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CAPITOLUL 1: ÎNAINTE DE UTILIZARE

INSTRUC IUNI DE SECURITATE

Nu utiliza i un man on dublu sau prelungitor
 Nu introduce i în priz  o fi  cu cablu distrus sau rupt.
 Dac  este distrus cablul, acesta trebuie s  fie înlocuit de c tre

produc tor sau de c tre reprezentantul autorizat de service pentru a
evita pericolele.
Nu scoate i niciodat  fi a din priz  tr gând de cablu. Scoate i fi a
apucând-o.
Nu conecta i la alimentarea electric  cu mâinile ude.
Nu atinge i niciodat  ma ina cu mâini sau picioare umede.
Nu deschide i niciodat  sertarul pentru detergent în timpul func ion rii
dispozitivului.
Nu for i niciodat  deschiderea u ii ma inii în timpul func ion rii
acesteia.
Deoarece ma ina poate atinge temperaturi ridicate în timpul
func ion rii, nu atinge i furtunul de scurgere i de alimentare cu ap
în timpul evacu rii.
În caz de eroare, deconecta i mai întâi ma ina i închide i robinetul
de ap . Nu încerca i s  repara i ma ina. V  rug m s  contacta i cel
mai apropiat atelier de repara ii autorizat.
Nu uita i c  materialul de ambalare al ma inii dvs poate fi periculos
pentru copii.
Nu l sa i copiii s  se joace cu ma ina de sp lat.
Nu l sa i animalele dvs de cas  în apropierea ma inii.
Ma ina dvs a fost proiectat  pentru a fi utilizat  în mediul casnic.
Garan ia î i pierde valabilitatea dac  o utiliza i în scopuri comerciale.
Niciodat  s  nu utiliza i sau depozita i materiale inflamabile în
apropierea ma inii.
Nu utiliza i agen i de cur are inflamabili pentru a cur a ma ina.
Nu plasa i ma ina pe un covor deoarece acesta poate bloca orificiile
de ventilare din partea de jos.

RECOMAND RI

Detergentul i balsamul care se afl  în contact cu aerul pentru o
perioad  mai lung  de timp se vor usca i se vor lipi de sertarul
pentru detergent. Pentru a evita aceasta, pune i detergentul i
balsamul în sertarul pentru detergent chiar înainte de sp lare.

 recomand m s  utiliza i un program de presp lare numai pentru
rufele foarte murdare.

 rug m s  nu dep i capacitatea maxim  de înc rcare.
Ma ina nu a fost proiectat  pentru a fi utilizat  de c tre persoane
(inclusiv copii) cu capacit i fizice, senzoriale i mentale reduse, sau
de persoane lipsite de experien i cuno tiin e, cu excep ia cazului
când sunt supravegheate sau instruite privind aceast  ma in  de

tre o  persoan  responsabil  cu siguran a lor. Copii trebuie s  fie
supraveghea i pentru a v  asigura c  nu se joac  cu ma ina.
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Dac  nu ve i utiliza ma ina pentru o perioad  mai lung  de timp,
deconecta i-o, închide i alimentarea cu ap i l sa i u a deschis
pentru ca interiorul ma ini s  se usuce i s  nu se formeze mirosuri
nepl cute.
Ca i rezultat al procedurilor de control al calit ii, poate s  r mân  în
ma ina dvs o anumit  cantitate de ap . Acest lucru nu d uneaz
ma inii dvs.

CAPITOLUL 2: INSTALAREA
Aten ie la urm toarele aspecte înainte de utilizarea ma inii dvs de sp lat.
ÎNDEP RTAREA URUBURILOR DE FIXARE PENTRU
TRANSPORT

uruburile de fixare pentru transport, amplasate pe partea
posterioar  a ma inii, trebuie îndep rtate înainte de pornirea ma inii.
Desface i uruburile prin rotirea în sens contrar acelor de ceasornic
cu o urubelni  potrivit . (DIAGRAMA-1)
Îndep rta i uruburile tr gând de ele. (DIAGRAMA-2)
În g urile de unde au fost îndep rtate uruburile de transport,
introduce i dornurile de plastic care se afl  în pungu a pentru
accesorii. (DIAGRAMA-3)
Clemele de transport care au fost îndep rtate din ma in  trebuie
inute la îndemân  pentru transport ri ulterioare.

DIAGRAM-2
DIAGRAMA-1   DIAGRAMA-3
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AJUSTAREA PICIOARELOR
Nu instala i ma ina dvs pe covora e sau suprafe e similare.
Pentru ca ma ina dvs s  func ioneze în lini te i f  vibra ii, aceasta
trebuie a ezat  pe o suprafa  neted , nealunecoas i rigid .
Pute i ajusta echilibrul ma inii de la picioarele acesteia.
Mai întâi sl bi i nutul de ajustare de plastic.
Ajusta i prin rotarea picioarelor în sus sau în jos.
Dup  ce s-a ob inut echilibrul, strânge i din nou nutul de plastic
pentru ajustare, rotindu-l în sus.
Nu a eza i niciodat  cartoane, blocuri de lemn sau alte materiale
similare sub ma in  pentru a echivala neregularit ile de nivel ale
solului.

