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Funcţionarea mașinii

Informaţii suplimentare (inclusiv despre remedierea defecţiunilor și întreţinere) pot fi găsite în paragrafele 
respective din Instrucţiunile de utilizare.

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 și lenjeria de corp subţire).

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

Gradul de uscare: uscare pentru a fi puse în dulap, uscare pentru călcat etc.

Nu uscaţi în uscătorul de rufe: articolele din lână, mătase, ciorapii de nailon, 
broderiile delicate, materialele cu decoraţiuni metalice, articolele mari cum ar 
fi sacii de dormit sau pernele.

Verificaţi dacă toate fermoarele sunt închise și buzunarele sunt goale. Aveţi grijă 
să nu existe brichete printre rufele care trebuie spălate. Întoarceţi rufele pe dos.

Puneţi rufele separate în tambur, pentru a se obţine o uscare uniformă, peste 
tot. După aceea închideţi ușa.

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

Selectaţi opţiunea dorită apăsând pe butonul corespunzător.
Ledul indicator de deasupra butonului respectiv se aprinde pentru a confirma 
selecţia dv. 
Dacă ledul clipește intermitent, rapid, indică faptul că s-a efectuat o selecţie 
greșită (opţiuni incompatibile). Apăsaţi butonul din nou pentru a anula 
opţiunea.

Porniţi programul de uscare apăsând pe butonul “Start (Pauză)”. 
Ledul indicator respectiv se aprinde.
Schimbarea programului selectat: dacă programul selectat este modificat în timpul 
uscării, uscătorul se oprește. Ledul indicator “Start (Pauză)” clipește intermitent. 
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)” și deschideţi ușa. Așteptaţi cel puţin 5 minute, pentru a 
lăsa rufele să se răcească, înainte de a descărca uscătorul. Pentru siguranţa dv., 
ciclul de uscare se oprește automat dacă deschideţi ușa. Pentru a porni ciclul din 
nou, după deschiderea ușii, apăsaţi din nou pe butonul “Start (Pauză)”.
Atenţie: nu opriţi niciodată uscătorul de rufe înainte de terminarea ciclului de 
uscare, în afara cazului în care rufele sunt scoase imediat și întinse, astfel 
încât căldura să fie disipată.

Partea finală a unui ciclu de uscare se face fără căldură (ciclul de răcire), pentru 
ca articolele să ajungă la o temperatură mai mică, spre a se evita șifonarea.

Sfârșit: scoateţi rufele din uscător. Procesul de uscare este terminat și s-a 
ajuns la faza anti-șifonare (activă).

Setaţi butonul selector de programe pe “Oprit” (“O”).

Setaţi butonul selector de programe pe “Oprit” (“O”).
Curăţarea filtrului pentru scame: deschideţi ușa, trageţi în sus filtrul pentru scame, scoateţi-l din mașină și 
deschideţi-l. Înlăturaţi scamele folosind o perie moale sau vârfurile degetelor. Închideţi filtrul pentru scame și 
împingeţi-l cu putere înapoi la loc (în Instrucţiunile de utilizare veţi găsi informaţii mai detaliate).
Golirea rezervorului de apă: scoateţi rezervorul trăgându-l de mâner și goliţi-l. Puneţi la loc rezervorul de apă golit, 
împingându-l în întregime la loc.

Vă rugăm reţineţi: folosiţi numai aditivi/articole din material plastic indicate în mod special ca fiind adecvate pentru 
uscător, și clătiţi articolele care au fost tratate cu substanţe de înlăturat petele cu multă apă, 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

Adecvate pentru uscarea

Adecvate pentru uscarea

în uscătorul de rufe -

de rufe

la temperaturi mici

în uscătorul de rufe

Pregătiţi rufele

Încărcaţi uscătorul

Selectaţi programul

Selectaţi opţiunile 
(dacă sunt disponibile)

Porniţi uscătorul

Terminarea programului - 
descărcaţi uscătorul

Opriţi uscătorul



* Greutatea încărcăturii medii și maxime.
** Programe de testare în conformitate cu EN 61121, testate cu capacitatea nominală maximă de încărcare.
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Descrierea programelor Opţiuni
Durate de uscare 
aproximative 
(în minute)

Programe / Gradul de uscare

Tipul de rufe

Ţesătură
Volumul 

încăr-
căturii 

kg*

Delicat Anti-
șifonare

Sonerie Reglarea 
uscării

Pornire 
cu

întârziere
Încăr-
cătură 
foarte 
umedă

Încăr-
cătură 
umedă

Foarte uscate Rufe groase, cu straturi multiple, cum ar fi: 
prosoape flaușate, halate de baie flaușate.

