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UTILIZAREA APARATULUI
În capitolele specifice din Instrucţiunile de utilizare se găsesc informaţii suplimentare (inclusiv despre remedierea defecţiunilor şi service).

Sortaţi rufele după:

Grosimea materialului: atunci când încărcătura este mai mare decât poate accepta uscătorul, 
separaţi rufele în funcţie de greutate (de ex. uscaţi separat prosoapele şi lenjeria de corp subţire).

Tipul de material: bumbac (in); ţesături sintetice (uşor de întreţinut).

Gradul de uscare: uscate gata de pus în dulap, uscate pentru călcat etc.

Nu uscaţi în uscătorul de rufe: ciorapi de nailon, broderii delicate, materiale cu ornamente 
metalice.

Verificaţi dacă toate fermoarele sunt închise şi buzunarele sunt goale. Asiguraţi-vă că nu există 
brichete printre rufe. Întoarceţi rufele pe dos.

Aşezaţi rufele răsfirate în tambur pentru a obţine o uscare uniformă peste tot. 
După aceea închideţi uşa.

Selectaţi programul de uscare dorit prin rotirea butonului selector de programe (pentru informaţii, 
consultaţi tabelul cu programe).

Selectaţi opţiunea dorită apăsând pe butonul corespunzător. Indicatorul luminos de deasupra 
butonului respectiv se aprinde pentru a confirma selecţia. Dacă indicatorul luminos clipeşte rapid, 
înseamnă că s-a efectuat o selecţie greşită (opţiuni incompatibile). Apăsaţi din nou pe buton 
pentru a anula opţiunea.

Porniţi programul de uscare apăsând pe butonul „Start (Pauză)”. 
Indicatorul luminos corespunzător se aprinde.
Schimbarea programului selectat: dacă programul selectat este schimbat în timpul uscării, 
uscătorul de rufe se opreşte. Indicatorul luminos „Start (Pauză)” clipeşte. Pentru a porni noul 
program, apăsaţi din nou pe butonul „Start (Pauză)”.
Întreruperea programului: pentru a întrerupe un ciclu de uscare, apăsaţi pe butonul 
„Start (Pauză)” şi deschideţi uşa. Aşteptaţi cel puţin 5 minute, pentru a lăsa rufele să se răcească, 
înainte de a descărca uscătorul. Pentru siguranţa dvs., ciclul de uscare se opreşte automat dacă 
deschideţi uşa. Pentru a reporni ciclul după deschiderea uşii, închideţi uşa şi apăsaţi din nou pe 
butonul „Start (Pauză)”.
Avertisment: nu opriţi niciodată uscătorul înainte de terminarea ciclului de uscare, decât în cazul 
în care scoateţi toate rufele imediat şi le întindeţi, astfel încât căldura să fie disipată.

Partea finală a unui ciclu de uscare se face întotdeauna fără căldură (ciclu de răcire) pentru ca 
articolele să ajungă la o temperatură mai redusă şi să nu se şifoneze.
Anti-şifonare: dacă rufele nu sunt scoase la sfârşitul ciclului de uscare, ciclul automat anti-şifonare 
va acţiona timp de maximum 15 min. (alegând opţiunea „Anti-şifonare”, această perioadă poate fi 
prelungită până la 12 ore). Tamburul se roteşte pentru a împiedica şifonarea rufelor.
End: scoateţi rufele din uscător. Procesul de uscare s-a terminat şi s-a ajuns la faza anti-şifonare 
(activă).

Poziţionaţi butonul selector de programe la „Oprit” („O”).

Curăţarea filtrului din zona uşii după fiecare ciclu: deschideţi uşa, trageţi filtrul în sus, scoateţi-l afară din aparat şi deschideţi-l. Înlăturaţi scamele 
cu o perie moale sau cu vârfurile degetelor. Închideţi filtrul din zona uşii şi împingeţi-l cu putere înapoi în locaşul său.
Golirea rezervorului de apă: scoateţi rezervorul trăgându-l de mâner şi goliţi-l. Puneţi la loc rezervorul de apă golit, împingându-l în întregime în 
locaşul său.

Vă rugăm să reţineţi: folosiţi numai aditivi/articole din material plastic indicate în mod special ca fiind adecvate pentru uscător şi clătiţi cu multă 
apă articolele care au fost tratate cu substanţe de îndepărtare a petelor, înainte de uscare. Nu uscaţi niciodată în uscător obiecte din cauciuc sau 
obiecte murdare de uleiuri vegetale.