CONEXIUNEA ELECTRIC
Ma ina dvs de sp lat func ioneaz  cu 220-240V i 50Hz.
O fi  special  cu p mântare a fost ata at  cablului de re ea al
ma inii dvs de sp lat. Aceast  fi  trebuie s  fie introdus  neap rat
într-o priz  de 10 amperi cu p mântare. Valoarea curentului de
siguran  a liniei de electricitate aferent  acestuia trebuie s  fie de 10
amperi. Dac  nu ave i astfel de prize i siguran e în cas , apela i la
un electrician calificat care s  vi le monteze.
Compania noastr  nu este responsabil  pentru defec iunile
produse din cauza utiliz rii f  împ mântare.
Introduce i fi a ma inii într-o priz  cu împ mântare la care ave i
acces u or.

CONECTAREA LA RE EAUA DE AP
 În func ie de caracteristicile ma inii dvs, aceasta poate fi cu

alimentare simpl  (rece) sau cu alimentare mixt  (rece/ cald ).
Furtunul cu cap alb este pentru alimentarea cu ap  rece, iar furtunul
cu cap ro u este pentru alimentarea cu ap  cald  (valabil pentru
ma inile cu alimentare cu ap  cald  & rece).

 Pentru a preveni scurgerile racordurilor, 1 (valabil pentru alimentarea
cu ap  rece) sau 2 (valabil pentru ma inile cu alimentare cu ap
cald &rece) sunt incluse în pachetul cu furtunuri dispozitive de
etan are. Fixa i aceste dispozitive de etan are la cap tul furtunului
de alimentarea, spre partea dinspre robinet.

 Conecta i furtunul cu cap alb la valva aliment rii cu ap  cu filtru alb i
conecta i furtunul cu cap ro u la valva aliment rii cu ap  cu filtru ro u
(ultimul este valabil la ma inile cu alimentare cu ap  cald &rece).
Strânge i cu mâna piesele din plastic ale conexiunilor. V  rug m s
chema i un instalator specialist pentru conexiuni mai sigure.
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 O presiune a apei de la robinet de 0,1-1 MPa va permite ca ma ina
dvs s  func ioneze mai eficient. (O presiune de 0,1 MPa înseamn
un debit al apei de peste 8 litri într-un 1 minut dintr-un robinet deschis
la maxim)

 Dup  terminarea conect rii, verifica i dac  exist  scurgeri la
racordurile conexiunilor, deschizând robinetul la maxim.

 Asigura i-v  c  furtunurile de alimentare cu ap  nu sunt îndoite, rupte
sau strivite.

 Fixa i furtunurile de alimentare cu ap  la un robinet cu filet 3”/4.
Alimentarea cu ap  rece (valva filtrului alb)

lve)

Alimentarea cu ap  cald  (valva filtrului ro u)
RACORD DE EVACUARE A APEI

 Asigura i-v  c  furtunurile de alimentare cu ap  nu sunt îndoite,
sucite, strivite sau alungite prin întindere.

 Furtunul de evacuare a apei trebuie s  fie fixat la o în ime de minim
60 cm, maxim 100 cm de la sol.

 Cap tul furtunului de evacuare a apei poate fi fixat direct în orificiul
de evacuare a apei reziduale sau într-un aparat special montat în
consola lavaboului.

 Niciodat  s  nu încerca i s  prelungi i furtunul de evacuare a apei
prin ad ugarea unor buc i suplimentare.
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SEC IUNEA 3: CARACTERISTICI TEHNICE

AWG 1512/H
Greutatea maxim  a
rufelor uscate (kg) 5

În imea (cm) 85

imea (cm) 59,6
Adâncimea (cm) 51
Ciclul maxim de
centrifugare (rpm) 1200

1    2        3

4

                       5

1-Capac superior 5-Panou decorativ
2-Sertar pentru detergent
3-Panou de control
4-U

Aceste caracteristici tehnice men ionate mai sus sunt valabile pentru ma inile
cu alimentare simpl  (rece) i mixt  (rece/cald ).
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SEC IUNEA 4: PANOUL DE CONTROL

1                                     2                            3                     4

            5

1-Sertar pentru detergent
2-Buton de programare
3-Becule ul pentru opera iunea de sp lare
4-Butonul start/pauz   i anulare
5-Butoanele cu func ii
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                BUTONUL START/PAUZ
      Acest buton este folosit pentru pornirea unui program selectat
      sau pentru pauz  în cazul unui program în derulare.

      LUMINI DE INDICARE A FUNC ION RII
      Ap sând butonul start/pauz  sau orice alt buton de func ie

function      se vor aprinde l mpile care se afl  deauspra panoului de
comand     comand , care indic  stagiile de sp lare ale programelor.

      Când oricare dintre aceste l mpi este aprins , înseamn  c
      anumite programe sunt în stare de func ionare.
      Lampa este oprit  când se apas  orice buton func ional sau
      butonul de start/pauz , sau dac  func ia selectat  a terminat
      opera ia.

mpile de indicare a func ion rii sunt deasemenea utilizate
pentru coduri de eroare specificate la capitolul 9.
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BUTOANELE CU FUNC II

Presp lare
Cu aceast  func ie pute i începe o opera iune suplimentar
de sp lare pentru rufele foarte murdare. Atunci când utiliza i
aceast  func ie trebuie s  pune i detergent în compartimentul
de presp lare al sertarului de detergent. Dac  func iile
caracteristice suplimentare ale ma inii dvs includ aceast
op iune ve i sp la rufele dvs în cadrul unui program de
presp lare, becule ul care corespunde butonului func iei se
va aprinde în mod automat. Chiar dac  ap sa i butonul
func iei pentru a anula aceast  op iune, aceasta nu va fi
anulat  la o func ie de sp lare cu o opera iune de presp lare.