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

 

Max. 9 kg

3,0 
9,0 X X X X X 75’

210’
65’
180’

Uscate gata de pus în dulap + Prosoape flaușate, prosoape obișnuite, 
cearșafuri, lenjerie de corp.

3,0 
9,0 X X X X X 70’

185’
60’
160’

Uscate gata de pus în dulap **
Tipuri similare de rufe care nu necesită călcare, 
cum ar fi: prosoape obișnuite, cearșafuri, lenjerie 
de corp, haine pentru bebeluși, tricouri fără guler, 
ciorapi din bumbac.

3,0 
9,0 X X X X X 65’

160’
55’
135’

Uscate pentru călcat **
Rufe care necesită călcare, cum ar fi: cearșafuri și 
feţe de masă, prosoape obișnuite, tricouri fără 
guler, tricouri cu guler, haine de lucru.

3,0 
9,0 X X X X X 50’

130’
40’
110’

Foarte uscate
Rufe cu straturi groase, multiple, cum ar fi: 
cearșafuri și feţe de masă, costume de sport, 
hanorace, pături.

Rufe din materiale sintetice, fibre 
mixte sau ușor de întreţinut din 

bumbac (nu este necesar călcatul) 

 

Max. 4,5 kg

1,0 
4,5 X X X X X 35’

95’
25’
70’

Uscate gata de pus în dulap ** Rufe care nu necesită călcare, cum ar fi: cămăși, 
bluze, tricouri fără guler, articole pentru sport.

1,0 
4,5 X X X X X 25’

70’
20’
50’

Uscate pentru călcat Rufe care necesită călcare, cum ar fi: 
pantaloni, rochii, fuste, cămăși, bluze.

1,0 
4,5 X X X X X 20’

60’
15’
45’

Foarte delicate Intensitate redusă a uscării pentru rufe delicate și 
articole cum ar fi: pantaloni, rochii, cămăși, bluze.

Rufe din fibre sintetice 
Max. 2,5 kg 2,5 X X X — X 85’ 70’

Sportive Haine de sport, lenjerie de corp funcţională, 
pantaloni de sport.

Rufe din fibre sintetice 
Max. 2,5 kg 2,5 X X X — X 85’ 70’

Mătase Bluze de mătase, cămăși de mătase și tricouri 
fără guler.

Mătase 
Max. 2,5 kg 2,5 X X X — X 85’ 70’

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

Amestec bumbac - sintetice 
Max. 3 kg 3,0 X X X X X 80’ 60’

Blugi Blugi, salopete, pantaloni și jachete de lucru. Bumbac 
Max. 3 kg 3,0 X X X X X 105’ 85’

Rufele sunt aerisite, împrospătate și 
desfăcute timp de 30 minute, fără a fi 
încălzite.

Toate tipurile de rufe. — — — X — — — —

10’ 20’ 30’ 40’ 50’ 60’ 
70’ 80’ 90’ 100’ 110’ 120’

Durate de uscare suplimentare pentru rufe 
care nu sunt adecvate pentru alte programe, 
sau pentru finalizarea procesului de uscare.

Toate ţesăturile

— X X X — —
10’ 20’ 30’ 
40’ 50’ 60’ 
70’ 80’ 90’ 

100’ 110’ 120’
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Ce trebuie să faceţi dacă...

...doriţi să verificaţi dv. uscătorul mai întâi: (dacă mașina dv. nu funcţionează corect, vă 
rugăm verificaţi următoarele puncte înainte de a telefona la Serviciul de Asistenţă Tehnică - de 
asemenea, consultaţi paragraful corespunzător din Instrucţiunile de utilizare).

Uscarea durează prea 
mult/Rufele nu sunt 
suficient de uscate

• Rufele introduse au fost prea umede (viteza de centrifugare a mașinii de 
spălat a fost mai mică de 1000 rpm)?

