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Programul Simbol
spălare Tip de spălare/Note

Încărcare
maximă

kg

Detergenţii și aditivii Opţiuni speciale Buton
selector
viteză

centrifugare

rpm max.

Selectorul de
temperatură

°C

Selectorul de 
program

Lichid
emolient

Spălare
principală

Pre-
spălare

Eco Rapid Oprire 
 clătire

Bumbac cu prespălare Articole foarte murdare, rezistente la uzură și rezistente la temperatură, din 
bumbac și in (cearșafuri, feţe de masă, lenjerie intimă, cămăși etc). 5,0 ❉ Da Da ❉ ❉ ❉ 1000 Max. 95° 1

Sintetice cu prespălare Cămăși, bluze, salopete etc. foarte murdare din poliester (Diolen, Trevira), 
poliamidă (Perlon, Nylon) sau în amestec cu bumbac. 2,5 ❉ Da Da ❉ ❉ ❉ 800 1) Max. 60° 2

Delicate cu prespălare Perdele și articole delicate, rochii, fuste, bluze și cămăși foarte murdare. 1,5 ❉ Da Da — — ❉ 800 1) Max. 40° 3

Bumbac   

 

Articole normal sau foarte murdare: cearșafuri, feţe de masă, lenjerie intimă, 
prosoape, cămăși etc. din bumbac și in.
Când selectaţi opţiunea “Rapid”, opţiunile “Încărcare pe jumătate”, “Eco”, “Clătire 
intensivă” și “Ușor de călcat” nu pot fi selectate.

Normal 5,0 
Rapid 3,0 ❉ Da — ❉ ❉ ❉ 1000

Max. 95°
Rapid

Max. 60°
4

Bumbac scurt
 

Articole murdare normal: cearșafuri, feţe de masă, lenjerie intimă, prosoape, 
cămăși etc. din bumbac și in. 3,0 ❉ Da — — — ❉ 1000 Max. 60° 5

Articole de fiecare zi  Articole puţin sau normal murdare, din bumbac și/sau sintetice. 3,0 ❉ Da — — — ❉ 1000 Max. 60° 6

Sintetice
 

 

Articole normal sau foarte murdare: bluze, cămăși, salopete etc. din poliester 
(Diolen, Trevira), poliamidă (Perlon, Nylon) sau în amestec cu bumbac.
Când selectaţi opţiunea “Rapid”, opţiunile “Încărcare pe jumătate”, “Eco”, “Clătire 
intensivă” și “Ușor de călcat” nu pot fi selectate.

Normal 2,5 
Rapid 1,5 ❉ Da — ❉ ❉ ❉ 800 1)

Max. 60°
Rapid

Max. 60°
7

Sintetice scurt Articole normal de murdare: salopete și articole sportive din bumbac, poliester, 
poliamidă și în amestec cu bumbac. 2,5 ❉ Da — — — ❉ 800 1) Max. 60° 8

Delicate  Perdele și articole delicate, rochii, fuste, cămăși și bluze. 1,5 ❉ Da — — — ❉ 800 1) Max. 40° 9

Lână
Numai articole din lână cu un finisaj din fetru, etichetate cu marca pentru articole 
din lână care pot fi spălate în mașina de spălat rufe.
Dacă selectaţi “Oprire clătire” nu lăsaţi rufele în apă timp îndelungat.

1,0 ❉ Da — — — ❉ 800 1) Max. 40° 10

Mătase
Ţesăturile din in, mătase, lână și viscoză marcate cu eticheta “spălare de mână”.
Dacă selectaţi “Oprire clătire” nu lăsaţi rufele în apă timp îndelungat. Fără 
centrifugare.

1,0 ❉ Da — — — ❉ 2) Max. 30° 11 2)

Clătire + centrifugare — La acest program puteţi adăuga apret și/sau lichid emolient.
Programul se va termina cu un ciclu intensiv de centrifugare. 5,0 ❉ — — — — — 1000 — A

Centrifugare — Acest program prevede o centrifugare intensivă. Același ca ciclul de centrifugare 
de la programul pentru “Bumbac”. 5,0 — — — — — — 1000 — B

Centrifugare delicată — Acest program prevede o centrifugare delicată. Același ca ciclul de centrifugare de 
la programul pentru “Lână”. 1,5 — — — — — — 800 1) — C

Evacuare —
Doar evacuare - fără centrifugare. Metodă alternativă pentru terminarea 
programului pentru sintetice, delicate și lână și pentru scoaterea prematură a 
rufelor.

— — — — — — — — — D

A. Butonul “Pornit/Oprit”
B. Indicaţie “Dispozitiv cu pană de etanșare”
C. Indicaţie “Ușă deschisă”
D. Butonul “Selecţie viteză de centrifugare”
E. Butonul de selectare a temperaturii
F. Butonul de selectare a programului

❉ : opţional / Da: dozaj necesar
1) Pentru o protecţie sporită a articolelor de îmbrăcăminte, viteza 

de centrifugare este limitată la 800 rpm la acest program.
2) Pentru o protecţie sporită a articolelor de îmbrăcăminte, 

viteza de centrifugare este zero la acest program.

