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Tensiune de funcţionare / frecvenţă:
(V/Hz) (220-240) V~/50Hz; 
Curent total (A): 10
Presiune apă (Mpa)
Maximă: 1 Mpa / minim : 0.1 Mpa
Putere totală (W) : 2100
Capacitate sarcină maximă (Spălare) (kg): 7

Nu plasaţi produsul pe covor sau pe pardoseli 
care pot preveni ventilarea produsului.

-Acest produs nu este destinat utilizării de 
către persoane (inclusiv copii) cu capacităţi 
fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau 
lipsă de experienţă şi cunoştinţe, cu condiţia 
să fie supravegheaţi sau instruiţi cu privire 
la utilizarea în siguranţă a produsului şi la 
pericolele asociate cu acesta. Copii ar trebui 
să fie supravegheaţi pentru a se asigura că 
aceştia nu se joacă cu produsul.

-Sunaţi la cel mai apropiat service autorizat 
pentru înlocuire dacă cablul de alimentare 
este defect.

-În timp ce efectuaţi conexiunile de alimentare 

CAPITOLUL -1:  ÎNAINTE DE UTILIZAREA APARATULUI
(INSTRUCŢIUNI	DE	SIGURANŢĂ)
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cu apă ale produsului, utilizaţi doar furtunul 
nou de alimentare cu apă ce este livrat odată 
cu acesta. Nu utilizaţi niciodată furtunuri de 
alimentare cu apă vechi, uzate sau avariate.

-Acest produs poate fi folosit de copii 
începând cu vârsta de 8 ani şi de persoane 
cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale 
reduse sau lipsă de experienţă şi cunoştinţe, 
cu condiţia să fie supravegheaţi sau 
instruiţi cu privire la utilizarea în siguranţă a 
produsului şi la pericolele asociate cu acesta. 
Copii nu trebuie să se joace cu produsul. 
Curăţarea şi întreţinerea nu trebuie efectuată 
de către copii fără supraveghere.

Reţineţi: Pentru a primi o copie al acestui 
manual de utilizare, vă rugăm contactaţi 
următoarea adresă: “washingmachine@
standardtest.info”. În e-mailul dumneavoastră, 
vă rugăm să furnizaţi numele modelului şi 
numărul de serie (20 cifre) care îl puteţi găsi 
pe uşa produsului.

CAPITOLUL -1:  ÎNAINTE DE UTILIZAREA APARATULUI
(INSTRUCŢIUNI	DE	SIGURANŢĂ)
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CAPITOLUL -1:  ÎNAINTE DE UTILIZAREA APARATULUI
(UTILIZARE	CORECTĂ)

•	Citiţi	cu	atenţie	manualul	de	utilizare.

•	Maşina	este	proiectată	pentru	uz	casnic.	
Utilizarea	comercială	va	cauza	ca	garanţia	
să	fie	anulată.	

• Ţineţi-vă animalele departe de maşină.

• Înainte de montare, vă rugăm să verificaţi mate-
rialul de ambalaj al maşinii, şi suprafaţa exterioară 
a acestuia dacă este deschisă. Nu utilizaţi maşini 
avariate sau maşini cu ambalajul deschis.

• Maşina dumneavoastră trebuie să fie montată 
de către un service autorizat. Orice interferenţă la 
maşina dumneavoastră efectuată de către altcineva 
decât service-ul autorizat va cauza ca garanţia să 
fie anulată.

• Acest produs nu este destinat utilizării de către 
persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzo-
riale sau mentale reduse, sau lipsă de experienţă 
şi cunoştinţe, cu condiţia să fie supravegheaţi sau 
instruiţi cu privire la utilizarea în siguranţă a produ-
sului şi la pericolele asociate cu acesta. Copiii trebu-
ie supravegheaţi pentru a nu se juca cu aparatul. 
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CAPITOLUL -1:  ÎNAINTE DE UTILIZAREA APARATULUI
(UTILIZARE	CORECTĂ)

• Utilizaţi maşina doar pentru rufe care sunt specificate 
pentru a fi spălate de către producător.