                        Stop cl tire
Aceast  func ie este recomandat  a fi utilizat  atunci când nu
pute i scoate rufele imediat dup  terminarea programului.
Aceasta va împiedica apari ia ifon rii. Atunci când acest
buton este ap sat, ultima apa de la cl tire nu este evacuat .
Pentru ca programul s  continue din acela i punct, ap sa i
din nou butonul start/pauz .

Reducerea vitezei de rotire (AWG 1506/H)
Utilizând aceast  func ie, pute i reduce viteza ciclului de
centrifugare de la 1200 de cicluri la 800 de cicluri, în func ie
de modelul ales.

ATEN IE!
Dac  a i uitat s  utiliza i o func ie suplimentar i ma ina a început procesul
de sp lare, ap sa i butonul func iei suplimentare pe care vre i s  îl selecta i;
dac  lampa indicatoare de deasupra r mâne aprins  func ia suplimentar  pe
care a i ales-o va deveni activ . Dac  lampa r mâne aprins  pentru o
perioad  de timp iar apoi se stinge, func ia suplimentar  selectat  nu va fi
activ .
Obs: Produsele noastre con in carduri electronice i butoane touchscreen.

Ap sând u or aceste butoane va fi suficient pentru activarea
func iilor.
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BUTONUL DE PROGRAME
Cu ajutorul butonului de programe pute i selecta programul cu care dori i s
sp la i rufele. Pute i ajusta procesul de selec ie a programului r sucind
butonul de programme în ambele direc ii. Aten ie ca semnul de ajustare al
butonului de programe s  fie exact pe programul pe care dori i s  îl selecta i.
Când pune i butonul de programe pe pozi ia O (oprit), ma ina va continua
opera ia de evacuare pentru a termina (anula) ciclul de program. Dup
terminarea evacu rii, ma ina va trece în modulul standby. Acum pute i
selecta un alt program dorit.

0-STOP

1- bumbac 90°   9- rufe delicate 40°

2- bumbac 60° cu presp lare  10- sp lare manual / lân  30°

3-bumbac  60°   11- lân  rece

4-bumbac  40°   12- sp lare rapid  30°

5-sintetice 60° limpezire

6-sintetice  40° cu presp lare centrifugare

7-sintetice  40° evacuare

8-sintetice  30°
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CAPITOLUL 5: SP LAREA RUFELOR DVS

 Conecta i ma ina.
 Deschide i robinetul de ap .

Primul ciclu de sp lare
În interiorul ma inii dvs poate s  fie ap  r mas  în urma testelor din fabric i
a test rilor. Este recomandat ca primul ciclu de sp lare s  fie f cut f  rufe,
pentru a evacua aceast  ap ; turna i o jum tate de can  gradat  de
detergent normal universal în compartimentul 2 i selecta i programul pentru
bumbac la 90°C.

ÎNAINTE DE SP LARE

Sortarea rufelor dvs
 Sorta i rufele dvs conform tipului lor (bumbac, sintetic, sensibil, lân ,

etc), temperaturi de sp lare i nivel de murd rire.
 Nu sp la i niciodat  împreun  rufele albe cu cele colorate.
 Deoarece rufele dvs proasp t vopsite pot vopsi la prima sp lare,

sp la i-le separat.
 Aten ie s  nu existe piese metalice în buzunare, îndep rta i-le dac

exist .
 Închide i fermoarele i nasturii hainelor.
 Îndep rta i cârligele de plastic sau de metal ale perdelelor i

draperiilor sau plasa i-le în sacul de sp lare pe care îl ve i lega
strâns.
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 Întoarce i pe dos textilele cum sunt pantalonii, tricotajele, tricourile i
puloverele.

 Sp la i rufele m runte cum sunt osetele sau batistele într-un sac de
sp lare.

Sp la i pân  la 90 C Sp la i pân  la 60 C Sp la i pân  la 30 C  Nu se
                                               poate sp la cu

                                                                                                ma ina de sp lat
Plasarea rufelor în ma in

 Deschdie i u a ma inii
 Introduce i rufele în ma in  cât mai dispersat.
 Plasa i fiecare ruf  separat.
 Când închide i u a ma inii, aten ie s  nu se prind  o ruf  între cuv i

garnitur .
 Închide i etan  u a ma inii în caz contrar, ma ina nu va începe

procesul de sp lare.

Umplerea cu detergent
Cantitatea de detergent pe care o umple i în ma in  depinde de urm toarele
criterii:

 Consumul dvs de detergent se va schimba în func ie de nivelul de
murd rie al hainelor dvs. Pentru rufele dvs mai pu in murdare, nu
folosi i presp larea i pune i o cantitate mai mic  de detergent în
compartimenul nr 2 al sertarului pentru detergent.

 Pentru rufele dvs deosebit de murdare, selecta i un program cu pre-
sp lare, umple i ¼ por ie de detergent pe care îl pune i în
compartimentul 1 în sertarul pentru detergent, iar por ia r mas  în
compartimentul  2.

 În ma in  utiliza i detergen ii dezvolta i special pentru ma inile
automate de sp lat. Cantit ile care vor fi folosite pentru rufe sunt
indicate pe ambalajul detergen ilor.

 Cu cât este mai mare duritatea apei, cu atât cantitatea de detergent
care trebuie consumat  este mai mare.

 Cu cât este mai mare cantitatea de rufe care trebuie sp late, cu atât
cantitatea de detergent care trebuie consumat  este mai mare.