Producătorul nu este responsabil de deteriorarea rufelor, cauzată de instrucţiunile de îngrijire neadecvate sau incorecte ale ţesăturilor, care au fost 
furnizate împreună cu obiectul sau articolul respectiv.

Sortaţi rufele în funcţie de 
simbolurile de îngrijire

A nu se usca în uscătorul de rufe

Adecvat pentru uscare în 
uscătorul de rufe - 
la temperaturi reduse
Adecvat pentru uscare în 
uscătorul de rufe

Pregătirea rufelor

Încărcarea uscătorului

Selectarea programului

Selectarea opţiunilor 
(dacă sunt disponibile)

Pornirea uscătorului

Terminarea programului -
descărcarea uscătorului

Oprirea uscătorului
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Prezentarea programelor Opţiuni Durate de uscare 
aproximative

Programe/Grade de uscare

Tipul de rufe

Ţesături

Terminare 
în

Blocare 
butoane

Rotire inversă 
suplimentară

Anti-şifonare Delicat Nivel de 
uscare

Resetare Pauză
Rufe 

foarte 
ude

Rufe ude

Foarte uscate Rufe groase, cu straturi multiple, de ex.: prosoape 
flauşate, halate de baie flauşate.

Rufe din bumbac sau in, spălate cu apă 
fierbinte / rufe colorate

Max. 9 kg

X X X X X X X X 220 130

Uscate gata de pus în dulap + Prosoape flauşate, prosoape obişnuite, 
cearşafuri, lenjerie de corp. X X X X X X X X 200 115

Uscate gata de pus în dulap *
Tipuri asemănătoare de rufe care nu necesită 
călcare, cum ar fi: prosoape obişnuite, cearşafuri, 
lenjerie de corp, îmbrăcăminte pentru nou-
născuţi, tricouri obişnuite, şosete din bumbac.

X X X X X X X X 185 100

Uscate pentru călcat *
Rufe care necesită călcare, cum ar fi: cearşafuri şi 
feţe de masă, prosoape obişnuite, tricouri 
obişnuite, tricouri cu guler, haine de lucru.

X X X X X X X X 165 85

Foarte uscate
Rufe cu straturi groase, multiple, cum ar fi: 
cearşafuri şi feţe de masă, treninguri, hanorace, 
pături.

Rufe din materiale sintetice, fibre mixte 
sau bumbac, uşor de întreţinut (nu 

necesită călcare) 

Max. 4,5 kg

X X X X X X X X 105 70

Uscate gata de pus în dulap * Rufe care nu necesită călcare, cum ar fi: cămăşi, bluze, 
tricouri obişnuite, articole pentru sport. X X X X X X X X 80 60

Uscate pentru călcat Rufe care necesită călcare, cum ar fi: pantaloni, 
rochii, fuste, cămăşi, bluze. X X X X X X X X 70 50

Foarte delicate
Uscare la intensitate redusă pentru rufe delicate 
şi articole cum ar fi: pantaloni, rochii, cămăşi, 
bluze.

Rufe din fibre sintetice, de ex. poliamidă, 
nailon, poliacril etc.

2,5 kg
X X X X X X X X 70 50

Încărcătură mixtă Tricouri obişnuite, bluze, prosoape, lenjerie de 
corp, articole pentru sport.

Amestec bumbac - sintetice
3 kg X X X X X X X X 130 90

Lână
Pentru aerisirea şi relaxarea ţesăturilor din lână, 
cum ar fi: căciuli, pulovere, fulare, mănuşi. Nu este 
indicat pentru uscarea ţesăturilor din lână.

Ţesături din lână
1 kg X X X X — — X X 6 6

Puf Saci de dormit, pantaloni, veste. Rufe care conţin puf
3 kg X X X X — — X X 120 120

Blugi Blugi, pantaloni şi jachete de lucru. Bumbac
3 kg X X X X X X X X 110 90

Rufele sunt aerisite, împrospătate şi desfăcute 
timp de 30 minute, fără a fi încălzite. Toate tipurile de rufe. — X — — — — X X — —

Finalizează uscarea (adecvat pentru toate 
tipurile de ţesături).

10’ - 180’

X X X X — — X X 10’ - 180’
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* Programe de testare în conformitate cu EN 61121, testate cu capacitatea nominală maximă de încărcare.
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CE TREBUIE SĂ FACEŢI DACĂ...

