterioratŁ pe durata transportului. DacŁ 
este deterioratŁ, nu o conectaŞi ĸi contactaŞi 
agentul de v©nzare.

3. ScoateŞi cele 3 
ĸuruburi de protecŞie 
pentru transport 
ĸi cauciucul cu 
distanŞierul respec-
tiv, situate ´n partea 
posterioarŁ (a se 
vedea figura).

4. ĊnchideŞi orificiile cu dopurile din plastic 
aflate ´n dotare.
5. PŁstraŞi toate piesele: pentru cazul ´n 
care maĸina de spŁlat va trebui sŁ fie 
transportatŁ, piesele vor trebui montante din 
nou.

! Ambalajele nu sunt jucŁrii pentru copii!

Nivelare
1. InstalaŞi maĸina de spŁlat pe un paviment
plan ĸi rigid, fŁrŁ a o sprijini de ziduri, mobilŁ 
sau altceva. 

2. DacŁ podeaua 
nu este perfect 
orizontalŁ, 
compensaŞi 
neregularitŁŞile, 
deĸurub©nd sau 
´nĸurub©nd 
picioruĸele anterioa-
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Date tehnice

Model EWD 61052 W EU/1

Dimensiuni
lãrgime: 59,5 cm 
înãlțime: 85 cm 
profunzime: 51,7 cm

Capacitate De la 1 la 6 kg 

Legãturi 
electrice

vezi eticheta cu caracteris-
ticile tehnice, aplicatã pe 
mașinã

Legãturi 
hidraulice

presiune maximã: 
1 MPa (10 bari) presiune 
minimã: 
0,05 MPa (0,5 bari) 
capacitatea cuvei: 40 litri

Turaþia  de 
centrifuga-
re

pânã la 1000 de rotații pe 
minut

Programe 
de control 
conform 
directivelor 
1061/2010 
şi 
1015/2010

programul  14 
(Eco Bumbac 60°) 
programul  14 
(Eco Bumbac  40°) 

Acest aparat este conform 
cu urmãtoarele Directive 
Comunitare:
- EMC 2014/30/EU 
(Compatibilitate 
Electromagneticã) 
- LVD 2014/35/EU (Tensiuni 
Joase)
- 2012/19/EU (WEEE)

Conectarea furtunului de evacuare

ConectaŞi furtunul de 
evacuare, fŁrŁ a-l 
´ndoi, la o conductŁ 
sau la o gurŁ de eva-
cuare ´n zid, situate 
´ntre 65 ĸi 100 cm de 
pŁm©nt;

sau sprijiniŞi-l pe 
marginea unei chiu-
vete sau a unei 
cŁzi, leg©nd ghidajul 
aflat ´n dotare de 
robinet (a se vedea 
figura). CapŁtul 
liber al furtunului de 
evacuare nu trebuie 
sŁ rŁm©nŁ cufundat 
´n apŁ.

! Nu se recomandŁ folosirea furtunurilor pre-
lungitoare; dacŁ este indispensabil, acestea 
trebuie sŁ aibŁ acelaĸi diametru ca ĸi furtunul 
original ĸi nu trebuie sŁ depŁĸeascŁ 150 cm 
lungime.

Racordarea electricŁ

Ċnainte de a introduce ĸtecherul ´n priza de 
curent, asiguraŞi-vŁ cŁ: 
Å priza sŁ fie cu ´mpŁm©ntare ĸi conformŁ
prevederilor legale;

Å priza sŁ poatŁ suporta sarcina maximŁ de
putere a maĸinii, indicatŁ ´n tabelul cu Date
tehnice (a se vedea alŁturi);

Å tensiunea de alimentare sŁ fie cuprinsŁ ´n
valorile indicate ´n tabelul cu Date tehnice
(a se vedea alŁturi);

Å priza sŁ fie compatibilŁ cu ĸtecherul maĸinii
de spŁlat. Ċn caz contrar, ´nlocuiŞi priza sau
ĸtecherul.

! Maĸina de spŁlat nu trebuie instalatŁ 
afarŁ, nici chiar ´n cazul ´n care spaŞiul este 
adŁpostit, deoarece este foarte periculoasŁ 
expunerea maĸinii la ploi ĸi furtuni.
! DupŁ instalarea maĸinii de spŁlat, priza de 
curent trebuie sŁ fie uĸor accesibilŁ.
! Nu folosiŞi prelungitoare ĸi prize multiple. 
! Cablul nu trebuie sŁ fie ´ndoit sau compri -
mat.

65 - 100 cm

! Cablul de alimentare trebuie sŁ fie ´nlocuit
doar de instalatorii autorizaŞi.

AtenŞie! Producătorul ´ĸi declinŁ orice   
responsabilitate ´n cazul ´n care aceste   
norme nu se respectŁ.