• Filtrul de scame este murdar? (ledul indicator al filtrului este aprins)

• Schimbătorul de căldură e murdar? (pentru informaţii ulterioare, consultaţi 
Instrucţiunile de utilizare)

• Temperatura camerei este prea mare?

• Ledurile indicatoare “Sfârșit” și “Anti-șifonare” sunt aprinse? Ciclul de uscare 
este terminat, iar rufele pot fi scoase.

• Dacă rezultatele uscării nu corespund dorinţelor dv., alegeţi un program mai uscat 
sau folosiţi opţiunea de reglare a gradului de uscare (dacă este disponibilă).

• S-au amestecat rufe subţiri și groase? S-au amestecat tipuri diferite de 
materiale? Sortaţi rufele după grosime și după material, apoi uscaţi-le din nou.

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

• Ștecherul este introdus corect în priza de curent electric?

• S-a întrerupt curentul?

• S-a ars siguranţa?

• Ușa este bine închisă?

• A fost selectat un program de uscare?

• A fost apăsat butonul “Start (Pauză)”?

• A fost selectată opţiunea Pornire întârziată?

• Uscătorul este prea încărcat?  Scoateţi o parte din încărcătură.

Sunt aprinse ledurile 
indicatoare pentru filtrul 
de scame, rezervorul de 
apă sau schimbătorul de 
căldură

• Filtrul de scame e curat?

• Rezervorul de apă este gol?

• Rezervorul de apă a fost introdus corect?

• Schimbătorul de căldură este curat și este introdus corect?

Picături de apă 
dedesubtul uscătorului

• Schimbătorul de căldură a fost introdus corect?

• Au fost îndepărtate toate scamele de pe garnitura schimbătorului de căldură 
și de pe garnitura ușii?

• Rezervorul de apă a fost introdus corect?

• Dacă se folosește racordarea directă la evacuare, aceasta este etanșă?

• Uscătorul de rufe este poziţionat perfect orizontal?

...doriţi să întreţineţi și să curăţaţi uscătorul:

Curăţaţi filtrul la sfârșitul 
fiecărui ciclu

• Înlăturaţi scamele folosind o perie moale sau vârfurile degetelor.
• Închideţi filtrul.

• Împingeţi filtrul înapoi la loc.

Goliţi rezervorul de apă 
la sfârșitul 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 la loc.

Curăţaţi schimbătorul de 
căldură cel puţin o dată 
pe lună

• Curăţaţi schimbătorul de căldură sub jet de apă curgătoare.

• Îndepărtaţi toate scamele de pe garnituri.

• Curăţaţi locașul schimbătorului de căldură (pentru informaţii suplimentare, consultaţi 
paragraful “Curăţarea schimbătorului de căldură” din Instrucţiunile de utilizare).
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Coduri de eroare

În cazul în care uscătorul de rufe funcţionează defectuos, poate fi afișat unul dintre 
următoarele coduri de eroare. În funcţie de modelul uscătorului dv. de rufe, defecţiunea 
poate fi afișată în litere sau poate fi indicată de diferite leduri care clipesc intermitent.

Cod de 
eroare Verificări care trebuie efectuate de client înainte de a suna la Serviciul de Asistenţă

F01 Vă rugăm contactaţi Serviciul de Asistenţă Tehnică.

F02 Vă rugăm contactaţi Serviciul de Asistenţă Tehnică.

F03 Vă rugăm contactaţi Serviciul de Asistenţă Tehnică.

F04 Vă rugăm contactaţi Serviciul de Asistenţă Tehnică.

F05
Opriţi uscătorul de rufe și scoateţi-l din priză. Aveţi grijă ca temperatura încăperii să fie cuprinsă între 

5°C și 35°C. Așteptaţi 1 oră. Puneţi din nou ștecherul în priză și porniţi uscătorul de rufe din nou. Dacă 
defecţiunea apare din nou, contactaţi Serviciul de Asistenţă Tehnică.

F06
Opriţi uscătorul de rufe și scoateţi-l din priză. Aveţi grijă ca temperatura încăperii să fie cuprinsă între 

5°C și 35°C. Așteptaţi 1 oră. Puneţi din nou ștecherul în priză și porniţi uscătorul de rufe din nou. Dacă 
defecţiunea apare din nou, contactaţi Serviciul de Asistenţă Tehnică.