...doriţi mai întâi să verificaţi uscătorul: (Dacă aparatul dvs. nu funcţionează corect, vă rugăm să verificaţi următoarele 
puncte înainte de a contacta telefonic serviciul pentru clienţi - de asemenea, consultaţi capitolul corespunzător din 
Instrucţiunile de utilizare)

Uscarea durează prea mult/
Rufele nu sunt suficient de 
uscate

• A fost selectat programul de uscare corect?
• Ciclul a fost întrerupt (deschiderea uşii, rezervor de apă plin)?
• Rufele introduse au fost prea ude (viteza de centrifugare a maşinii de spălat a fost mai 

mică de 1000 rpm)?
• Filtrul din zona uşii este murdar (indicatorul luminos pentru filtru este aprins)?
• Filtrul inferior este murdar (pentru mai multe informaţii, consultaţi Instrucţiunile de utilizare)?
• Temperatura camerei este prea mare?
• Indicatoarele luminoase „End” şi „Anti-şifonare” se aprind? Ciclul de uscare s-a încheiat 

şi rufele pot fi scoase.
• Dacă rezultatele uscării nu corespund aşteptărilor dvs., alegeţi un program de uscare 

mai intensă sau folosiţi opţiunea de reglare a gradului de uscare (dacă este disponibilă) 
pentru a îmbunătăţi rezultatele.

Uscătorul nu funcţionează 
(după o întrerupere a 
curentului, apăsaţi întotdeauna 
pe butonul „Start (Pauză)”)

• Ştecherul este introdus corect în priza de curent electric?
• S-a întrerupt curentul?
• S-a ars siguranţa?
• Uşa este bine închisă?
• A fost selectat un program de uscare?
• S-a apăsat butonul „Start (Pauză)”?
• A fost selectată opţiunea Pornire cu întârziere?
• Uscătorul este prea încărcat?  Scoateţi o parte din încărcătură.

Indicatoarele luminoase pentru 
filtrul din zona uşii, pentru 
rezervorul de apă sau pentru 
filtrul inferior sunt aprinse

• Filtrul din zona uşii este curat?
• Rezervorul de apă este gol?
• Rezervorul de apă a fost introdus corect?
• Filtrul inferior este curat şi este introdus corect?

Picături de apă dedesubtul 
uscătorului

• Filtrul inferior a fost introdus corect?
• Au fost îndepărtate toate scamele de pe garnitura filtrului inferior şi de pe garnitura 

uşii?
• Rezervorul de apă a fost introdus corect?
• Dacă se foloseşte racordarea directă la evacuare, aceasta este etanşă?
• Uscătorul este poziţionat perfect orizontal?

...doriţi să întreţineţi şi să curăţaţi uscătorul:

Curăţaţi filtrul din zona uşii la 
sfârşitul fiecărui ciclu

• Înlăturaţi scamele cu o perie moale sau cu vârfurile degetelor.
• Închideţi filtrul.
• Împingeţi filtrul înapoi în locaşul său.

Goliţi rezervorul de apă la 
sfârşitul fiecărui ciclu de uscare

• Trageţi de mâner pentru a scoate rezervorul de apă.
• Goliţi rezervorul de apă.
• Puneţi la loc rezervorul de apă golit, împingându-l în întregime în locaşul său.

Curăţaţi filtrul inferior la fiecare 
cinci cicluri

• Curăţaţi filtrul inferior sub jet de apă.
• Înlăturaţi toate scamele de pe garnituri.
• Curăţaţi locaşul filtrului inferior (pentru informaţii suplimentare, consultaţi capitolul 

„Curăţarea filtrului inferior” din Instrucţiunile de utilizare).
• Consultaţi Instrucţiunile de utilizare pentru informaţii suplimentare privind modul de 

curăţare a filtrului inferior.
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CODURI DE EROARE

În cazul defectării uscătorului de rufe, se poate afişa unul dintre următoarele coduri de eroare. În funcţie de 
modelul uscătorului dvs., eroarea poate fi afişată în litere sau poate fi semnalată de diferite indicatoare 
luminoase care clipesc.

Cod
de eroare Cod de eroare semnalat de indicatoare luminoase Verificare care trebuie efectuată de utilizator 

înainte de apela la serviciul pentru asistenţă

F01 Vă rugăm să contactaţi telefonic Serviciul de asistenţă 
tehnică.

F02 Vă rugăm să contactaţi telefonic Serviciul de asistenţă 
tehnică.

F03 Vă rugăm să contactaţi telefonic Serviciul de asistenţă 
tehnică.

F04 Vă rugăm să contactaţi telefonic Serviciul de asistenţă 
tehnică.