 Turna i balsam în compartimentul pentru balsam din sertarul pentru
detergent. Nu dep i nivelul MAX. În caz contrar, balsamul se va
scurge în apa de sp lare prin sifon.
Balsamul cu densitate mare trebuie diluat cu ap  înainte de a fi
turnat în sertar. Acest lucru e necesar pentru c  balsamul cu
densitate ridicat  obstruc ioneaz  sifonul i împiedic  curgerea
balsamului.
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 Pute i utiliza detergen i lichizi pentru toate programele f  pre-
sp lare. Pentru aceasta, plasa i pl cu a de parti ie a detergentului
lichid în al doilea compartiment al sertarului pentru detergent i
pune i cantitatea de detergent lichid în func ie de nivelurile acestei
pl cu e.

OPERAREA MA INII
Selectarea programului i caracteristici
Selecta i programele i func iile suplimentare potrivite pentru rufele dvs cu
ajutorul tabelelelor indicate la paginile 17.
Butonul start/ pauz
Prin ap sarea acestui buton pute i porni programul selectat sau pune pe
pauz  programul în derulare.
Când programul selectat începe se va aprinde lampa de deasupra butonului
start/pauz .
Atunci când dori i s  pune i pe pauz  programele selectate, ap sa i butonul
start/pauz  o dat . Lampa de deasupra va începe s  pâlpâie. Pentru a
restarta programul de la punctul unde a fost oprit va trebui s  ap sa i din nou
butonul start/pauz .
Pornirea programului

 Seta i butonul de programe pe un program pe care dori i s  îl
selecta i.

 Dac  programul pe care l-a i selectat este un
program de sp lare, lampa de operare a
programului de sp lare se va aprinde.

Dac  programul pe care l-a i selectat este un
program de limpezire/ centrifugare sau de
evacuare se vor aprinde l mpile care indic
selec ia respectiv .

 Prin ap sarea butonului start/ pauz  pute i porni
programul selectat.

 Când porni i programul ap sând butonul
start/pauz  l mpile se vor aprinde indicând c
butonul start/pauz  este activ i opera iunea de
sp lare este în curs.
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Selectarea unui buton de func ie suplimentar
 Seta i butonul de programe pe un program pe care dori i s  îl

selecta i.
 Dac  programul pe care l-a i selectat este un

program de sp lare, lampa de operare a
programului de sp lare se va aprinde.

 Dac  programul pe care l-a i selectat este un program de limpezire/
centrifugare sau de evacuare, se vor aprinde l mpile care indic
selec ia respectiv .

Pentru a alege o func ie suplimentar :
 Ap sa i o dat  pe butonul suplimentar pe care

dori i s  îl selecta i.

 Dac  lampa de deasupra butonului de func ii
mâne aprins , înseamn  c  a i selectat func ia

dorit .
 Dac  lampa de deasupra butonului de func ii

lumineaz  intermitent, înseamn  c  nu pute i
utiliza func ia adi ional  pentru programul de
sp lare selectat.

 Porni i programul selectat ap sând pe butonul
start/pauz .

 Când porni i programul ap sând butonul de
start/pauz , lampa se va aprinde indicând c
butonul start/pauz  este activ i c  opera ia de
sp lare este în curs.
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Anularea unui program
 Dac  dori i oprirea timpurie a unui anume program în derulare:

 Ap sa i butonul start/pauz  timp de 4 secunde.

 Ma ina dvs va efectua procesul de evacuare a
apei necesar pentru finalizarea programului, iar
apoi va încheia programul.

 Lampa de final de program va continua s  fie
aprins .

 Acum pute i selecta un alt program dorit.

Încheierea programului
 Ma ina dvs se va opri în mod automat atunci când programul selectat

s-a încheiat.
 Lampa de final de program se va aprinde.

 Pune i butonul de programe pe pozi ia O (oprit).
 Blocarea u ii ma inii dvs se va deschide în mod automat la circa 2

minute dup  ce programul s-a încheiat. Pute i deschide u a i pute i
scoate rufele tr gând spre exterior de mânerul u ii.

 Dup  ce a i scos rufele, l sa i u a deschis  astfel încât interiorul
ma inii s  se poat  usca.

 Deconecta i ma ina.
 Închide i robinetul de ap .
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AVERTISMENT!
Dac  este întrerupt  alimentarea de curent la orice nivel al programelor de
sp lare, iar apoi aceasta este reluat  dup  o anumit  perioad , ma ina dvs
va continua programul de unde a fost întrerupt. O astfel de situa ie nu
produce nicio avarie ma inii.

Dac  este întrerupt  alimentarea cu curent în timpul opera iei de sp lare,
mecanismul de blocare a u ii se va debloca dup  dou  minute. Dac  exist
ap  în ma in  nu deschide i u a pentru c  apa se va scurge pe podea. Dac
dori i s  scoate i rufele pute i face asta prin evacuarea apei din ma in
urmând instruc iunile prezentate la capitolul „cur area filtrului pompei” de la
paginile 18 i 19.
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Program Compartiment
de detergent Cap. max. uscat  de înc rc  (kg) Tip de rufe explica ii