Primul ciclu de spŁlare
DupŁ instalare, ´nainte de folosire, efectuaŞi 
un ciclu de spŁlare cu detergent ĸi fŁrŁ 
rufe, select©nd programul 2.
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ĊntreŞinere ĸi curŁŞare 

Pentru a avea acces la anticamerŁ:

1. scoateŞi panoul de 
acoperire din partea 
din faŞŁ a maĸinii 
de spŁlat, folosind 
o ĸurubelniŞŁ (a se 
vedea figura);

2. deĸurubaŞi capa-
cul, rotindu-l ´n 
sens invers acelor 
de ceasornic (a se 
vedea figura). Este 
normal sŁ se 
scurgŁ puŞinŁ apŁ;

3. curŁŞaŞi cu grijŁ interiorul;
4. ´nĸurubaŞi la loc capacul;
5. montaŞi din nou panoul verific©nd, ´nainte 
de a-l ´mpinge spre maĸinŁ, de a fi introdus 
c©rligele ´n orificiile respective.

Controlarea furtunului de alimentare cu 
apŁ
ControlaŞi furtunul de alimentare cel puŞin o 
datŁ pe an. DacŁ prezintŁ crŁpŁturi sau 
fisuri trebuie ´nlocuit: pe parcursul spŁlŁrilor, 
presiunea puternicŁ ar putea provoca 
crŁpŁturi neaĸteptate.

! Nu folosiŞi niciodatŁ furtunuri uzate.

Ċntreruperea alimentŁrii cu apŁ ĸi 
curent electric
Å ĊnchideŞi robinetul de apŁ dupŁ fiecare
spŁlare. Se limiteazŁ astfel uzura instalaŞiei
hidraulice a maĸinii de spŁlat ĸi se eliminŁ
pericolul scurgerilor.

Å ScoateŞi stecherul din priza de curent c©nd
curŁŞaŞi maĸina de spŁlat ĸi c©nd se
efectueazŁ lucrŁri de ´ntreŞinere.

CurŁŞarea maĸinii de spŁlat
Å Partea externă şi părţile din cauciuc pot fi
curŁŞate cu o lavetŁ ´nmuiatŁ ´n apŁ cŁlduŞŁ 
ĸi sŁpun. Nu folosiŞi solvenŞi sau substanŞe 
abrazive.

CurŁŞarea compartimentului pentru 
detergent

ScoateἪi compa- 
timentul, ridic©ndu-l  
si trag©ndu-l spre  
exterior (a se vedea  
figura). 
SpŁlaŞi-l sub un jet de  
apŁ; aceastŁ operaŞie  
trebuie efectuatŁ c©t  
mai des posibil.

Ċngrijirea uĸii ĸi a tamburului

Å LŁsaŞi mereu uĸa ´ntredeschisŁ pentru a
evita formarea mirosurilor neplŁcute.

CurŁŞarea pompei
Maĸina de spŁlat este dotatŁ cu o pompŁ de 
autocurŁŞare care nu necesitŁ ´ntreŞinere. Se 
poate ´nt©mpla ´nsŁ ca unele obiecte mici 
(monede, nasturi) sŁ cadŁ ´n anticamera care 
protejeazŁ pompa, situatŁ ´n partea inferioarŁ 
a acesteia.

! VerificaŞi ca ciclul de spŁlare sŁ fi 
fost ´ncheiat ĸi scoateŞi stecherul din prizŁ.
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PrecauŞii ĸi sfaturi

! Maşina de spălat a fost proiectată şi construită conform 
normelor internaţionale de protecţie. Aceste avertizări 
sunt furnizate din motive de siguranţă şi trebuie să fie 
citite cu atenţie.

SiguranŞa generalŁ
Å Acest aparat a fost conceput exclusiv pentru utilizarea

´n locuinŞe.
Å Aparatul poate fi utilizat de cŁtre persoane
(inclusiv de copii ´ncep©nd cu v©rsta de 8
ani ĸi de persoane cu capacitŁŞi fizice,
senzoriale sau mentale reduse sau cu
experienŞŁ ĸi cunoĸtinŞe insuficiente) dacŁ
sunt supravegheate sau dacŁ au primit o
pregŁtire adecvatŁ privind folosirea
aparatului ´n mod sigur ĸi ´nŞeleg©nd pericole-
le respective. Copiii nu trebuie sŁ se joace cu
aparatul. ĊntreŞinerea ĸi curŁŞarea nu trebuie
sŁ fie efectuate de copii fŁrŁ supraveghere.

Å Maĸina de spŁlat trebuie sŁ fie folositŁ doar de persoane
adulte care respectŁ instrucŞiunile din acest manual.

Å Nu atingeŞi maĸina c©nd sunteŞi desculŞi sau cu m©ini-
le sau picioarele ude sau umede.

Å Nu scoateŞi ĸtecherul din prizŁ, trŁg©nd de cablu,
ci de ĸtecher.

Å Nu deschideŞi sertarul detergenŞilor ´n timp ce maĸina
se aflŁ ´n funcŞiune.

Å   Nu atingeŞi apa provenita din evacuare: poate atinge o
temperaturŁ ridicatŁ.

Å Nu forŞaŞi ´n nici un caz uĸa: s-ar putea deteriora
mecanismul de siguranŞŁ care evitŁ deschiderea
accidentalŁ.

Å Ċn caz de defecŞiune, nu interveniἪi ´n niciun caz ´n
mecanismele din interior ĸi nu ´ncercaŞi sŁ o reparaŞi 
singuri.