F05

OPRIŢI uscătorul. Scoateţi uscătorul din priză. Asiguraţi-
vă că temperatura încăperii este cuprinsă între 5°C şi 
35°C. Aşteptaţi 1 oră. Introduceţi din nou ştecherul în 
priză şi reporniţi uscătorul de rufe. Dacă eroarea apare 
din nou, contactaţi telefonic Serviciul de asistenţă 
tehnică.

F06

F07

F10 – F24
OPRIŢI uscătorul. Scoateţi uscătorul din priză. Aşteptaţi 
30 de minute. Introduceţi din nou ştecherul în priză şi 
reporniţi uscătorul de rufe. Dacă eroarea apare din nou, 
contactaţi telefonic Serviciul de asistenţă tehnică.

Indicatorul luminos Start clipeşte de 2 ori pe secundă când butonul Start 
este apăsat

Asiguraţi-vă că uşa este bine închisă şi filtrul inferior 
este poziţionat corect.

Indicatorul luminos pentru filtrul inferior clipeşte sau indicatorul 
luminos pentru filtrul din zona uşii clipeşte de 2 ori pe secundă când 
este apăsat butonul „Start (Pauză)”

Asiguraţi-vă că filtrul inferior este poziţionat corect.

Indicatorul luminos clipeşte Indicator luminos stins Indicator luminos aprins
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Indicatoare luminoase şi opţiuni
Butonul selector de programe
Programul de uscare este selectat prin 
rotirea acestui buton. Indicatorul luminos 
„Start (Pauză)” clipeşte.

Butonul „Start (Pauză)”
Programul de uscare este pornit prin 
apăsarea acestui buton. Indicatorul luminos 
se aprinde.

Filtrul din zona uşii
Indicatorul luminos se aprinde când filtrul din 
zona uşii trebuie curăţat.
Curăţaţi filtrul din zona uşii la sfârşitul 
fiecărui ciclu de uscare.
Filtrul inferior
Indicatorul luminos se aprinde când filtrul 
inferior trebuie curăţat.
Indicatorul luminos clipeşte când filtrul 
inferior nu este poziţionat corect. Aveţi grijă 
ca filtrul inferior să fie introdus corect, iar 
mânerul să fie bine fixat.
Rezervor de apă
Indicatorul luminos se aprinde când 
rezervorul de apă trebuie golit. Ciclul de 
uscare se întrerupe automat. Goliţi rezervorul 
şi reporniţi programul de uscare. 
Goliţi rezervorul de apă după fiecare ciclu 
de uscare.
Afişajul „Timp rămas”
În funcţie de programul selectat, se afişează o 
durată de uscare implicită. După începerea 
ciclului, timpul afişat este corectat în funcţie de 
volumul, tipul şi umezeala rufelor.
Durata de uscare specificată reprezintă o 
valoare calculată care va fi actualizată în 
timpul ciclului de uscare.
Liniile care clipesc indică faptul că acest calcul 
este în curs de desfăşurare. Timpul rămas va fi 
actualizat.

Eco Monitor
Funcţia „Eco Monitor” vă oferă o indicaţie 
aproximativă privind consumul de energie al 
programului selectat. Această funcţie nu se 
va activa pentru un program care depinde de 
durata de uscare.
De îndată ce rotiţi selectorul de programe la 
un program controlat de gradul de umiditate, 
indicatorul luminos „Eco Monitor” va arăta 
consumul de energie prevăzut.

Cele trei indicatoare arată nivelul de consum: 
dacă programul este prevăzut să consume 
mai puţină energie, se vor aprinde mai puţine 
indicatoare. Consumul depinde de program, 
de gradul de umezeală iniţial, de opţiunile 
selectate, precum şi de cantitatea de rufe 
încărcate. Din acest motiv, gradul de consum 
de energie prevăzut se poate modifica în 
momentul în care uscătorul de rufe 
detectează dimensiunea încărcăturii.
End
Programul de uscare s-a terminat. Scoateţi 
rufele din uscător.

Protecţie la suprauscare/6th Sense
Indicatorul se aprinde atunci când este 
selectat un program controlat de gradul de 
umiditate, pentru a indica faptul că funcţia de 
protecţie este activă.
Nivel de uscare
Selectând această opţiune, aveţi posibilitatea 
să reglaţi nivelul de uscare a rufelor. După ce 
selectaţi programul dorit, puteţi alege nivelul 
de uscare apăsând pe buton.