•	Înainte	de	utilizarea	maşinii	de	spălat,	scoateţi	
cele	4	şuruburi	de	transport	şi	despărţitoarele	de	
cauciuc	din	spatele	maşinii.	Dacă	şuruburile	nu	
sunt	scoase,	acestea	pot	cauza	vibraţii,	zgomot	şi	
defecţiunea	produsului	(garanţia	fiind	anulată).

• Maşina dumneavoastră nu este acoperită de garanţie 
pentru defectele cauzate de orice fel de factori externi 
(pesticide, incendiu, etc.). 

• Vă rugăm să nu aruncaţi acest manual de utilizare; 
menţineţi-l pentru utilizare ulterioară. Dumneavoastră 
sau altcineva va avea nevoie de el în viitor.

Reţineţi: Specificaţiile tehnice pot varia depinzând de 
produsul achiziţionat.



RO -8-

• Temperatura ambientală necesară pentru funcţiona-
rea ideală a maşinii este de 15-25°.

• Furtunurile îngheţate se pot rupe şi exploda. În regiuni 
unde temperatura este sub zero grade, temperatura 
ambientală poate dăuna operaţiunii în siguranţă a car-
dului electronic. 

• Asiguraţi-vă că articolele dumneavoastră de îmbrăcă-
minte pe care le plasaţi în maşină nu conţin substanţe 
străine (cuie, ace, monede, brichetă, chibrituri, agrafe, 
etc) în buzunarele lor. Aceste materiale străine pot ava-
ria maşina.

• Înainte de utilizarea maşinii, dumneavoastră trebuie 
să apelaţi la cel mai apropiat service autorizaţi şi să so-
licitaţi un ajutor netaxabil pentru montarea, funcţionarea 
şi utilizarea maşinii.

•	Este	recomandat	să	efectuaţi	prima	operaţiune	de	
spălare	utilizând	programul	Bumbac	90˚	C	şi	fără	
rufe	prin	introducerea	a	unei	jumătăţi	de	cantităţi	
de	detergent	în	al	doilea	compartiment	din	sertarul	
detergentului.

CAPITOLUL -1:  ÎNAINTE DE UTILIZAREA APARATULUI
(AVERTISMENTE	GENERALE)
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• Deoarece detergentul şi balsamul este expus la 
aer pentru o perioadă lungă de timp acesta poate 
produce reziduuri, introduceţi detergentul sau balsa-
mul în sertarul pentru detergent la începerea fiecă-
rei spălări.

• Dacă nu utilizaţi maşina pentru o perioadă lungă 
de timp, este sfătuit să scoateţi maşina din priză şi 
să închideţi robinetul de admisie. De asemenea, 
lăsarea uşii maşinii închise va preveni formarea de 
mirosuri urâte datorită umidităţii.

• Datorită procedurilor de control al calităţii, o can-
titate mică de apă ar putea să rămână în maşina 
dumneavoastră după testele făcute. Acest lucru nu 
va avaria maşina.

• Reţineţi că materialele pentru ambalarea maşinii 
pot fi periculoase pentru copii. 

• Menţineţi materialele de ambalare în locuri unde 
copii nu pot ajunge sau eliminaţi-le corespunzător. 

• Utilizaţi programele de pre-spălare doar pentru 
rufe foarte murdare.

CAPITOLUL -1:  ÎNAINTE DE UTILIZAREA APARATULUI
(AVERTISMENTE	GENERALE)
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• Nu deschideţi niciodată sertarul de 
detergent atunci când maşina funcţio-
nează.

• În cazul stricării, prima dată decuplaţi 
produsul şi apoi închideţi robinetul. Nu 
încercaţi să o reparaţi singur, contactaţi 
întotdeauna service-ul autorizat pentru 
sfaturi.