Å ControlaŞi mereu ca ´n apropierea maĸinii aflate ´n
funcŞiune sŁ nu se afle copii.

Å Pe durata spŁlŁrii, uĸa se poate ´ncŁlzi.
Å DacŁ trebuie sŁ deplasaŞi maĸina, cereŞi ajutor unei alte

(sau 2) persoane ĸi fiŞi foarte atenŞi. NiciodatŁ nu deplasaŞi
maĸina singuri deoarece aceasta este foarte grea.

Å Ċnainte de a introduce rufele, controlaŞi ca ĸi cuva sŁ
fie goalŁ.

 Scoaterea din uz a aparatului
Å Eliminarea ambalajelor:
- respectaŞi reglementŁrile locale, ´n acest fel
ambalajele vor putea fi refolosite.

Å Directiva EuropeanŁ 2012/19/EU cu privire la deĸeurile
care provin de la aparatura electricŁ sau electronicŁ 
prevede ca aparatele electrocasnice sŁ nu fie colectate 
´mpreunŁ cu deĸeurile urbane solide, obiĸnuite. Aparatele 
scoase din uz trebuie sŁ fie colectate separat at©t pentru 
a optimiza rata de recuperare ĸi de reciclare a 
materialelor componente c©t ĸi pentru a evita pericolele 
care pot afecta sŁnŁtatea omului sau polua mediul 
´nconjurŁtor. Simbolul tomberonului tŁiat care apare pe 
toate produsele vŁ aminteĸte tocmai obligaŞia de a le 
colecta separat. Pentru informaŞii suplimentare cu privire 
la scoaterea din uz a electrocasnicelor, deŞinŁtorii

 acestora pot apela la centrele de colectare a deĸeurilor sau 
la v©nzŁtorii de la care au achiziŞionat produsele respective.
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Sertarul detergenţilor: pentru a introduce detergenŞi 
sau aditivi (a se vedea ñDetergenŞi ĸi rufe albeò).

TastŁ ON/OFF     :  apŁsaŞi scurt tasta pentru a porni 
sau opri maĸina de spŁlat. 

Display: este folosit pentru a selecta funcțiile 
disponibile Ἠi durata rezidualŁ a ciclului ´n derulare. 
DacŁ aἪi optat pentru opἪiunea Delay Timer, 
contorizarea programului selectat va fi vizualizatŁ pe 
display.

SELECTOR Ciclu SpŁlare: pentru a alege  
programul dorit. Pe parcursul programului, selectorul  
rŁm©ne fix. 

Buton DELAY TIMER      : apŁsaἪi pentru a programa 
momentul de pornire al programului de spŁlare; 
valoarea ´nt©rzierii va apŁrea pe display.

Butoane cu led FUNCἩII: sunt folosite pentru a selecta 
ӡ funcἪiile disponibile. Ledul corespunzător funcției 
selectate va rămâne aprins.

SELECTOR  STOARCERE:  apŁsaŞi  tasta  pentru  a  
reduce  numŁrul  de  rotaŞii  sau  a  opri  storcerea -  a  
se  vedea cap. "PersonalizŁri".

TastŁ TEMPERATURŀ      : apŁsaŞi pentru a reduce sau  
exclude temperatura - a se vedea cap. PersonalizŁri.

Leduri Faze de avansare Program ´n derulare: sunt  
folosite pentru a monitoriza avansarea programului de  
spŁlare. Ledul aprins indicŁ faza ´n derulare. 

Ledul Uἧŀ BLOCATŀ: indicŁ posibilitatea deschiderii  
uἨii (a se vedea pagina urmŁtoare).

Buton Ἠi led START/PAUZŀ: iniἪiazŁ sau ´ntrerupe 
momentan programul de spŁlare. Pentru a activa o 
pauzŁ programului ´n derulare, apŁsaἪi acest buton; ledul 
corespunzŁtor va lumina intermitent (culoare portocalie) 
´n timp ce ledul aferent programului ´n derulare va 
rŁm©ne aprins (lumineazŁ fix). Stingerea ledului 
indică posibilitatea deschiderii uĸii (aἨteptaἪi 3 min.).  
Pentru a continua spŁlarea, din momentul ´ntreruperii 
acesteia, apŁsaŞi din nou tasta.

Modalitatea stand by 
AceastŁ maĸinŁ de spŁlat rufe, conform noilor norme  
legate de economia de curent electric, este dotatŁ cu un  
sistem de oprire automat (stand-by) care intrŁ ´n  
funcŞiune dupŁ 30 minute de inutilizare. ApŁsaŞi scurt tas- 
ta ON/OFF ĸi aĸteptaŞi repunerea ´n funcŞiune a maĸinii.

Descrierea maĸinii de spŁlat

Avansare 
Ciclu spălare

Led UȘĂ 
BLOCATĂ

Buton cu led 
START/
PAUZĂ

Panoul de control

Sertarul detergenților

Buton ON/OFF 

Selector Ciclu 
Spălare 

Selector 
TEMPERATURĂ

Butoane cu 
led FUNCȚII 

Selector 
STOARCERE 

DISPLAY

Buton 
DELAY 
TIMER 
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Indicatoare luminoase 
Ledurile furnizeazŁ informaŞii importante.
 

