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Cum se utilizează aparatul
Pentru indicaţii ulterioare consultaţi respectivele capitole cu instrucţiunile de utilizare.

Apăsaţi butonul ON (PORNIT) / OFF (OPRIT).

(La prima punere în funcţiune și în 
cazul în care folosiţi detergent de un 
tip diferit)
1. Selectaţi al treilea program de sus, 

din tabelul corespunzător.
2. Apăsaţi pe butonul Start aprox. 7 

secunde, până când se schimbă 
vizualizarea.

3. Selectaţi detergentul dorit cu 
ajutorul butonului Start 
(OFF = detergent pulbere, 2 în 1, 3 în 1, 4 în 1) (apare pe afișaj).

4. Stingeţi aparatul, apoi porniţi-l din nou. Tipul de detergent selectat 
apare pe afișaj timp de aprox. 3 secunde după aprindere.

Pentru dozarea detergentului pulbere în compartimentele A și B 
consultaţi tabelul cu programe.

Indicator mecanic C.
Luminiţă de control electrică pe panoul de comenzi (dacă există).

Doar dacă există instalaţia de 
dedurizare.
Indicator mecanic D. Luminiţă de 
control electrică pe panoul de comenzi 
(dacă există).

Vă rugăm să citiţi instrucţiunile pentru încărcare.

Se va aprinde ultimul program selectat.
Fixaţi pe programul dorit (cu ajutorul respectivului buton sau manetă). 
Luminiţa de control corespunzătoare se aprinde.

Dacă este necesar (și dacă există).
Luminiţa de control corespunzătoare se aprinde.

Programul ales este apoi 
memorat (chiar și în cazul 
întreruperii curentului 
electric).

- Deschideţi ușa doar dacă este necesar 
(atenţie: aveţi grijă la ieșirea aburilor 
fierbinţi).

- Dacă aparatul este stins pe durata unui 
ciclu de spălare, când se repornește, 
programul reîncepe din punctul în care 
s-a întrerupt.

Doar după ce s-a stins butonul START: apăsaţi pe butonul ON 
(PORNIT) / OFF (OPRIT). Toate luminiţele de control se sting.

Observaţie: când se deschide ușa ies aburi! 
Descărcaţi aparatul începând cu coșul inferior.

Aprindeţi aparatul

Selectaţi, salvaţi
și introduceţi detergentul

A B C

Controlaţi nivelul 
substanţei de clătire

Controlaţi 
sarea regenerantă

Încărcaţi coșurile

Închideţi ușa, deschideţi 
robinetul de apă

Selectaţi un program

Selectaţi 
funcţiile suplimentare

Apăsaţi butonul START

“Schimbarea programului în curs”
Ţineţi apăsat butonul START timp de 2 
sec. până când se stinge luminiţa Start.
Selectaţi alt program și
apăsaţi din nou pe butonul START.
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Stingeţi aparatul

Închideţi robinetul de apă, 
descărcaţi coșurile
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Indicaţii pentru încărcarea mașinii de spălat vase și coșurile livrate
Coșul superior: în funcţie de modelul aparatului

Suport multifuncţional (A) 1):
În funcţie de poziţie, de exemplu ustensile 
lungi, cești și pahare. Sunt posibile trei poziţii.
Suporturi pentru vase (B):
În funcţie de poziţie, de exemplu farfurii, 
cești și pahare cu picior.
Suport rotativ pentru pahare (C) 2):
În funcţie de poziţie, de exemplu pahare 
mici sau pahare cu picior.
Tacâmurile lungi (de ex. furculiţe pentru 
carne, cuţite) trebuie să fie introduse cu 
vârful îndreptat către aparat.

Încărcarea pe jumătate:
Încărcarea coșului superior (vezi 
descrierea “Funcţiilor suplimentare”).
Așezaţi coșul pentru tacâmuri (D) în coșul 
superior.
Reglaţi înălţimea verticală a coșului (chiar 
și când este încărcat):
• Reglare inferioară: trageţi cele două 

mânere ale coșului (E) înspre exterior și 
lăsaţi în jos coșul.

• Reglare superioară: trageţi în sus 
cele două mânere (E) până când coșul 
se înclichetează pe poziţie (Reglare 
din fabrică).

Coșul trebuie să fie așezat uniform pe 
ambele părţi.
Scoaterea coșului superior pentru a 
putea spăla platouri sau tăvi în coșul 
inferior:
Deschideţi dispozitivele de fixare (F) ale 
ghidajelor coșului, din dreapta și din 
stânga, și scoateţi coșul superior.
Când coșul superior este la locul său, 
dispozitivele de fixare trebuie să rămână 
mereu închise.

Coșul inferior:
În funcţie de modelul aparatului, cu 
suporturi pentru farfurii rabatabile, fixe 
(G) sau parţial rabatabile (H).

Încărcarea pe jumătate:
Încărcarea coșului inferior (vezi 
descrierea “Funcţiilor suplimentare”).
O putere mai mare de spălare, în special 
pentru farfurii și oale.

Încărcare Power Clean
Încărcare flexibilă a coșului și spălare mai 
intensă în zona (I).