• Cantitatea de rufe pe care o introdu-
ceţi în maşina de spălat nu trebuie să 
depăşească cantitatea maximă indica-
tă.
 

• Nu forţaţi deschiderea uşii atunci când 
maşina funcţionează.

• Spălarea articolelor de îmbrăcăminte 
cu făină avariază maşina. Nu spălaţi 
haine cu făină în maşină.

CAPITOLUL -1:  ÎNAINTE DE UTILIZAREA APARATULUI
(AVERTISMENTE	GENERALE)
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CAPITOLUL -1:  ÎNAINTE DE UTILIZAREA APARATULUI
(AVERTISMENTE	GENERALE)

• Vă rugăm să respectaţi instrucţiunile compa-
niei de producere a balsamului/detergentului, 
utilizarea balsamului pentru materiale sau 
produse asemănătoare în maşina dvs.

• Montaţi maşina într-un loc unde uşa aces-
teia poate fi deschisă complet. (Nu  montaţi 
maşina într-un loc unde uşa acesteia poate fi 
deschisă complet). 

• Montaţi maşina în locuri unde sunt ventilate 
şi pot avea circulare constantă a aerului.
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CAPITOLUL -1:  ÎNAINTE DE UTILIZAREA APARATULUI
(INSTRUCŢIUNI	DE	SIGURANŢĂ)

Dumneavoastră	trebuie	să	citiţi	aceste	
avertismente.	Dumneavoastră	vă	puteţi	
proteja	şi	apropiaţii	dumneavoastră	îm-
potriva	vătămărilor	grave	şi	riscurilor.

PERICOL DE ARSURI!

Nu atingeţi furtunul de evacuare şi apa în 
timpul evacuării deoarece produsul poa-
te atinge temperaturi ridicate în momentul 
funcţionării.
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CAPITOLUL -1:  ÎNAINTE DE UTILIZAREA APARATULUI
(INSTRUCŢIUNI	DE	SIGURANŢĂ)

RISC	DE	DECES	DATORITĂ	CURENTULUI	
ELECTRIC!

• Nu utilizaţi prize multiple sau cabluri de prelungire

• Nu introduceti in priza stecare defecte sau rupte.

• Atunci când scoateţi din priza, nu trageţi de 
cablu - apucaţi întotdeauna de ştecher.

• Nu introduceţi si nu scoateti din 
priză cu mâinile ude pentru a preveni eletro-
cutarea! 

• Nu atingeţi niciodată maşina cu mâinile sau 
picioarele umede.

• Sunaţi la cel mai apropiat service autorizat 
pentru înlocuire dacă cablul de alimentare 
este deteriorat.  
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Risc	de	inundare!

• Verificaţi dacă apa curge rapid sau nu înainte de 
plasarea furtunului de evacuare în chiuvetă. 

• Luaţi măsurile necesare pentru a preveni aluneca-
rea furtunului.

• Forţa de retur a furtunului amplasat inadecvat 
poate arunca furtunul. Preveniţi opritorul din interiorul 
chiuvetei să blocheze gura de evacuare a acesteia.

CAPITOLUL -1:  ÎNAINTE DE UTILIZAREA APARATULUI
(INSTRUCŢIUNI	DE	SIGURANŢĂ)
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Pericol	de	incendiu!

• Nu menţineţi lichide inflamabile lângă maşina 
dumneavoastră.

• Conţinutul sulfuros al diluanţilor poate cauza 
coroziunea. Din acest motiv, nu utilizaţi materiale 
de eliminare a vopselei în maşina dumneavoas-
tră.

• Nu utilizaţi niciodată produse care conţin mate-
rial solvent (cum ar fi gaz de spălare) în maşină.

• Scoateţi toate obiectele din buzunarele rufelor 
(ac, agrafă, brichetă, chibrite, etc) în momentul 
introducerii în maşină.

Riscul	de	incendiu	şi	de	explozie	poate	apă-
rea.