Indicatoare faze avansare program spŁlare 
DupŁ alegerea ĸi activarea ciclului dorit, indicatoarele lu- 
minoase se vor aprinde unul dupŁ altul, ceea ce vŁ indic
ă  starea de avansare a programului:

Tastele FuncŞii ĸi ledurile corespunzŁtoare 
Alegerea unei funcŞii implicŁ aprinderea ledului  
corespunzŁtor.  
DacŁ funcŞia selectatŁ nu este compatibilŁ cu programul 
ales, ledul corespunzŁtor se va aprinde intermitent, iar  
funcŞia nu se va activa. 
DacŁ funcŞia aleasŁ nu este compatibilŁ cu o funcŞie  
selectatŁ anterior, indicatorul corespunzător primei  
funcŞii va emite un semnal intermitent, iar indicatorul  
celei de a doua se va aprinde: acest lucru ´nseamnŁ cŁ  
se va  activa numai a doua funcŞie (ultima aleasŁ).

 Indicator uĸŁ blocatŁ:  
Aprinderea ledului indicŁ faptul cŁ hubloul s-a blocat,  
pentru a ´mpiedica deschiderea sa; pentru a putea  
deschide hubloul, aĸteptaŞi aproximativ 3 minute, p©nŁ  
la stingerea ledului. Pentru a deschide hubloul ´n timpul 
 executŁrii unui ciclu, apŁsaŞi tasta START/PAUZŀ;  
dacŁ ledul Uķŀ BLOCATŀ este stins, atunci puteŞi  
deschide hubloul.

Activarea unui program
1. PorniŞi maĸina de spŁlat apŁs©nd tasta ON/OFF. Toate indicatoarele se aprind c©teva secunde, apoi se sting; indi-
catorul START/PAUZĂ se va aprinde intermitent.
2. IntroduceŞi rufele ĸi ´nchideŞi uĸa.
3. SelectaŞi programul dorit cu ajutorul selectorului Ciclu spŁlare
4. ReglaŞi temperatura de spŁlare (a se vedea cap. “Personalizareò).
5. ReglaŞi viteza de centrifugare (a se vedea cap. ñPersonalizareò).
6. AdŁugaŞi detergentul ĸi aditivii (a se vedea cap. “DetergenŞi ĸi rufeò).
7. AlegeŞi funcŞiile dorite.
8. ActivaŞi programul apŁs©nd tasta START/PAUZŀ; indicatorul luminos se va aprinde (culoare verde). Pentru a anula un
ciclu selectat, apŁsaŞi tasta START/PAUZŀ pentru a ´ntrerupe momentan ciclul ĸi alegeŞi un nou program.
9. La ´ncheierea programului, indicatorul luminos  se va aprinde. DupŁ stingerea ledului corespunzŁtor avertizŁrii 
de Uķŀ BLOCATA  , este posibilŁ deschiderea hubloului (aĸteptaŞi aproximativ 3 minute). ScoateŞi rufele ĸi lŁsaŞi uĸa  
´ntredeschisŁ pentru a se putea usca cuva si tamburul. Opriti maĸina de spŁlat apŁs©nd tasta ON/OFF.

SpŁlare

ClŁtire

CentrifugŁ

Evacuare

Ċncheiere SpŁlare
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Prespălare Spălare Balsam

ZILNIC RAPID
1 Colorate Mixte 59’ 40° 1000 -   6 - - - 59’
2 Bumbac 59’ 60° 1000 -   6 - - - 59’
3 Sintetice 59’ (3) 30° 1000 -   3 - - - 59’
4  Zilnic 45’ 40° 1000 -   3 - - - 45’
5 Mixte 30’ 30° 800 -   3 70 0.17 31 30’

Speciale&Partiale
6 Kit Gimaastică 40° 600 -   3 - - - **

7 Albe: albe extrem de murdare 60° 
(Max.90°) 1000 +90°   6 - - - **

8 Baby:  Colorate delicate foarte murdare 40° 800 -   2 - - - **
9 Clătire - 1000 - -  6 - - - **

10 Stoarcere + Evacuare - 1000 - - - 6 - - - **

10 Doar Evacuare * - - - - 6 - - - **

Dedicate
11 Pilote: pentru articole umplute cu puf. 30° 1000 -   1.5 - - - **
12 Wool: pentru lână, cașmir, etc. 40° 800 -   1 - - - **
13 Mătase/Perdele: pentru articole din mătase, vâscoză, etc. 30° 0 -   1 - - - **

