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Butonul 
selector

de 
programe

Programul Simbol
spălare Tip de spălare/Note

Încărcare
maximă

Detergentul și aditivii Opţiuni Selectorul
 de 

tempe-
ratură

°C

Pre-
spălare

Spălare
principală

Lichid
emolient

Încărcare
pe 

jumătate

Clătire
intensivă

Oprirea 
clătirii

Fără 
centri-
fugare

kg

1 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 � � � — � Max. 90°

2 Bumbac Articole murdare normal: cearșafuri, feţe de masă, lenjerie intimă, 
prosoape, cămăși etc. din bumbac și in. 5,0 — da � � � — � Max. 90°

3 Bumbac colorat Articole mediu murdare și foarte murdare, rezistente la uzură și rezistente 
la temperatură, din bumbac și in. 5,0 — da � � � — � Max. 60°

4 Spălare
rapidă

Articole puţin murdare: cearșafuri, feţe de masă, lenjerie intimă, 
prosoape, cămăși etc. din bumbac și in. 5,0 — da � � — — � Max. 40°

B
Clătire specială 
pentru spălare 

bumbac
— Program pentru tratarea rufelor cu apret sau lichid emolient.

Programul se termină cu un ciclu lung de centrifugare. 5,0 — — � — — — � —

C Evacuare +
Centrifugare — Evacuare, cu centrifugare finală. Metodă alternativă pentru scoaterea mai 

repede a rufelor. 5,0 — — — — — — � —

5 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 � � — � � Max. 60°

6 Sintetice Articole puţin sau normal murdare: bluze, cămăși, salopete etc. din poliester 
(Diolen, Trevira), poliamidă (Perlon, Nylon) sau în amestec cu bumbac. 2,5 — da � � — � � Max. 60°

A Clătire — Program de clătire, terminat cu un ciclu de centrifugare. 2,5 — — � — — � � —

B
Clătire

specială pentru
materiale sintetice

— Program pentru tratarea rufelor cu apret sau lichid emolient.
Programul se termină cu un ciclu lung de centrifugare. 2,5 — — � — — � � —

D Evacuare +
Centrifugare —

Evacuare, cu centrifugare finală. Metodă alternativă pentru terminarea 
programului “Sintetice”, “Delicate” și “Lână” și pentru scoaterea mai 
repede a rufelor.

2,5 — — — — — — � —

7 Lână
Doar articole din lână lavabile în mașina de spălat rufe prevăzute cu 
eticheta de lână pură nouă.
Dacă selectaţi “Oprire clătire” nu lăsaţi rufele în apă timp îndelungat.

1,0 — da � — — � � Max. 40°

D
Evacuare +
Centrifugare
pentru lână

—
Evacuare, cu centrifugare finală. Metodă alternativă pentru terminarea 
programului “Sintetice”, “Delicate” și “Lână” și pentru scoaterea mai 
repede a rufelor.

1,0 — — — — — — � —

A. Luminiţa indicatoare “Pornit/Oprit”
B. Butonul “Pornit/Oprit”

� : opţiune / Da: adăugaţi detergentul
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Ciclul de prespălare mărește durata programului cu aproximativ 15 minute. Valorile referitoare la consum au fost 
măsurate în condiţii specifice și în conformitate cu standardul IEC 60 456. Datele din “Coloana energie” se referă 
la programul “Bumbac colorat 60° C”. Datele despre consumul 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 spălare.

Adăugaţi detergentul după cum este indicat în 
tabelul cu programe sau în capitolul “Detergentul 
și aditivii” din broșură.
1. Verificaţi dacă selectorul de programe este 

fixat pe “Stop”.
2. Deschideţi robinetul.
3. Fixaţi selectorul de programe la programul 

dorit.
4. Fixaţi butonul termostatului la temperatura 

dorită.
5. Opţiuni speciale poti fi selectate, dacă este 

cazul.
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 “Încărcare pe jumătate” (în 
funcţie de model) 
• Reduce consumul de apă, în special pe 

durata clătirii.
• Indicat pentru rufele puţin murdare sau pentru 

încărcături mici (max 2,5 kg).
Notă: reduceţi cantitatea de detergent.