 

CAPITOLUL -1:  ÎNAINTE DE UTILIZAREA APARATULUI
(INSTRUCŢIUNI	DE	SIGURANŢĂ)
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Pericol	de	cădere	şi	vătămare!

• Nu vă urcaţi pe maşină. Blatul superior al maşinii 
se poate rupe şi dumneavoastră vă puteţi vătăma.

• În timpul instalării, rulaţi furtunul, cablul şi ambala-
jul maşinii. Vă puteţi împiedica şi cădea.

• Nu rasuciti masina cu susul in jos, sau pe o parte.

• Nu ridicaţi maşina prin menţinerea acesteia de 
componentele extrudate (sertarul de detergent, 
uşă). Aceste componente se pot rupe şi vă pot cau-
za vătămări.

• Există un risc de împiedicare şi vătămare dacă 
materiale cum ar fi furtun şi cabluri nu sunt depozita-
te corespunzător după ce maşina este instalată.  
     

Maşina	trebuie	să	fie	transportată	de	2	
sau	mai	multe	persoane.

CAPITOLUL -1:  ÎNAINTE DE UTILIZAREA APARATULUI
(INSTRUCŢIUNI	DE	SIGURANŢĂ)
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Siguranţa	împotriva	copiilor!

• Nu lăsaţi copiii nesupravegheaţi lângă maşi-
nă. Copiii se pot bloca în maşină iar riscul de 
deces poate survine.

• Sticla uşii şi suprafaţa pot fi foarte fier-
binţi atunci când maşina funcţionează. 
În special atingerea maşinii poate dauna 
avarii asupra pielii copilului.

• Menţineţi materialele de ambalare departe de 
copii.

• Otrăvirea poate apărea dacă detergentul şi 
materialele de întreţinere sunt consumate, şi 
ochii sau pielea poate fi iritată dacă vin în con-
tact cu pielea. Menţineţi materialele de curăţa-
re departe de copii.

CAPITOLUL -1:  ÎNAINTE DE UTILIZAREA APARATULUI
(INSTRUCŢIUNI	DE	SIGURANŢĂ)
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Eliminarea	materialelor	de	ambalare 

Materialele de ambalare vă protejează maşina de orice 
avarie care poate survine în timpul transportului. Mate-
rialele de ambalare sunt prietene cu mediul înconjură-
tor fiind reciclabile.
Materialul de reciclare furnizează economisire de mate-
rial şi descreşte producţia de deşeuri.

Eliminarea	maşinii	vechi

Dispozitive electrice sau electronice vechi pot încă co-
nţine componente recuperabile.
Deci, niciodată nu aruncaţi dispozitivul dum-
neavoastră vechi pe care nu-l folosiţi ca 
deşeu.

Asiguraţi-vă că componentele dispozitivelor dumne-
avoastră electrice sau electronice vechi sunt utilizate 
prin aducerea acestora la centrele de colectare prevă-
zute de către autorităţile în vigoare.

Vă	rugăm	să	vă	asiguraţi	că	dispozitivele	vechi	
sunt	menţinute	într-un	loc	corespunzător	pentru	
siguranţa	copiilor	până	când	sunt	scoase	din	casă.
 

CAPITOLUL -1:  ÎNAINTE DE UTILIZAREA APARATULUI
MATERIALELE	DE	AMBALARE	ŞI	MEDIUL



RO -19-

CAPITOLUL -1:  ÎNAINTE DE UTILIZAREA APARATULUI
INFORMAŢII	DESPRE	ECONOMISIRE

Unele informaţii importante pentru a vă îmbu-
nătăţi eficienţa maşinii dumneavoastră:

• Cantitatea de rufe pe care o introduceţi în 
maşina de spălat nu trebuie să depăşească 
cantitatea maximă indicată.
Prin acest lucru, maşina dumneavoastră va 
funcţiona în modul de economisire.