14 Eco Bumbac 60° (1): albe foarte murdare si colorate 
rezistente. 60° 1000 -   6 62 0.90 50.0 240’

14 Eco Bumbac 40° (2): albe puțin murdare și colorate delicate. 40° 1000 -   6 62 0.97 63 230’

15 Bumbac (3):  albe extrem de murdare. 40°
(Max.60°) 1000 -   6 62 0.97 63 230’

16 Sintetice (4): colorate rezistente ușor murdare. 40°
(Max.60°) 1000 -   3 44 0.68 45 115’

Programe ĸi funcŞii 

Tabel programe 

(1) Program de spălare în conformitate cu Directiva 2010/1061: reglaţi programul 14 la 60°. Este indicat pentru bumbac cu un grad normal de murdărie și 
este cel mai eficient în termeni de eficiență consum electricitate și apă. Ar trebui folosit și pentru articole ce pot fi spălate la 60 grade, Temperatura actuală 
poate diferi față de valoarea indicată.
(2) Program de spălare în conformitate cu Directiva 2010/1061: reglaţi programul 14 la 40°C . Este indicat pentru bumbac cu un grad normal de murdărie și este 

(1) Program de spŁlare prelungit pentru bumbac: reglaŞi programul 15 la 40ÁC.
(2) Program prelungit pentru sintetice : reglaŞi programul 16 la 40° C.

**Durata ciclului indicatŁ pe display. Aceasta este calculatŁ ´n baza unor condiŞii standard. Timpul efectiv poate varia ´n baza a numeroĸi factori, precum  
temperatura ĸi presiunea apei la intrare, temperatura mediului, cantitatea de detergent, cantitatea ĸi tipul ´ncŁrcŁturii, echilibrarea ´ncŁrcŁturii, opŞiunile suplimentare
 selectate.

cel mai eficient ´n termeni de eficienἪŁ consum electricitate Ἠi apŁ. Ar trebui folosit Ἠi pentru articole ce pot fi spŁlate la 40 grade. Temperatura actuală

poate diferi faἪŁ de valoarea indicatŁ. 

Pentru toate InstituŞiile de Testare:

* Dacă selectați programul  10 și excludeți stoarcerea, mașina va efectua doar evacuarea.

8

Programe zilnice rapide
Un set complet de programe rapide pentru a spăla cele mai cunoscute țesături -  chiar și în condiții de încărcătură 
completă- și pentru a îndepărta cele mai frecvente tipuri de murdărie în mai  puțin de o oră. 
Colorate Mixte 59’: pentru a spăla rufe mixte și colorate împreună. 
Bumbac 59’: ciclu conceput pentru a spăla rufe din bumbac - în general, albe. Poate fi folosit și detergentul praf.
Sintetice 59’: ciclu conceput pentru a spăla rufe sintetice. Dacă murdăria este dificil de îndepărtat, temperatura poate fi 
crescută la 60° și poate fi folosit și detergentul praf.
Zilnic 45’: ciclu scurt conceput pentru a spăla rufe delicate din bumbac. 
Mixte 30’: sciclu scurt conceput pentru a spăla o încărcătură mixtă de bumbac și sintetice - albe și colorate împreună. 
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Reglarea temperaturii
Rotind selectorul de TEMPERATURŀ se fixeazŁ temperatura de spŁlare  (a se vedea Tabelul programelor). 
Temperatura poate fi redusŁ p©nŁ la spŁlarea la rece (   ). Maĸina va ´mpiedica ´n mod automat de a alege o  
temperaturŁ mai mare dec©t maxima admisŁ pentru fiecare program. Excepții:
 - dacă este setat programul 7, temperatura poate fi mărită până la 90 grade
 - dacă este setat programul 15, temperatura poate fi mărită până la 60 grade
 - dacă este setat programul 16, temperatura poate fi mărită până la 60 grade

Reglarea stoarcerii
Rotind selectorul de CENTRIFUGARE se stabileĸte viteza de stoarcere pentru programul selectat. Vitezele maxime,  
prevŁzute pentru programe sunt:
Programe  
Bumbac   
Sintetice  
L©nŁ    
MŁtase   

VitezŁ maximŁ 
1000 rotaŞii pe minut 
1000 rotaŞii pe minut 
800 rotaŞii pe minut 
excludere stoarcere

Viteza de centrifugaare poate fi redusŁ sau centrifugarea poate fi exclusŁ select©nd simbolul     . Maĸina va  
´mpiedica ´n mod automat alegerea unei viteze mai mari dec©t maxima admisŁ pentru fiecare program.

FuncŞii
Diferitele funcŞii de spŁlare prevŁzute pentru maĸina de spŁlat, permit obŞinerea unor rufe curate, de fiecare dată. 
Pentru a activa funcŞiile, procedați astfel:
1. apŁsaŞi tasta corespunzŁtoare funcŞiei dorite;
2. aprinderea ledului respectiv indicŁ activarea funcŞiei.

Extra Spălare
Această opțiune este indicată spălării rufelor foarte murdare, dacă este compatibilă cu programele selectate. Apăsați 
această opțiune pentru a permite ciclului să reajusteze automat toti parametrii prin intermediul unui ciclu cu durată 
prelungită. Opțiunea vă permite să păstrați valoarea temperaturii nemodificată, în timp ce ciclul de stoarcere este 
automat comutat pe nivele maxime. Utilizatorul poate reveni oricând la ciclul de stoarcere dorit.
Obs.: Dacă funcția este incompatibilă cu ciclul de spălare programat, ledul corespunzător va lumina intermitent, iar 
funcția nu se va activa.
Dacă funcția selectată este incompatibilă cu o altă funcție selectată precedent, ledul corespunzător primei funcții 
selectate va lumina intermitent și doar a doua funcție va fi activată. Ledul corespunzător funcției activate va rămâne 
aprins.