Coșul pentru tacâmuri (J) sau (L):
Unele modele sunt dotate cu un element 
de tip grătar (K) care poate să fie așezat 
pe coșul pentru tacâmuri pentru a le 
menţine separate. Coș pentru tacâmuri 
(D), dacă există, doar pentru aparatele cu 
încărcare pe jumătate. 
Obiectele cu care vă puteţi răni trebuie 
să fie așezate în coș cu vârful 
îndreptat în jos.
Utilizaţi numai vase rezistente la spălarea în mașina de spălat vase. Nu spălaţi în mașina de spălat vase obiecte neadecvate pentru 
a fi spălate în mașina de spălat vase, de exemplu obiecte de lemn, aluminiu, ustensile de plastic, cositor, vase cu decoraţii (fără 
smalţ), tacâmuri de argint.
Pot fi cumpărate de la vânzător:
1) Suport multifuncţional (A) - N. serie AMH 369.
2) Suport rotativ pentru pahare (C) - N. serie WGH 1000.

F F

Dispozitiv 
de fixare

închis

Dispozitiv 
de fixare
deschis

H
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Ce să faceţi în caz de...
În cazul în care mașina de spălat vase prezintă anomalii în funcţionare, vă rugăm să verificaţi următoarele puncte înainte 
de a vă adresa Serviciului de Asistenţă autorizat (* consultaţi și capitolul corespunzător din instrucţiunile de utilizare).

Problema Cauza Soluţia

Aparatul nu 
funcţionează

• Alimentare cu apă absentă. • Deschideţi robinetul de apă.

• Mașina nu încarcă suficientă apă. • Curăţaţi filtrul robinetului de alimentare cu apă.
• Verificaţi ca furtunul de alimentare cu apă să nu 

fie îndoit.

• Lipsește curentul electric. • Introduceţi ștecherul în priza de curent.
• Apăsaţi butonul START.
• Închideţi ușa.
• Controlaţi siguranţa generală a locuinţei.

• Pornirea programului preselectat. • Programul poate fi fixat pe "0" pentru a porni.

Dacă vasele nu sunt 
perfect uscate

• Substanţă de clătire insuficientă. • Măriţi doza *.

• Apă reziduală în cavităţi. • Încărcaţi vasele în poziţie înclinată.

Dacă vasele nu sunt 
spălate bine

• Jetul de apă nu ajunge pe suprafaţa 
vaselor.

• Așezaţi vasele în așa fel încât să nu se atingă între 
ele. Așezaţi vasele cu suprafaţa concavă în jos.

• Detergent insuficient. • Dozaţi detergentul pe baza indicaţiilor fabricantului.

• Selectarea unui program nepotrivit. • Selectaţi un program de spălare cu o intensitate 
superioară.

• Braţe stropitoare blocate. • Braţele stropitoare trebuie să se poată învârti liber.

• Duze blocate ale braţelor 
stropitoare.

• Îndepărtaţi impurităţile care obstrucţionează fluxul de 
apă *.

• Detergent inadecvat/prea vechi. • Întrebuinţaţi un detergent de marcă, de bună calitate.

Reziduuri nisipoase și 
granuloase

• Filtre înfundate. • Controlaţi periodic filtrele/eventual 
curăţaţi-le *.

• Filtre introduse incorect. • Introduceţi corect și strângeţi filtrul *.

Decolorarea părţilor 
din plastic

• Suc de roșii/morcovi,... • În funcţie de material, dacă este necesar folosiţi 
un detergent cu o putere de înălbire mai mare.

Depuneri pe vase

• care se pot îndepărta • Dâre pe vase/pahare. • Măriţi doza de substanţă de clătire *.

• Dâre/dungi pe pahare. • Reduceţi doza de substanţă de clătire *.

• Strat de sare pe vase/pahare. • Închideţi în mod corect capacul rezervorului de 
sare *.

• care nu se pot îndepărta • Dedurizare insuficientă a apei, pete 
de calcar.

• Modificaţi setarea pentru duritatea apei, dacă 
este necesar adăugaţi sare *.

Pahare opace/nu 
strălucesc

• Nu pot fi spălate în mașina de spălat 
vase.

• Folosiţi pahare adecvate.

Rugină pe tacâmuri • Nu sunt din oţel inoxidabil. • Folosiţi tacâmuri adecvate.

Identificare defecţiuni 
aparat

• Luminiţa de control START clipește.
• Indicator F... (dacă există).

• Asiguraţi-vă că grupul de filtre nu este înfundat și că 
alimentarea cu apă nu e întreruptă (dacă e nevoie, 
curăţaţi filtrele *). Porniţi din nou programul. Ţineţi 
apăsat butonul START timp de 2 secunde, până 
când becul START se va stinge. Selectaţi un nou 
program și apăsaţi din nou pe butonul START.

Dacă după ce aţi efectuat controalele mai sus menţionate, defecţiunea persistă sau se prezintă din nou, stingeţi 
aparatul și închideţi robinetul de apă, după care contactaţi Serviciul de Asistenţă Tehnică (a se vedea garanţia).