Butonul “Clătire intensivă” (în funcţie 
de model)
• Mai multă apă și un timp mai lung de clătire 

este adăugat.
• Această opţiune este recomandată în special 

pentru zonele cu apă foarte dulce, pentru 
spălarea lenjeriei nou născuţilor și pentru 
persoanele care suferă de alergii.

Butonul “Oprire clătire”
(în funcţie de model) numai la programele sintetice șilână

• 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” sau 
“Delicate”.

• Această funcţie este utilă în special dacă 
doriţi să amânaţi pentru mai târziu 
centrifugarea sau când nu doriţi să 
centrifugaţi îmbrăcămintea.

Pentru a termina opţiunea “Oprire clătire”  
(în funcţie de model) numai la programele sintetice și lână

• Apăsaţi din nou butonul de oprire a clătirii; 
încărcătura va fi centrifugată conform 
programului selectat.

Dacă nu doriţi să centrifugaţi îmbrăcămintea, 
rotiţi butonul selector de programe până la 
programul de evacuare, după apăsarea 
butonului “Fără centrifugare”.

DATE DESPRE CONSUM

Programul

Selectorul de 
temperatură

(°C)

Încărcătura 

(kg)

Apa 

(l)

Energia 

(kWh)

Durata
 aproximativă
 a programului
(ore:minute)

2 - Bumbac 90° 5,0 55 1,80 2:19

3 - Bumbac 60° 5,0 49 0,95 2:00

3 - Bumbac 40° 5,0 49 0,50 1:50

6 - Sintetice 60° 2,5 52 0,78 1:10

6 - Sintetice 40° 2,5 52 0,42 1:00

7 - Lână 40° 1,0 52 0,24 0:45

ADĂUGAŢI DETERGENT, ÎNCHIDEŢI UȘA
ȘI SELECTAŢI PROGRAMUL

SELECTAŢI ORICE OPŢIUNE DORITĂ

Butonul “Spălare Eco” (eco) 
(în funcţie de model)
• Reduce temperatura la 60° atunci când 

termostatul este reglat la o temperatură mai 
mare.

Butonul “Fără centrifugare”
• Această opţiune este indicată în mod special 

pentru îmbrăcămintea delicată pentru a evita 
uzura cauzată de centrifugare.

Notă: la programele “Bumbac” și “Sintetice” 
mașina va efectua o centrifugare scurtă la o 
viteză redusă, chiar dacă ciclul de centrifugare 
a fost dezactivat, astfel încât să optimizeze 
operaţiunile de clătire.

Ușa se blochează automat la pornirea 
programului și până la terminarea acestuia. 
Dacă selectorul de programe este mutat pe 
poziţia “Stop” sau dacă alimentarea electrică 
este întreruptă, atunci după aproximativ două 
minute ușa va fi eliberată. În acest caz nu 
deschideţi ușa, este posibil ca apă fierbinte să 
iasă din mașină.

Pentru a schimba un program atunci când un 
ciclu a început deja:

1. Opriţi mașina de spălat prin apăsarea  
butonului “PORNIT/OPRIT” .

2. Selectaţi noul program.
3. Porniţi programul prin apăsarea butonului 

“PORNIT/OPRIT” .

Pentru a întrerupe programul în curs și 
continuarea ulterioară a acestuia:

1. Apăsaţi butonul “PORNIT/OPRIT” .
2. După ce intervalul de timp dorit a trecut, 

apăsaţi butonul “PORNIT/OPRIT” din 
nou.

1. La terminarea programului, selectorul de 
programe se deplasează pe poziţia “Stop”. 

2. Pentru a descărca mașina așteptaţi 
deblocarea ușii (aprox. 2 minute).

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

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

• 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, prosoape, etc).
Aceasta reduce deteriorarea materialelor 
și a mașinii și previne vibraţia și zgomotul 
excesiv al mașinii datorită unei încărcături 
neechilibrate: prin selectarea vitezelor de 
centrifugare mari se mărește nivelul 
zgomotului.

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

• BUTONUL TERMOSTATULUI
Acesta este fixat prin rotirea butonului 
până ce atinge temperatura dorită.

ÎNCHIDEREA UȘII

RESELECTAREA PROGRAMULUI

PENTRU A ÎNTRERUPE PROGRAMUL ÎN 
CURS

TERMINAREA CICLULUI DE SPĂLARE

NOTE ȘI RECOMANDĂRI DE FOLOSIRE
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