1- BUMBAC 90° 2 5 Textile murdare, de fiert, de
bumbac i de pânz

2- BUMBAC 60°
CU PRESP LARE 1+2 5 Textile murdare, de fiert, de

bumbac i de pânz

*3- BUMBAC 60° 2 5 Textile murdare, de fiert, de
bumbac i de pânz

4- BUMBAC  40° 2 5
or murdare, vopsite,

bumbac,  textile colorate i de
in

Lenjerie intim , cear afuri,
fe e de mas , tricouri,

i, prosoape

5- SINTETICE 60° 2 3 Murdare, textile sintetice sau
din amestecuri sintetice

6- SINTETICE 40°
CU PRESP LARE 1+2 3 Voal i perdele din materiale

sensibile

7- SINTETICE 40° 2 3 or murdare, textile sintetice
sau din amestecuri sintetice

8- SINTETICE 30° 2 3 Pu in murdare, sintetice sau
din amestecuri sintetice

osete de nailon, bluze

9-SENSIBILE 40° 2 2 murdare, sp lare manual  ,
rufe de lân

10-sp lare
manual  /lân  30° 2 2 murdare, sp lare manual ,

rufe de lân

11- lân  rece 2 2
Articole u or murdare, din
lân , ap  rece, sp lare
manual i la ma in .

Toate rufele de lân

12- sp lare rapid
30° 2 2,5 Articole u or murdare, bumbac

i în colorate.

Lenjerie intim , c i, fe e
de mas , tricouri, c i,
prosoape.

limpezire Atunci când ave i nevoie de o cl tire suplimentar  dup  procesul de sp lare, pute i utiliza acest program pentru toate tipurile de
articole.

centrifugare Pute i utiliza acest program atunci când ave i nevoie de o centrifugare suplimentar  dup  procesul de sp lare. Nu utiliza i acest
program pentru articole delicate sau din lân .

evacuare Acest program este utilizat pentru a evacua apa murdar  din interiorul ma inii de sp lat dup  sp lare. Dac  dori i ca apa din interiorul
ma inii s  fie evacuat  înainte de încheierea programului, pute i utiliza acest program.
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CAPITOLUL 6: ÎNTRE INERE I CUR ARE
 Deconecta i ma ina.
 Închide i robinetul de ap .

FILTRE DE ADMISIE AP
La partea dinspre robinete la furtunul de alimentare cu ap  al ma inii dvs i la
capetele valvelor de alimentare cu ap  exist  filtre care previn intrarea
murd riei i a materialelor str ine în apa din ma in . Dac  ma ina nu poate
primi suficient  ap , de i robinetul de ap  este deschis, aceste filtre trebuie
cur ate.

 Îndep rta i furtunul de alimentare cu ap .
 Îndep rta i filtrele g site pe valvele de admisie ap , utilizând o

penset i sp la i-le bine cu o perie.
 Cur i filtrele furtunurilor de alimentare cu ap  amplasate pe partea

cu robinete, îndep rtând manual sigiliul.
 Dup  ce cur i filtrele, le pute i fixa în acela i mod în care au fost

îndep rtate.

FILTRE POMP
Sistemul de filtre pentru pomp  prelunge te via a pompei utilizate pentru
evacuarea apei reziduale. Acesta împiedic  p trunderea scamelor în pomp .
Se recomand  cur area filtrului pompei la fiecare 2-3 luni. Pentru cur area
filtrului de pomp :

 Deschide i capacul pl cii de protec ie, tr gând de mâner.
 Înainte de a deschide capacul filtrului, plasa i o can  în fa a

capacului de filtru pentru a preveni curgerea apei r mase în
ma in .

 De uruba i capacul filtrului r sucind în sens contar acelor de
ceasornic i evacua i apa.

 Îndep rta i materialele str ine din filtru.
 Verifica i manual rotirea pompei.
 Dup  ce a i cur at pompa, potrivi i capacul filtrelor rotind de ele în

sensul acelor de ceasornic.
 Pune i la loc capacul pl cii de protec ie.
 Nu uita i c  dac  nu este închis corect capacul, va curge ap .

18

http://www.docu-track.com/buy/
http://www.docu-track.com/buy/


AVERTISMENT!
Pericol de op rire!
Deoarece apa din interiorul pompei poate fi fierbinte,

tepta i s  se r ceasc .

SERTARUL PENTRU DETERGENT
Detegren ii pot forma în timp resturi în sertarul pentru detergent i în canal.
Scoate i la intervale regulate sertarul pentru detergent pentru a cur a
resturile acumulate. Pentru a scoate sertarul:

 Trage i sertarul pân  la cap t (DIAGRAMA-1).
 Continua i s  trage i ap sând pe capacul sifonului din interiorul

sertarului tras i scoate i sertarul din loca ul s u (DIAGRAMA-2).
 Sp la i-l cu ap  cu ajutorul unei cârpe vechi.
 Colecta i reziduurile din interiorul sertarului f  a le l sa s  cad  în

ma in .
 Dup  ce a i uscat bine sertarul pune i-l la loc schimbând procedura

de îndep rtare.

           DIAGRAMA-1      DIAGRAMA-2
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BU ON SIFON
Scoate i sertarul pentru detergent. Îndep rta i bu onul sifonului i cur i
bine resturile de balsam. A eza i bu onul sifonului la locul s u. Veriifca i dac
a fost amplasat corect.