 Pornirea ´nt©rziatŁ
Ċnt©rzie pornirea programului de spălare selectat. 
ApŁsaŞi  repetati p©nŁ setați ´nt©rzierea doritŁ. Odată activată această funcție, simbolul aferent se aprinde pe 
display. Ținând apăsat butonul respectiv până la apariția mesajului OFF pe display, funcŞia se va dezactiva.

Personalizări

Funcţia                contribuie la economia de energie, neîncălzind apa folosită pentru spălarea rufelor din bumbac și 
sintetice– o modalitate optimă pentru a reduce consumul de energie şi de a respecta mediul înconjurător. Pentru a 
garanta aceleaşi performanţe ca în cazul unui ciclu standard, aparatul dvs. intensifică acţiunea mecanică şi 
optimizează gestionarea apei. Pentru a garanta cele mai bune performanţe de spălare este recomandată utilizarea 
detergentului lichid.

Obs.:

- Dacă funcția selectată nu este compatibilă cu programul ales de spălare, ledul aferent va lumina intermitent, iar 
funcția nu va putea fi activată. 
- dacă funcția aleasă nu este compatibilă cu o altă funcție selectată anterior, ledul corespunzător primei funcții va 
lumina intermitent și doar a doua funcție se va activa; ledul corespunzător funcției activate se va aprinde.
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Detergenţi şi rufe albe

Compartimentul pentru detergenţi
Un rezultat bun la spălare depinde şi de dozarea corectă 
a detergentului: excesul de detergent nu garantează o 
spălare mai eficientă, ci contribuie la deteriorarea părţilor
interne ale maşinii de spălat şi la poluarea mediului 
înconjurător.

! Nu introduceţi în maşină detergenţii pentru spălarea 
manuală deoarece formează prea multă spumă.

! Utilizaţi detergenţi praf pentru rufele albe de bumbac, 
pentru prespălare şi pentru spălarea la temperaturi mai 
mari de 60°C.

! Respectaţi indicaţiile de pe ambalajul detergentului.

Deschideţi compartimen-
tul pentru detergenţi şi 
introduceţi detergentul 
sau aditivul, după cum 
urmează:

compartiment 1: Detergent pentru prespălare  
(sub formă de praf)
compartiment 2: Detergent pentru spălare  
(sub formă de praf sau lichid)
Detergentul lichid trebuie vărsat doar înainte de 
pornire. compartiment 3: Aditivi  (soluţie de înmuiat, 
balsam rufe etc.)
Soluţia de înmuiat nu trebuie să depășească nivelul 
grătarului. 

Pregătirea rufelor
• Sortaţi rufele în funcţie de:

- tipul de material / simbolul de pe etichetă. 
- culori: separaţi rufele colorate de cele albe.

• Goliţi buzunarele şi controlaţi nasturii.

• Nu depăşiţi valorile indicate în “Tabel de Programe”
referitoare la greutatea rufelor uscate.

Cât cântăresc rufele?

1 cearceaf 400-500 g.
1 faţă de pernă 150-200 g. 
1 faţă de masă 400-500 g. 
1 halat de baie 900-1.200 g. 
1 prosop 150-250 g.

Sistemul de echilibrare a încărcăturii 
Pentru a evita trepidaţiile excesive, înainte de stoar-
cere, cuva maşinii va distribui cantitatea de rufe în mod 
uniform, centrifuga efectuând câteva rotaţii la o viteză 
mai mare decât viteza de spălare. Dacă, după nu-
meroase încercări, maşina nu reuşeşte să echilibreze 
greutatea, stoarcerea rufelor se va face la o viteză mai 
mică decât cea prevăzută în program. Dacă 
instabilitatea este prea mare, maşina va distribui 
greutatea în locul centrifugei. Pentru a favoriza o mai 
bună repartizare a rufelor şi echilibrarea corectă a 
maşinii, se recomandă să introduceţi în maşină atât 
articole mari cât şi mici.

Cicluri speciale de spălare
Lână: Cu programul 12 se pot spăla la maşina toate hai- 
nele de lână, inclusiv cele cu eticheta „a se spăla numai  
manual” .     . Pentru a obţine cele mai bune rezultate,  
folosiţi un detergent specific şi nu depăşiţi 1 kg de rufe. 
Mătase: utilizaţi programul special 13 pentru spălarea  
articolelor din mătase. Se recomandă folosirea unui  
detergent special pentru articole delicate. 
Perdele: împăturiţi-le şi aşezaţi-le într-o faţă de pernă 
sau  într-un sac de tip plasă. Utilizaţi programul 13. 
Gym Kit: este un programul conceput pentru spălarea 
tuturor articolelor sport împreună, incluzând prosoape 
de gimnastică și respectând tipul țesăturii din care 
sunt confecționate acestea (a se vedea etichetele cu 
instructiuni).
Pilote: programul 11 este recomandat pentru spălarea 
articolelor umplute cu puf de rață, ca  de exemplu: o 
singură pilotă (greutatea acesteia nu trebuie să 
depăşească 1,5 kg), perne sau  jachete, etc. Pentru 
toate aceste articole vă  recomandăm programul de 
spălare  „Pilote” . Vă recomandăm să introduceţi pilotele 
în  tambur cu vârfurile înainte (a se vedea figura) şi nu  
mai mult de ¾ din volumul total al tamburului. Pentru  a 
atinge rezultate optime, vă recomandăm utilizarea  
detergentului lichid introdus în interiorul sertarului de  
detergent. 