F07 Vă rugăm contactaţi Serviciul de Asistenţă Tehnică.

F10 - 15
Opriţi uscătorul de rufe și scoateţi-l din priză. Așteptaţi 5 minute. Puneţi din nou ștecherul în priză și 
porniţi uscătorul de rufe din nou. 
Dacă defecţiunea apare din nou, contactaţi Serviciul de Asistenţă Tehnică.

F18
Opriţi uscătorul de rufe și scoateţi-l din priză. Așteptaţi 1 oră. Puneţi din nou ștecherul în priză și porniţi 
uscătorul de rufe din nou. 
Dacă defecţiunea apare din nou, contactaţi Serviciul de Asistenţă Tehnică.

F19
Opriţi uscătorul de rufe și scoateţi-l din priză. Așteptaţi 5 minute. Puneţi din nou ștecherul în priză și 
porniţi uscătorul de rufe din nou. 
Dacă defecţiunea apare din nou, contactaţi Serviciul de Asistenţă Tehnică.

F20
Opriţi uscătorul de rufe și scoateţi-l din priză. Așteptaţi 1 oră. Puneţi din nou ștecherul în priză și porniţi 
uscătorul de rufe din nou. 
Dacă defecţiunea apare din nou, contactaţi Serviciul de Asistenţă Tehnică.

F21
Opriţi uscătorul de rufe și scoateţi-l din priză. Așteptaţi 5 minute. Puneţi din nou ștecherul în priză și 
porniţi uscătorul de rufe din nou. 
Dacă defecţiunea apare din nou, contactaţi Serviciul de Asistenţă Tehnică.

F22
Opriţi uscătorul de rufe și scoateţi-l din priză. Așteptaţi 5 minute. Puneţi din nou ștecherul în priză și 
porniţi uscătorul de rufe din nou. 
Dacă defecţiunea apare din nou, contactaţi Serviciul de Asistenţă Tehnică.

LEDUL Start 
clipește de 2 ori 

pe secundă 
când este 

apăsat

Verificaţi ca ușa să fie bine închisă și schimbătorul de căldură să fie poziţionat corect. 
Dacă defecţiunea apare din nou, contactaţi Serviciul de Asistenţă Tehnică.

LEDUL 
schimbătorului 

de căldură 
clipește de 2 ori 

când este 
apăsat butonul 

Start

Verificaţi ca schimbătorul de căldură să fie poziţionat corect. 
Dacă defecţiunea apare din nou, contactaţi Serviciul de Asistenţă Tehnică.

 LEDUL nu clipește  LEDUL clipește



RO AZB 9780 Ghid rapid de utilizare
Înainte de a folosi aparatul, vă rugăm să citiţi de asemenea, cu atenţie, Instrucţiunile de utilizare!
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Leduri indicatoare
Butonul selector de programe
Programul de uscare este selectat 

prin rotirea acestui buton. Ledul 

indicator “Start (Pauză)” clipește 

intermitent.
Butonul “Start (Pauză)”
Programul de uscare este pornit prin 

apăsarea acestui buton. Ledul 

indicator se aprinde.
Filtru
Ledul indicator se aprinde când filtrul 

și/sau schimbătorul de căldură și 

locașul acestuia trebuie curăţate.

Curăţaţi filtrul la sfârșitul fiecărui 

ciclu de uscare.
Rezervorul de apă
Luminiţa indicatoare se aprinde când 

rezervorul de apă trebuie golit. Ciclul 

de uscare este întrerupt automat. 

Goliţi rezervorul și porniţi din nou 

programul de uscare.

Goliţi rezervorul de apă după 

fiecare ciclu de uscare.
Curăţaţi schimbătorul de căldură
Ledul se aprinde după 30 de cicluri, 

când schimbătorul de căldură trebuie 

curăţat. După ce schimbătorul de 

căldură a fost curăţat, ledul indicator se 

va stinge automat când va porni 

următorul ciclu de uscare.
Întreţinere
Dacă acest simbol roșu se aprinde, 

uscătorul dv. de rufe trebuie să fie 

verificat de un tehnician de service de 

la Whirlpool.

Afișarea timpului rămas
În funcţie de programul selectat este 

afișată o durată de uscare implicită. 