                                                                                      Bu on sifon

CARCASA
Pentru a cur a exteriorul aparatului, utiliza i un detergent neutru i o cârp
uscat . Aten ie, nu folosi i material care ar putea distruge suprafa a exterioar
a ma inii.
        AVERTISMENT!
Dac  ma ina este instalat  într-o loca ie unde temperatura mediului poate
sc dea sub 0 C, efectua i urm toarele opera iuni, atunci când aceasta nu
este în uz:

 Conecta i ma ina.
 Închide i robinetul de ap i scoate i furtunul sau furtunurile de

alimentare cu ap .
 Plasa i capetele de evacuare a apei i furtunurile de alimentare cu

ap  într-un recipient pe podea.
 Muta i butonul de programe pe programul „Evacuare”.
 Se va aprinde becul programului respectiv.
 Rula i programul ap sând butonul start/pauz .
 Deconecta i ma ina la terminarea programului (se aprinde becul de

sfâr it de program).
Când încheia i acest proces, apa care r mâne în interiorul ma inii va fi
evacuat i prin urmare va fi evitat  formarea de ghea  în interiorul ma inii.
Când ve i lucra din nou cu ma ina, aten ie ca temperatura ambiental  s  fie
peste 0 C.
TAMBURUL
Nu l sa i piese metalice cum sunt ace, capse au monede în interiorul ma inii
dvs. Aceste piese cauzeaz  formarea de rugin  în tambur. Pentru a elimina
aceste urme de rugin , utiliza i o substan  de cur are care nu con ine clor i
urma i instruc iunile produc torului substan ei de cur are. Pentru cur area
petelor de rugin , nu utiliza i niciodat  bure i de sârm  pentru vase sau
obiecte dure similare.
CUR AREA DE CALCAR A MA INII
Dac  pune i cantitatea potrivit  de detergent în ma in , nu va fi nevoie s
cur i ma ina de calcar. Totu i, dac  dori i s  efectua i procedura de
cur are, utiliza i substan ele protectoare anticalcar din comer i respecta i
avertismentele înscrise pe aceste produse.
ATEN IE!
Substan ele care elimin  calcarul con in acizi care pot provoca modific ri de
culoare la rufele dvs împreun  cu efect advers pentru ma ina dvs.
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CAPITOLUL 7: INFORMA II PRACTICE

     B uturi alcoolice: Urmele de rugin  se vor sp la mai întâi cu ap
     apoi se vor terge cu glicerin i ap i se va limpezi cu un
     amestec de ap  cu o et.

     Crem  de pantofi: Aceasta se va scoate prin zgâriere u oar
     f  a distruge es tura, se va freca cu detergent i se va limpezi.
     În cazul în care nu este eliminat , trebuie frecat  cu o m sur  de
     alcool pur (96 grade) amestecat cu 2 m suri de ap , iar apoi se va
     sp la cu ap  c ldu .

     Ceai i cafea: Pune i zona p tat  deasupra unui recipient
     i turna i ap  fierbinte pe cât poate suporta es tura. Dac
     es tura este potrivit , sp la i-o cu le ie.

     Ciocolat i cacao: Sp la i rufele cu ap  rece i freca i locul cu
     s pun sau detergent, sp la i la temperatura cea mai ridicat  pe
     care o poate suporta tipul de es tur . Dac  tot a mai r mas o
     pat  de gr sime, freca i cu ap  oxigenat  (în propor ie de 3%).

     Suc de ro ii: dup  îndep rtarea p ilor uscate f  a distruge
     es tura, ine i în ap  rece timp de circa 30 minute i sp la i
     frecând cu detergent.

     Pete de carne sau ou: Elimina i urmele uscate i terge i cu un
     burete sau cu o cârp  moale umezit  în ap  rece. Freca i cu
     detergent i sp la i cu le ie diluat .

     Pete de gr sime i de ulei: Mai întâi terge i resturile. Freca i
     pata cu detergent iar apoi sp la i cu ap  c ldu i s pun.

     Mu tar: Mai întâi aplica i glicerin  pe zona p tat . Freca i cu
     detergent iar apoi sp la i. Dac  pata tot nu dispare, freca i cu
     alcool (pe textile sintetice i colorate, trebuie folosit un amestec de
     1 m sur  cu alcool, 2 m suri ap )

     Pete de sânge: Pune i-v  hainele în ap  rece timp de 30 minute.
    Dac  pata nu dispare, pune i într-un amestec de ap  cu amoniac
     (3 linguri de ammoniac la 4 litri de ap ) timp de 30 minute.

     Fri , înghe at i lapte: Pune i-v  hainele în ap  rece i freca i
     zona p tat  cu detergent. Dac  pata tot nu a disp rut, aplica i
     le ie pe textile în propor ie potrivit .(Nu folosi i le ie pentru hainele

colorate.)
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     P mânt: Petele de p mânt trebuie cur ate cât de repede posibil.
     Pata se va sp la cu detergent, i dac  nu dispare, trebuie
     limpezit  cu ap  oxigenat  (în propor ie de 3%).

     Cerneal : Zona p tat  se va limpezi cu ap  rece pân  când
     apa r mâne complet curat . Apoi freca i cu ap  cu suc de l mâie
     i detergent, sp la i dup  alte 5 minute.

     Fructe: Pune i zona p tat  deasupra unui recipient i turna i ap
     rece. Apoi turna i ap  fierbinte pe pat . Freca i cu ap  rece i
     aplica i glicerin . A tepta i 1-2 ore i limpezi i cu câ iva stropi de
     o et alb.

     Pete de iarb : Freca i partea p tat  cu detergent. Dac  tipul de
     es tur  se potrive te pentru sp larea cu le ie, sp la i cu le ie.
     Freca i rufele dvs de lân  cu alcool. (Pentru cele colorate, un
     amestec de o m sur  alcool pur i 2 m suri de ap ).

     Vopsea de ulei: Pata trebuie îndep rtat  înainte s  se usuce,
     aplicând diluant. Apoi va trebui frecat  cu detergent i sp lat .