Baby: ciclu conceput pentru murdăria specifică 
articolelor de copii, ce elimină orice urmă de detergent 
rezidual.
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Anomalii ĸi remedii
Se poate ´nt©mpla ca maĸina de spŁlat sŁ nu funcŞioneze. Ċnainte de a apela serviciul de Service (a se vedea AsistenŞŁò), 
verificaŞi dacŁ nu este vorba de o problemŁ uĸor de rezolvat

Anomalii:

Maĸina de spŁlat nu porneĸte.

Ciclul de spŁlare nu porneĸte.

Maĸina de spŁlat nu se alimenteazŁ 
cu apŁ (Pe display va apŁrea 
mesajul textul ñH2Oò se aprinde 
intermitent pe display).

Maĸina de spŁlat ´ncarcŁ ĸi 
evacueazŁ apŁ continuu.

Maĸina de spŁlat nu evacueazŁ  
sau nu stoarce.

Maĸina de spŁlat vibreazŁ foarte  
mult pe durata stoarcerii.

Maĸina de spŁlat pierde apŁ.

Ledurile FUNCȚII Ἠi START/PAUZŀ  
lumineazŁ intermitent, în timp ce 
ledurile "faze de avansare" și "ușă 
blocată" luminează fix. 

Se formeazŁ prea multŁ spumŁ.

Cauze posibile / Rezolvare:

Å Stecherul nu este introdus ´n priza de curent sau nu face contact.
Å AveŞi o panŁ de curent la domiciliu.

Å Uĸa nu este bine ´nchisŁ.
Å Tasta ON/OFF nu a fost apŁsatŁ.
Å Tasta START/PAUZŀ nu a fost apŁsatŁ. 
Å  Robinetul de apŁ nu este deschis.
Å  A fost fixatŁ o ´nt©rziere de pornire.

Å Furtunul de alimentare cu apŁ nu este racordat la robinet. 
Å  Furtunul este ´ndoit.
Å  Robinetul de apŁ nu este deschis
Å  Lipsește apa la domiciliul dumneavoastrŁ.
Å Apa nu are presiune suficientŁ
Å Tasta START/PAUZŀ nu a fost apŁsatŁ.

Å Furtunul de evacuare nu a fost instalat la o ´nŁlŞime cuprinsŁ ´ntre 65 ĸi 100
cm de pŁm©nt (a se vedea ñInstalareò).

Å CapŁtul furtunului de evacuare este cufundat ´n apŁ (a se vedea 
cap.ñInstalareò). 
Å Evacuarea din perete nu are rŁsuflare pentru aer. DacŁ dupŁ aceste verificŁri  
problema nu se rezolvŁ, ´nchideŞi robinetul de apŁ, opriŞi maĸina de spŁlat ĸi  
chemaŞi Service-ul. DacŁ locuinŞa se aflŁ la ultimele etaje ale unui edificiu, este  
posibil sŁ aibŁ loc fenomene de sifonare, motiv pentru care maĸina de spŁlat  
´ncarcŁ ĸi descarcŁ apŁ ´ncontinuu. Pentru a elimina acest inconvenient, se  
gŁsesc ´n comerŞ supape anti-sifonare.

Å Programul nu prevede evacuarea apei: ´n cazul anumitor programe, este  
necesarŁ activarea manualŁ (a se vedea cap.ñPrograme ĸi funcŞiiò).
Å
Å
Furtunul de evacuare este ´ndoit (a se vedea cap.ñInstalareò).
Conducta de evacuare este ´nfundatŁ.

Å Cuva, ´n momentul instalŁrii, nu a fost deblocatŁ ´n mod corespunzŁtor (a se
vedea cap.ñInstalareò).

Å Maĸina de spŁlat nu este nivelatŁ (a se vedea cap.ñInstalareò).
 Maĸina de spŁlat este prea aproape de pereŞi ĸi mobilier (a se vedea ñInstalareò)

Å Furtunul de alimentare cu apŁ nu este bine ´nĸurubat  (a se vedea ñInstalareò).
Å  Compartimentul de detergenŞi este ´nfundat (pentru a-l curŁŞa, a se vedea
cap.ñĊntreŞinere ĸi curŁŞareò).

Å Furtunul de evacuare nu este bine fixat (a se vedea cap.ñInstalareò).

Å OpriŞi maĸina ĸi scoateŞi stecherul din prizŁ; aĸteptaŞi aproximativ 1 minut
´nainte de a o reaprinde. DacŁ nu obŞineŞi nici un rezultat, apelaŞi Centrul de 
service pentru asistenŞŁ.