• Neutilizarea funcţiei de prespălare pentru rufe 
cu grad mic şi normal de murdărire va econo-
misi electricitate şi apă.
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CAPITOLUL	-2:		PREZENTAREA	GENERALĂ	A	DISPOZITI-
VULUI	DUMNEAVOASTRĂ	PREZENTARĂ	GENERALĂ

Afişaj electronic

Buton de programe

Tavă superioară

Sertar de detergent

Recipient

Protecţie a filtrului 
pompei
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CAPITOLUL	-2:			PREZENTAREA	GENERALĂ	A	DISPOZITI-
VULUI	DUMNEAVOASTRĂ	PREZENTARĂ	GENERALĂ

Surub de siguranta in timbul Siguranţa
transportului

Şurub de siguranţă în 
timpul transportului

Şurub de siguranţă în 
timpul transportului

Şurub de siguranţă în 
timpul transportului

Valvă admisie apă

Furtun de evacuare

Cablu de alimentare
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CAPITOLUL	-2:		PREZENTAREA	GENERALĂ	A	DISPOZITI-
VULUI	DUMNEAVOASTRĂ	SPECIFICAŢII	TEHNICE

Tensiune de funcţionare / 
frecvenţă (V/Hz)

Curent total (A)

Presiune apă (Mpa)

Putere totală (W)

Capacitate maximă de rufe 
uscate (kg)

Turaţie de centrifugare 
(rev / min)

Număr program

Dimensiuni                         
(Înălţime x Lăţime x Adâncime) 
(mm)

Maxim: 1 Mpa
Minim: 0.1 Mpa

2100

15

10

(220-240) V~/50Hz

1000

7

845	x	597	x	527
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Înainte de utilizarea maşinii de 
spălat, scoateţi cele 4 şuruburi 
de transport şi despărţitoarele de 
cauciuc din spatele maşinii. Dacă 
şuruburile nu sunt scoase, aces-
tea pot cauza vibraţii, zgomot şi 
defecţiunea produsului (garanţia 
fiind anulată).

Din acest motiv, şuruburile de 
transport vor fi slăbite prin roti-
rea în sensul invers al acelor de 
ceasornic utilizând o cheie cores-
punzătoare.

CAPITOLUL	-3:		MONTAREA	MAŞINII
SCOATEREA	ŞURUBURILOR	DE	TRANSPORT

X

X

4

4
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Şuruburile de transport vor fi 
scoase prin tragerea lor.

Montaţi şuruburile de transport 
din plastic furnizate în pun-
ga de accesorii către locurile 
unde şuruburile de transport 
au fost scoase.

Şuruburile de transport trebuie 
să fie depozitate pentru a fi 
utilizate în caz de transport.

NOTĂ:	Înainte	de	
prima	utilizare,	dum-
neavoastră	trebuie	
să	eliminaţi	cu	sigu-
ranţă	şuruburile	de	
siguranţă.
Defectele	ce	apar	în	
maşinile	operate	cu	
şuruburile	de	tran-
sport	montate	vor	
afecta	garanţia.

CAPITOLUL	-3:		MONTAREA	MAŞINII
(SCOATEREA	ŞURUBURILOR	DE	TRANSPORT)

X4
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• Nu plasaţi produsul pe carpetă sau pardoseli care pot pre-
veni ventilarea produsului.

• Pentru asigurarea unei funcţionări silenţioase şi fără vibraţii 
ale maşinii dumneavoastră, această trebuie să fie poziţionată 
pe un teren ne-alunecător şi ferm.

• Puteţi regla echilibrul maşinii cu ajutorul picioruşelor.

• Slăbiţi piuliţa de reglare din plastic.

CAPITOLUL	-3:		MONTAREA	MAŞINII
(Reglarea	braţelor	ajustabile)
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• Ajustaţi poziţia picioruşelor în sus şi jos prin rotirea lor. 

• După menţinerea echilibrului, comprimaţi din nou piuliţa 
din plastic.