Apăsaţi 1 dată pentru a selecta un nivel mai 
mare de uscare

sau
Apăsaţi de 2 ori pentru a selecta un nivel mai 
mic de uscare

sau
Apăsaţi de 3 ori pentru a selecta din nou 
nivelul de uscare normal.

RO AZA-999 Ghid rapid de utilizare
Înainte de a folosi aparatul, vă rugăm să citiţi cu atenţie şi Instrucţiunile de utilizare!
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Resetare
Dacă apăsaţi acest buton în timpul fazei de 
selectare a programului, toate setările opţiunilor 
selectate se vor dezactiva. Dacă apăsaţi acest 
buton în timpul desfăşurării ciclului de uscare, 
ciclul se va opri şi uscătorul va reveni la modul 
de selecţie.
Butonul trebuie să fie apăsat timp de 
3 secunde.
Blocare butoane
Din motive care ţin de siguranţa copiilor, 
această opţiune poate fi utilizată pentru a 
bloca toate funcţiile interfeţei pentru 
utilizator. 
Pentru a activa această opţiune, butonul 
trebuie să fie apăsat timp de 3 secunde, până 
când simbolul „cheie” apare pe afişaj. Pentru 
a dezactiva opţiunea, apăsaţi pe buton până 
când simbolul „cheie” dispare. 
Funcţia de blocare a butoanelor rămâne 
activă chiar dacă butonul selector de 
programe este rotit la poziţia „Oprit” sau se 
deschide uşa. Funcţia trebuie să fie 
dezactivată.
Reglarea duratei de uscare
Rotiţi butonul selector de programe la poziţia 
„Durată uscare”. Apăsaţi pe butonul „Durată 
uscare” pentru a selecta durata ciclului, în 
intervale de zece minute, până la maximum 
180 de minute.

Rotire inversă suplimentară
Prin activarea acestei opţiuni, în timpul ciclului 
de uscare, tamburul se roteşte în direcţie 
inversă mai des decât în cazul unui ciclu 
normal. Astfel rufele se vor usca mai uniform.

Anti-şifonare
Această opţiune poate fi aleasă pentru a 
reduce şifonarea, când rufele nu sunt scoase 
din uscător imediat după terminarea ciclului. 
Tamburul se roteşte din când în când, pe o 
perioadă de maximum 12 ore. Opţiunea 
poate fi întreruptă oricând, prin oprirea 
uscătorului de rufe. Această opţiune 
dezactivează funcţia „Sonerie”, dacă este 
activată.
Delicat
Selectarea acestei opţiuni va reduce 
temperatura de uscare. Această opţiune nu 
poate fi selectată când este selectată 
opţiunea „Rapid”.

Terminare în
Această funcţie vă oferă posibilitatea de a amâna 
pornirea programului, astfel încât să se încheie la 
o oră ulterioară: apăsaţi pe buton pentru a selecta 
peste câte ore se va finaliza programul.
• În acest fel, rufele pot fi gata la o anumită 

oră şi puteţi profita de tarifele mai 
avantajoase pentru energie electrică, de 
exemplu în timpul nopţii. 

• Funcţia „Terminare în” poate fi selectat în 
segmente de câte o oră întreagă (1-24 ore). 
Când apăsaţi pe buton, se va afişa cea mai 
scurtă perioadă posibilă; continuaţi să apăsaţi 
pe buton pentru a parcurge toate duratele 
disponibile. Pentru a anula perioada setată, 
poziţionaţi reperul de pe butonul selector de 
programe la poziţia „Oprit” („O”).

• După ce aţi selectat durata de timp dorită 
pentru „Terminare în”, apăsaţi pe „Start 
(Pauză)” - numărătoare inversă începe.

• În timpul numărătorii inverse, puteţi să 
modificaţi setările opţiunii (selectaţi sau 
deselectaţi opţiuni).

• Uneori, programul se poate termina înainte 
ca timpul selectat pentru funcţia „Terminare 
în” să expire (de ex. în cazul unei cantităţi 
mici de rufe). În această situaţie, uscătorul va 
balansa rufele la intervale regulate de timp 
pentru a le păstra prospeţimea, până la 
expirarea timpului „Terminare în”. În timpul 
acestui proces, pe afişaj va apărea o 
animaţie. Faza de balansare poate fi oprită în 
orice moment prin apăsarea unui buton, 
prin rotirea selectorului de programe sau 
prin deschiderea uşii.

5019 300 01587
(Sunt posibile eventuale modificări tehnice)