    Urme de cenu : Dac  pute i folosi le ie pentru rufele
    respective, pute i ad uga le ie în apa de sp lare. Pentru
    materialele de lân , aplica i pe pat  o cârp  impregnat  cu ap
    oxigenat i c lca i cu fierul peste pentru a usca zona. Trebuie
   sp lat  dup  ce se limpeze te bine.

CAPITOLUL 8: EVITAREA DEFEC IUNILOR MINORE

Toate repara iile care trebuie efectuate la ma in  se vor face de un ateleir
specializat de repara ii. Când este nevoie de repara ii la ma in  sau dac  nu
reu i s  elimina i defec iunea cu ajutorul informa iilor de mai jos:

 Deconecta i ma ina.
 Închide i robinetul de ap .
 Adresa i-v  celui mai apropiat atelier de repara ii.
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DEFEC IUNE CAUZ  PROBABIL METODE DE
ELIMINARE

Ma ina este
deconectat . Introduce i fi a în priz .

Siguran a este defect . Schimba i siguran a.
Este oprit  alimentarea
electric .

Verifica i alimentarea
electric .

Butonul start/pauz  nu
a fost ap sat.

Ap sa i butonul
start/pauz .

Butonul de programe
este pe statusul O
(oprit).

Seta i butonul de
programe pentru
programul dorit.

Ma ina dvs nu
opereaz

a nu este bine
închis .

Închide i u a bine. Ve i
auzi un clic.

Este închis robinetul de
ap .

Deschide i robinetul de
ap .

Furtunul de alimentare
cu ap  poate fi îndoit.

Verifica i furtunul de
alimentare cu ap .

Furtunul de alimentare
cu ap  este înfundat.

Cur i filtrele
furtunului de admisie
ap . (*)

Supapa filtrului de
admisie este înfundat .

Cur i filtrele supapei
de admisie. (*)

Ma ina dvs nu
prime te ap .

a nu este bine
închis .

Închide i bine u a. Ve i
auzi un clic.

Furtunul de evacuare
este înfundat sau
îndoit.

Verifica i furtunul de
evacuare.

Filtrul pompei este
înfundat.

Verifica i filtrul pompei.
(*)

Ma ina dvs nu
evacueaz  apa.

Rufele nu sunt plasate
în mod echilibrat în
interiorul ma inii.

Împr tia i rufele în
interiorul ma inii în
mod ordonat i bine
echilibrat.

Picioru ele ma inii nu
sunt ajustate. Ajusta i picioru ele. (**)

Ma ina vibreaz . Nu sunt îndep rtate
uruburile de

transportare.

Îndep rta i uruburile
de transport. (**)

(*) Vezi capitolul referitor la între inerea i cur area ma inii.
(**) Vezi capitolul referitor la instalarea ma inii.
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DEFEC IUNE CAUZ  PROBABIL METODE DE
ELIMINARE

Cantitatea de rufe
introdus  este prea
mic .

Nu împiedic  operarea
ma inii.

Cantitate excesiv  de
rufe sau rufele nu sunt
plasate în stare
echilibrat .

Nu dep i cantitatea
recomandat  de rufe i
împr tia i-le în ma in
în mod omogen.

Ma ina dvs vibreaz .

Ma ina a atins un
obiect dur.

Evita i atingerea
ma inii dvs de un
spa iu dur.

S-a utilizat prea mult
detergent.

Ap sa i butonul
start/pauz . Pentru a
opri spuma, dilua i o
lingur  de sup  de
balsam în jum tate de
litru de ap i turna i în
sertarul pentru
detergent. Ap sa i
butonul start/pauz
dup  5-10 minute.

eza i cantitatea de
detergent în mod
corespunz tor pentru
urm torul proces de
sp lare.

Cantitate excesiv  de
spum  în sertarul
pentru detergent.

S-a folosit un detergent
nepotrivit.

Utiliza i doar
detergen ii produ i
pentru ma ini complet
automate.

Rufele sunt prea
murdare pentru
programul selectat.

Selecta i un program
potrivit. (vezi tabel-1)

Rezultatul de sp lare
nu e bun.

Cantitatea de
detergent utilizat  nu
este suficient .

Utiliza i mai mult
detergent, în func ie de
tipul acestuia.
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DEFEC IUNE CAUZ  PROBABIL METODE DE
ELIMINARE

Rufele dep esc
capacitatea maxim  a
ma inii dvs.

Pune i rufele în a a
mod, încât s  nu
dep i capacitatea
maxim .

Apa dvs este dur .

Folosi i cantitatea de
detergent conform
declara iei
produc torului de
detergent.

Rezultatul de sp lare
nu e bun.

Distribuirea rufelor dvs
în ma in  nu este bine
repartizat .

Îndep rta i rufele în
interiorul ma inii într-un
mod echilibrat i
ordonat.

Apa este evacuat  din
ma in  imediat dup
ce a fost umplut .

Cap tul furtunului de
evacuare este într-o
pozi ie prea joas
conform ma inii.

eza i evacuarea apei
la o în ime
potrivit .(**)

Nu se vede ap  în
cuv  în timpul sp rii

Nu e eroare. Apa se
se te la marginea

inferioar  a tamburului.
-

Pe rufe r mân urme de
detergent.

Granulele unor anumi i
detergen i nu se
dizolv  în ap i se
lipesc de rufe sub
form  de pete albe.

Calibrând ma ina
pentru programul de
“Limpezire”, face i o
limpezire suplimentar
sau elimina i petele
dup  uscare cu ajutorul
unei cârpe.