Înainte de a contacta Serviciul de Asistenţă controlaţi dacă aveţi la îndemână următoarele date:

• Tipul de defecţiune.
• Tipul și modelul aparatului.
• Codul de asistenţă, adică numărul indicat pe plăcuţa adezivă 

cu caracteristicile tehnice aplicată pe partea interioară a ușii, în 
dreapta.
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ROADP 4738 Ghid de consultare rapidă

Înainte de utilizarea mașinii de spălat vase, vă recomandăm să 
citiţi instrucţiunile de montare și de utilizare!
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(Cu rezerva de a putea aduce modificări de natură tehnică)

Adăugaţi sare regenerantă
Sarea trebuie adăugată doar imediat înainte de a 
porni un ciclu de spălare.

Adăugaţi substanţă de clătire

Vizualizarea duratei de spălare 
și indicaţie a anomaliilor
Indică în ore timpul care rămâne până la pornirea 
programului. Se stinge la începerea programului și 
afișează durata rămasă în ore și minute.
“F....” Indicaţii pentru serviciul de asistenţă tehnică

Buton de “Pornire cu întârziere”
Este posibil să preselecţionaţi pornirea programului cu 
o întârziere de 1- 24 de ore. La fiecare presiune asupra 
butonului, indicatorul pentru orele de întârziere 
înaintează cu una iar după 24 numerotarea reîncepe de 
la 00. Apăsaţi deci pe butonul Start. Spălarea începe 
după reglarea duratei.

Buton pentru “Încărcare pe jumătate - 
Multizone”
Încărcaţi doar coșul superior sau doar coșul inferior. 
Această funcţie poate fi utilizată cu orice program.
Apăsaţi 1 dată = coșul superior (beculeţul/simbolul se aprinde)
Apăsaţi de 2 ori = coșul inferior (beculeţul/simbolul se aprinde)
Apăsaţi de 3 ori = Off - Stins 
(încărcarea pe jumătate e dezactivată).
Dacă se execută spălarea fără coșul superior, trebuie 
să apăsaţi de două ori pe butonul “Jumătate de 
încărcătură”, adică “spălare în coșul inferior ” (beculeţul/
simbolul corespunzător se aprinde).

Power Clean 6)

Un nivel suplimentar de pulverizare oferă rezultate mai 
bune ale curăţării și mai multă flexibilitate în încărcarea 
vaselor în suportul inferior.

1) Program de referinţă pentru coloana energie în concordanţă cu 
reglementările normei EN 50242.

2) Consultaţi “Instrucţiuni de utlizare”.
3) Datele referitoare la programe sunt valori măsurate în laborator, în 

conformitate cu norma EN 50242. În utilizarea practică pot apărea variaţii 
sau salturi de timp, în funcţie de o încărcare diferită, de funcţii suplimentare, 
de calibrarea senzorului (numai pentru programe controlate de senzori), 
temperaturi sau durităţi ale apei și tensiuni de alimentare diferite.

4) Eficienţa acţiunii de îndepărtare a bacteriilor a fost verificată de Institutul 
Pasteur din Lille (Franţa), pe baza normei NF EN 13697 din noiembrie 2001.

5) Întreruperea programului (de ex. în cazul în care se deschide ușa) 
influenţează în mod negativ clătirea antibacterică.

6) Aceste programe pot fi utilizate cu opţiunea “Power Clean”.

Selector de programe

Butonul On (Pornit) / Off (Oprit)

Butonul Start
Luminiţa de control se aprinde în timpul funcţionării, 
clipește cu intermitenţă când apare o defecţiune, se 
stinge la terminarea programului.

Indicatori

Funcţii suplimentare 3)

Tabelul de programe Detergent 2) Consumuri 3)

Programe Instrucţiuni pentru încărcare A B Litri kWh Minute

Senzor Intensiv 6) 60-70°C
Program automat indicat pentru vase 
foarte murdare, cu resturi de mâncare 
uscate sau arse, de ex. cratiţe și tigăi.

X X 13-20 1,10-2,00 100-150

Senzor Normal 6) 40-55°C
Programul automat indicat pentru utilizarea 
zilnică, pentru vase fără reziduri sau cu 
puţine reziduri de mâncare uscate  sau arse 
(nu pentru EN 50242).

X X 10-13 0,80-1,05 60-120

Prespălare rece Vase ce trebuie să fie spălate mai târziu. - - 4,0 0,03 14

Party 40°C Puţin murdare, de exemplu pahare și 
cești. X - 10,0 0,85 100

Rapid 40°C Vase puţin murdare, fără resturi de 
mâncare uscate. X - 10,0 0,65 30

Bio 1) 6) 50°C Vase murdare în mod normal. X X 14,0 1,05 170

Antibacterică 4) 5) Murdărie normală sau foarte murdare, cu 
acţiune antibacterică suplimentară. X X 14,0 1,50 115

Instrucţiuni pentru laboratoarele de testare:
Pentru informaţii mai detaliate despre condiţiile testului comparativ EN și ale altor teste scrieţi la următoarea adresă: “nk_customer@whirlpool.com”.