CAPITOLUL	-3:		MONTAREA	MAŞINII
(REGLAREA	PICIORUŞELOR	AJUSTABILE)

X4
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• Niciodată nu puneţi carton, lemn sau materiale asemănă-
toare sub maşină dacă dumneavoastră doriţi să stabilizaţi 
distorsiunile pardoselii. 

• Atunci când curăţaţi pardoseală, pe care maşina stă, fiţi 
atenţi să nu cauzaţi deteriorări la stabilizarea picioruşelor.

CAPITOLUL	-3:		MONTAREA	MAŞINII
(REGLAREA	PICIORUŞELOR	AJUSTABILE)
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• Maşina de spălat este setată la 220-240V şi 50Hz.

• Cablul principal al maşinii de spălat este echipat cu un şte-
cher împământat specific. Acest ştecher trebuie să fie întot-
deauna introdus într-o priză cu împământare de 10 amperi.

• Valoarea curentă a siguranţei trebuie să fie de 10 amperi. 
Valoarea curentă a siguranţei pentru cablul de alimentare conectat la 
acest ştecher trebuie de asemenea de 10 amperi. 

• Dacă nu aveţi o astfel de priză sau siguranţă conformă cu această, vă 
rugăm să o aveţi montată de către un electrician calificat.

• Nu vă luaţi responsabilitatea de avarii care pot apărea datorită utiliză-
rii fără împământare.

REŢINEŢI:		Funcţionarea	maşinii	dumneavoastră	
sub	tensiune	scăzută	va	cauza	ciclul	de	durată	a	
maşinii	să	fie	redus	şi	performanţele	maşinii	vor	
fi	limitate.

CAPITOLUL	-3:		MONTAREA	MAŞINII
(CONEXIUNEA	ELECTRICĂ)
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• Bazate pe specificaţiile sale, maşina dumneavoastră poate 
fi dotată cu o singură admisie de apă (rece) sau o admisie 
de apă dublă (caldă/rece).
Furtunul cu capac alb trebuie să fie conectat la admisia de 
apă rece şi furtunul cu capac roşu trebuie să fie conectat la 
admisia de apă caldă (aplicabile pentru maşinile cu admisie 
dublă de apă).

• Pentru eliminarea scurgerilor de apă de la punctele de 
contact, piuliţele 1 sau 2 sunt furnizate în ambalajul furtunu-
lui (aplicabile pentru maşinile cu admisie dublă de apă).
Montaţi aceste piuliţe pe capetele noilor furtunuri de admisie 
a apei pe partea robinetului.

• Montaţi noile furtunuri de admisie pe un robinet cu filet de 
¾ ˝.

• Conectaţi cotul alb al capătului furtunurilor de admisie a 
apei la valva albă de admisie a apei în partea din spate a 
maşinii şi cotul roşu al capătului furtunului roşu (aplicabil 
pentru maşinile cu admisie dublă de apă).
Strângeţi manual componentele din plastic la îmbinări.
În condiţii nesigure, verificaţi lucrările de conectare efectua-
te cu ajutorul unui instalator calificat.

• Debitul apei cu o presiune de 0,1-1 Mpa va permite maşinii 
să funcţioneze mai eficient.) (Presiune de 0,1 Mpa înseam-
nă că mai mult de 8 litri de apă vor curge printr-un robinet 
deschis într-o perioadă de un minut.)

• Asiguraţi-vă că punctele de contact nu picură prin oprirea 
robinetului complet după efectuarea conexiunilor.

CAPITOLUL	-3:		MONTAREA	MAŞINII
(CONEXIUNEA	FURTUNULUI	DE	ADMISIE	A	APEI)

3/4”
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• Asiguraţi-vă că noile furtunuri de admisie sunt cotite, stri-
cate, deformate şi redimensionate.

• Dacă maşina dumneavoastră este dotată cu admisie cal-
dă de apă, temperatura apei calde trebuie să fie de maxi-
m70°C.