Rufele au pete gri.
Aceste pete pot fi
provocate de ulei,
fri  sau creme.

La urm toarea
opera iune de sp lare,
utiliza i cantitatea
maxim  de detergent
specificat  de
produc torul de
detergent.

(**)   Vezi capitolul referitor la instalarea ma inii.
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DEFEC IUNE CAUZ  PROBABIL SOLU II

Procesul de
centrifugare nu este
efectuat sau începe cu
întârziere.

Nu e eroare. Controlul
debalansat poate
func iona în acel mod.

Sistemul de control al
înc rc turii va încerca

 distribuie rufele în
mod omogen. Dup  ce
rufele sunt distribuite,
se va trece la procesul
de centrifugare. La
urm torul proces de
sp lare, a eza i rufele
în ma in  în mod
echilibrat.

CAPITOLUL 9: SISTEM AUTOMAT DE DETECTARE A
DEFEC IUNILOR

Ma ina este echipat  cu sisteme care iau m surile necesare i v
avertizeaz  în caz de eroare prin controlarea sa în timpul procesului de
sp lare.

COD EROARE INDICATOR
EROARE

EROARE
PROBABIL

PROCESUL
CARE TREBUIE

EFECTUAT

E01 Pâlpâie
lampa 1 i 2.

a nu este
bine închis .

Închide i bine
a astfel încât
 auzi i un clic.

Dac  problema
persist , opri i
ma ina i
adresa i-v
imediat celui mai
apropiat atelier
de repara ii.
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COD DE
EROARE

INDICATOR
DE EROARE

EROARE
PROBABIL

SOLU II

E02 Pâlpâie
lampa 1 i 3.

Nivelul de ap
din ma ina
dvs este sub
înc lzitor.
Presiunea
aliment rii cu
ap  este prea
joas  sau
exist  blocaje.

Deschide i la
maxim robinetul.
Apa poate fi
oprit , verifica i.
Dac  problema
persist , ma ina
dvs se va opri
automat dup  un
timp.
Deconecta i
ma ina de
sp lat. Închide i
robinetul i
adresa i-v
punctului de
service cel mai
apropiat.

E03 Pâlpâie
lampa 1 i 4.

Pompa este
defect  sau
filtrul pompei
este înfundat
sau pompa de
evacuare este
în circuit
deschis.

Cur i filtrul
pompei. Dac
problema
persist , opri i
ma ina i
adresa i-v
imediat celui mai
apropiat atelier
de repara ii.(*)

E04 Pâlpâie
lampa 2  3.

Este cantitate
prea mare de
ap  în
ma in .

Ma ina dvs va
evacua apa în
mod automat.
Dup  ce ma ina
a încheiat
procesul de
evacuare,
închide i ma ina
i deconecta i-o.

Închide i
robinetul i
adresa i-v
imediat celui mai
apropiat atelier
de repara ii.

(*) Vezi capitolul referitor la instalarea ma inii.
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COD DE
EROARE

INDICATOR
DE EROARE

EROARE
PROBABIL

SOLU II

E05 Pâlpâie lampa
2 i 4.

Înc lzitorul
ma inii sau
senzorul de

ldur  sunt
defecte.

Închide i ma ina
i deconecta i-

o. Închide i
robinetul i
adresa i-v
punctului de
service cel mai
apropiat.

E06 Pâlpâie lampa
3 i 4. Motor defect.

Închide i ma ina
i deconecta i-

o. Închide i
robinetul i
adresa i-v
punctului de
service cel mai
apropiat.

E07 Pâlpâie lampa
1,2 i 3.

Cardul
electronic e
defect.

Închide i ma ina
i deconecta i-

o. Închide i
robinetul i
adresa i-v
punctului de
service cel mai
apropiat.

E08 Pâlpâie lampa
2,3 i 4. Motor defect.

Închide i ma ina
i deconecta i-

o. Închide i
robinetul i
adresa i-v
punctului de
service cel mai
apropiat.
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COD DE
EROARE

INDICATOR
DE EROARE

EROARE
PROBABIL

SOLU II

E09 Pâlpâie lampa
1,2 i 4.

Voltajul
re elei e prea
ridicat sau
prea sc zut .

Dac  voltajul
re elei este mai
mic de 150 V
sau mai mare
de 260 V,
ma ina dvs se
va opri imediat.
Când voltajul
re elei este
recuperat,
ma ina dvs va
continua
operarea.

E10 Pâlpâie lampa
1,3 i 4.

Eroare de
comunicare.

Închide i ma ina
i deconecta i-

o. Închide i
robinetul i
adresa i-v
punctului de
service cel mai
apropiat.
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CAPITOLUL 10: SIMBOLURI INTERNA IONALE DE
SP LARE

Temperatura de
sp lare:

Nu sp la i
(sp lare

manual )

Fier de c lcat
ldu

Fier de c lcat
mediu

Fier de c lcat
fierbinte. Nu c lca i. Nu stoarce i. Atârna i spre uscare.

Scurge i. Usca i neted. Nu utiliza i
în lbitori. or de în lbit.

Toate acestea sunt simboluri pentu cur are chimic .
Literele sunt pentru instruirea persoanei care face
cur area referitor la tipul de solvent de utilizat.
Îmbr mintea care este prev zut  cu aceste
simboluri nu se vor sp la cu ma ina decât dac
eticheta indic  contrariul.

5019 311 02029                                                                                             52027751
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