După începerea ciclului, timpul afișat 

este corectat în funcţie de volumul, 

tipul și gradul de umezeală al rufelor.

Timpul de uscare specificat reprezintă 

o valoare calculată care va fi 

actualizată în timpul ciclului de uscare.
Liniile care clipesc intermitent indică faptul 

că acest calcul este în curs de desfășurare. 

Timpul rămas va fi actualizat.
Sfârșit
Programul de uscare s-a terminat. 

Scoateţi rufele din uscător.
Protecţie la suprauscare /

6th Sense
Ledul indicator se aprinde atunci când 

este selectat un program cu controlul 

umidităţii, pentru a indica faptul că 

funcţia de protecţie este activă.
Gradul de uscare
Selectând această opţiune puteţi 

regla nivelul de uscare pentru rufe. 

Pentru a alege nivelul de uscare, 

apăsaţi pe acest buton după ce aţi 

selectat programul de uscare dorit.
Apăsaţi o dată pentru a selecta un 

nivel mai mare de uscare

sau
Apăsaţi de două ori pentru a selecta 

un nivel mai mic de uscare

sau
Apăsaţi de 3 ori pentru a selecta din 

nou nivelul normal de uscare.
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5019 307 01533
(Sunt posibile eventuale modificări tehnice)

Reset
În timpul fazei de selectare a 
programului, apăsând pe acest buton 
se vor anula toate setările pentru 
opţiunile selectate. În timp ce este în 
curs de efectuare un ciclu de uscare, 
apăsând pe acest buton se va opri 
ciclul, iar uscătorul va reveni în modul 
de selectare.
Acest buton trebuie apăsat timp de 3 
secunde.
Blocarea tastelor
Pentru siguranţa copiilor, această 
opţiune poate fi utilizată pentru a bloca 
toate funcţiile interfeţei pentru utilizator.
Pentru a activa/dezactiva această 
opţiune, butonul trebuie să fie apăsat 
timp de 3 secunde. Singura funcţie care 
rămâne disponibilă este poziţia “Oprit” a 
butonului selector de programe.
Funcţia de blocare a tastelor rămâne 
activă chiar și când butonul selector 
este rotit pe poziţia “Oprit” sau când 
ușa este deschisă. Funcţia trebuie să 
fie dezactivată manual.
Reglarea duratei de uscare
Rotiţi butonul selector de programe pe 
poziţia “Durată”. Apăsaţi pe butonul 
“Durată de uscare” pentru a selecta 
durata ciclului, cu intervale de 10 
minute, până la 120 minute.
Delicat
Selectarea acestei opţiuni va reduce 
temperatura de uscare. Această 
opţiune nu poate fi selectată când 
este selectată opţiunea “Rapid” (dacă 
este disponibilă).
Anti-șifonare
Această opţiune poate fi aleasă 
pentru a reduce șifonarea, când rufele 
nu sunt scoase din mașină imediat 
după terminarea programului. 
Tamburul se rotește din când în când, 
pe o perioadă de maxim 12 ore. Poate 
fi întreruptă oricând, prin oprirea 
uscătorului de rufe. Această opţiune 
dezactivează funcţia “Sonerie”, dacă 
este activată.
Becul din tambur
Becul din tambur poate fi aprins și stins.

Sonerie
Când este apăsat butonul pentru 
această opţiune, o sonerie va indica 
terminarea ciclului de uscare. Această 
opţiune dezactivează funcţia “Anti-
șifonare”, dacă este activată.
Pornire cu întârziere
Întârzie pornirea ciclului de uscare cu 
1 până la 12 ore. La fiecare apăsare a 
butonului, ora de începere a uscării 
este întârziată cu 1 oră. Apăsaţi pe 
butonul “Start (Pauză)” pentru a 
confirma selecţia finală și pentru a 
porni uscătorul. Simbolul pentru 
“Pornirea cu întârziere” clipește 
intermitent și începe numărătoarea 
inversă în intervale de 1 oră. În timpul 
numărătorii inverse, tamburul se va 
roti din când în când pentru a 
redistribui rufele, iar pompa va începe 
să pompeze apă în rezervorul de apă. 
Pentru a anula sau modifica 
întârzierea setată anterior, poziţionaţi 
reperul de pe butonul selector de 
programe pe poziţia “Oprit” sau 
deschideţi ușa.