Pe durata programului de spălat selectat, butonul de 
selectare a programului se mișcă pe etape în sensul 
acelor de ceasornic prin toate fazeleprespălare, 
spălare principală, clătire și centrifugare. Fiecare 
etapă durează de la câteva secunde până la câteva 
minute.
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Ciclul de prespălare mărește durata programului cu aproximativ 15 minute. Datele de consum au fost măsurate în 
condiţii specifice și în conformitate cu normele Standard IEC 60 456. Valorile de consum din fiecare locuinţă pot 
varia faţă de valorile date în tabel în funcţie de presiunea și temperatura debitului de apă, de încărcătură și de tipul 
de rufe.

Adăugaţi detergenţii după cum este indicat în 
tabelul cu programe sau în capitolul “Detergenţi 
și aditivi” a broșurii.

1. Deschideţi robinetul.

2. Răsuciţi butonul de selectare a 
programului până la programul dorit.

3. Răsuciţi butonul de selectare a 
temperaturii până la temperatura dorită.

4. Răsuciţi butonul de selectare a 
centrifugării până la viteza dorită.

5. Funcţiile speciale pot fi selectate.

6. Verificaţi dacă ușa este bine închisă și porniţi 
mașina de spălat prin apăsarea butonului 
“PORNIT/OPRIT”. Indicatorul se aprinde, 
semnalizând că mașina este în funcţiune.

Butonul “Spălare Eco”

• Durata spălării se prelungește și temperatura se 
reduce pentru a economisi energia electrică, 
dar se menţin rezultatele de spălat bune.

Butonul “Spălare rapidă”

• Selectaţi această funcţie pentru cicluri de 
spălare rapide și economice. 

• Ideală pentru încărcături minime de articole 
puţin murdare.

Notă: reduceţi cantitatea de detergent.

Butonul “Oprire clătire”

• Rufele rămân în ultima apă de clătire fără să 
mai continue cu ciclul de centrifugare final 
pentru a împiedica mototolirea și pentru a 
preveni schimbarea culorilor.

• Această opţiune este recomandată în mod 
special pentru programul “Sintetice”, “Articole 
de fiecare zi” sau “Delicate”.

• Această funcţie este foarte utilă dacă doriţi să 
amânaţi centrifugarea sau dacă doriţi să 
evacuaţi doar apa.

Terminarea opţiunii “Oprire clătire”:

• Apăsaţi din nou pe butonul “Oprire clătire”; 
programul se va termina automat cu ciclul de 
centrifugare finală al programului de spălare 
în curs.

Dacă nu doriţi să centrifugaţi îmbrăcămintea, 
rotiţi selectorul de program pe programul 
“Evacuare”.

DATE DE CONSUM

Programul

Selectorul de 
temperatură

(°C)

Încărcătura 

(kg)

Apa 

(l)

Energia 

(kWh)

Durata
 aproximativă
 a programului
(ore:minute)

Bumbac 90 5,0 54 1,70 2:00

Bumbac 60 5,0 49 0,95 2:00

Bumbac 40 5,0 49 0,60 2:05

Articole de fiecare zi 40 3,0 44 0,45 1:00

Sintetice 60 2,5 55 0,80 1:30

Sintetice 40 2,5 55 0,60 1:20

Delicate 40 1,5 60 0,60 0:45

Lână 40 1,0 60 0,45 0:40

Mătase 30 1,0 60 0,30 0:40

ADĂUGAŢI DETERGENŢII, ÎNCHIDEŢI UȘA, 
SELECTAŢI PROGRAMUL

SELECTAŢI ORICARE OPŢIUNE DORITĂ

Pentru a reselecta un program când un ciclul a 
început deja:

1. Stingeţi mașina de spălat apăsând pe 
butonul “PORNIT/OPRIT”.

2. Selectaţi noul program.

3. Porniţi programul prin apăsarea pe butonul 
“PORNIT/OPRIT”.

1. La sfârșitul programului selectorul de 
program se așează pe poziţia de oprire. 

2. Pentru a descărca mașina așteptaţi 
deblocarea ușii (circa 1 minut).

3. Stingeţi mașina de spălat, deschideţi ușa și 
scoateţi rufele.

4. Închideţi robinetul și lăsaţi ușa 
întredeschisă pentru a permite tamburului 
să se usuce.

• NIVELUL APEI
Poate să nu fie vizibil întrucât ciclul de 
spălare este optimizat pentru un consum 
minmim de apă fără să se compromită 
rezultatele de splălat.

• CONTROLUL VITEZEI DE 
CENTRIFUGARE
Viteza de centrifugare poate fi redusă 
automat sau poate fi chiar exclusă pentru 
încărcăturile reduse compuse din 
îmbrăcăminte foarte absorbantă (de 
exemplu. halate de baie, covorașe de baie).
Acest control evită deteriorarea articolelor 
de îmbrăcăminte și a mașinii datorită 
vibraţiilor excesive, cât și a zgomotului 
produs de mașină datorită unei încărcături 
dezechilibrate: prin selectarea vitezelor de 
centrifugare mari se mărește nivelul 
zgomotului.

• ZGOMOT LA MOTOR
Zgomotele în timpul funcţionării produse 
de un motor nou comandat electronic nu 
sunt aceleași cu zgomotele vechiului 
dumneavoastră aparat. Nu trebuie să fiţi 
surprinși - tehnologia modernă are un 
sunet modern.

• CURĂŢIREA FILTRULUI
Pentru a asigura o funcţionare impecabilă 
a pompei, controlaţi filtrul cu regularitate 
și curăţaţi-l dacă este necesar.

SCHIMBARE PROGRAM

SFÂRȘITUL PROGRAMULUI

NOTE ȘI RECOMANDĂRI DE FOLOSIRE