Å Detergentul nu este compatibil cu maĸina de spŁlat (trebuie sŁ fie scris: 
Ăpentru maĸina de spŁlatò, Ăde m©nŁ sau ´n maĸina de spŁlatò, sau similar

Å Dozajul a fost excesiv.

Å
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AsistenŞŁ
Ċnainte de a lua legŁtura cu AsistenŞa:
Å VerificaŞi dacŁ puteŞi rezolv  singuri problema (a se vedea ñAnomalii ĸi remediiò); 
Å PorniŞi din nou programul pentru a controla dacŁ inconvenientul a fost eliminat; 
Å Ċn caz negativ, contactaŞi un Centru de AsistenŞŁ TehnicŁ.
! Nu apelaŞi niciodatŁ la persoane neautorizate.
ComunicaŞi:
Å tipul de anomalie;
Å modelul maĸinii (Mod.);
Å numŁrul de serie (S/N).
Aceste informaŞii sunt specificate pe plŁcuŞa cu date tehnice, lipitŁ ´n partea din spate a maĸinii de spŁlat precum ĸi ´n 
partea anterioarŁ, dupŁ ce deschideŞi uĸa.

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 1061/2010 AL COMISIEI 
Marca INDESIT 
Modelul EWD 61052 W EU/1 
Capacitatea nominală exprimată în kg de rufe din bumbac 6 
Clasa de eficienţă energetică pe o scară de la A+++ (consum redus) la G 
(consum ridicat)  A++ 

Consumul de energie anual exprimat în kWh 1) 173 
Consumul de energie la programul de spălare rufe din bumbac standard la 
60 °C la capacitate maximă exprimat în kWh 2) 0.907 

Consumul de energie la programul de spălare rufe din bumbac standard la 
60 °C la capacitate parţială exprimat în kWh 2) 0.668

Consumul de energie la programul de spălare rufe din bumbac standard la 
40 °C la capacitate parţială exprimat în kWh 2) 0.584

Consumul de energie în modul off (oprit) exprimat în W 0.5 
Consumul de energie în modul left-on (rămas în funcţiune) exprimat în W 8 
Consumul de apă anual exprimat în litri 3) 8400 
Clasa de eficienţă la centrifugare pe o scară de la G (eficienţă minimă) la A 
(eficienţă maximă)  C 

Numărul maxim de rotaţii 4) 1000 
Conţinutul de apă rămas 5) 62.0% 
Durata programului de spălare rufe din bumbac standard la 60 °C la 
capacitate maximă exprimată în minute.  240

Durata programului de spălare rufe din bumbac standard la 60 °C la 
capacitate parţială exprimată în minute.  190 

Durata programului de spălare rufe din bumbac standard la 40°C" la 
capacitate parţială exprimată în minute.  185 

Durata modului left-on (rămas în funcţiune) exprimată în minute 30 
Nivelul de zgomot exprimat în dB(A) re 1 pW spălare 6) 60 
Nivelul de zgomot exprimat în dB(A) re 1 pW centrifugare 6) 80 
Model încorporat 
1) "Programul de spŁlare rufe din bumbac standard la 60 ÁCò la capacitate maximŁ ĸi parŞialŁ ĸi "programul de spŁlare rufe 
din bumbac standard la 40 ÁCò la capacitate parŞialŁ sunt programele de spŁlare standard la care fac referire informaŞiile  
de pe etichetŁ ĸi din fiĸa produsului. Programul de spŁlare rufe din bumbac standard la 60 ÁC ĸi programul de spŁlare rufe  
din bumbac standard la 40 ÁC sunt adecvate pentru spŁlarea rufelor din bumbac cu grad de murdŁrie normal ĸi sunt cele  
mai eficiente programe din punct de vedere al consumului combinat de energie ĸi apŁ. ĊncŁrcarea parŞialŁ reprezintŁ  
jumŁtate din ´ncŁrcarea nominalŁ.  

2) Pe baza programelor cu 220 de cicluri de spŁlare rufe din bumbac standard la 60ÁC ĸi 40ÁC la ´ncŁrcare maximŁ ĸi 
parŞialŁ, ĸi a consumului modurilor cu consum redus. Consumul real de energie va depinde de modul ´n care este utilizat  
aparatul. 
3) Pe baza programelor cu 220 de cicluri de spŁlare rufe din bumbac standard la 60ÁC ĸi 40ÁC la capacitate maximŁ ĸi 

parŞialŁ. Consumul real de apŁ va depinde de modul ´n care este utilizat aparatul. 
4) Pentru programul de spŁlare rufe standard la 60 ÁC la ´ncŁrcare maximŁ ĸi parŞialŁ sau la 40ÁC la ´ncŁrcare parŞialŁ, 

oricare dintre acestea este mai scŁzut. 
5) S-a obŞinut pentru programul de spŁlare rufe din bumbac standard la 60 ÁC la ´ncŁrcare maximŁ ĸi parŞialŁ sau la 40ÁC 

la ´ncŁrcare parŞialŁ, oricare dintre acestea este mai ridicat. 

6) Pe baza fazelor de spŁlare ĸi centrifugare pentru programul de spŁlare rufe din bumbac standard la 60 ÁC la ´ncŁrcare 

maximŁ. 
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