Notă:	Utilizaţi	doar	furtunul	nou	de	alimen-
tare	cu	apă	ce	este	livrat	odată	cu	maşina	
în	timp	ce	faceţi	conexiunile	de	admisie	ale	
maşinii.
Nu	utilizaţi	niciodată	furtunuri	de	admisie	a	
apei	vechi,	utilizate	sau	deteriorate.	

CAPITOLUL	-3:		MONTAREA	MAŞINII
(CONEXIUNEA	FURTUNULUI	DE	ADMISIE	A	APEI)
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• Capătul furtunului de evacuare a apei 
poate fi montat pe un aparat direct ataşat la 
furtunul de evacuare a apei sau îmbinarea 
exterioară a cotului bazinului.

• Nu încercaţi să extindeţi furtunul de eva-
cuare a apei prin înnădire.

• Nu introduceţi furtunul de evacuare într-un 
recipient, găleată sau chiuvetă.

• Asiguraţi-vă că furtunul de evacuare nu 
este cotit, îndoit, apăsat sau extins. Vă ru-
găm să reţineţi:

• Furtunul de evacuare trebuie să fie montat 
la o înălţime de maxim 100 cm de la pamant.

CAPITOLUL	-3:		MONTAREA	MAŞINII
(CONEXIUNEA	DE	EVACUARE	A	APEI)

~ 95 cm ~ 140 cm

~ 145 cm ~ 95 cm
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CAPITOLUL-4:   INTRODUCEREA PANOULUI DE CONTROL

Sertar de detergent

Buton de programe

Panou de afişaj
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CAPITOLUL -4:  INTRODUCEREA PANOULUI DE CONTROL
(SERTAR	DE	DETERGENT)

Atunci când doriţi să spălaţi rufele 
cu detergent lichid, dumneavoastră 
puteţi utiliza mostra de determinare 
a nivelului de lichid. Dumneavoastră 
puteţi utiliza detergenţi lichid în toate 
programele fără prespălare. Plasaţi 
aparatura detergentului lichid în al doi-
lea compartiment (ce este disponibil în 
interiorul maşinii) în sertarul de deter-
gent şi (*) setaţi cantitatea de deter-
gent. (Utilizaţi cantitatea de detergent 
lichid recomandată de către producăto-
rii de detergent). 
Nu depăşiţi nivelul MAX, utilizaţi doar 
detergent lichid, nu utilizaţi acestă 
aparatură pentru detergentul pudră şi 
îndepărtaţi-l.)

(*) Specificaţiile maşinii pot varia  
depinzând de produsul achiziţionat.

Compartiment de deter-
gent spălare principală

Aparatura detergentului lichid (*)

Mostră deter-
gent pudră (*)

Stagii de nivel detergent 
pudră

Compartiment de 
balsam

Compartiment detergent 
pentru prespălare
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SECŢIUNI

Compartiment	detergent	spălare	
principală:		

În acest compartiment, doar materia-
lele cum ar fi detergentul (lichid sau 
pudră), soluţie anticalcar pot fi utilizate.
La prima instalare, dumneavoastră puteţi găsit această apa-
ratură pentru detergent lichid în interiorul maşinii. (*)

Balsam	de	material,	apret,	compartiment	de	
detergent:

Dumneavoastră puteţi utiliza balsam pentru rufe 
(cantitatea şi tipul este recomandat de către 
producător). Câteodată balsamurile de mate-
rial pe care utilizaţi pe rufe pot rămâne în acest 
compartiment. Motivul pentru acest lucru este 
că balsamul nu este vâscos. Pentru prevenirea 
acestei situaţii, balsamuri lichide mai vâscoase 
sunt recomandate de a fi utilizate sau balsamul 
trebuie să fie diluat şi apoi utilizat.

Compartiment	detergent	pentru	prespă-
lare

Acest compartiment trebuie să fie utilizat în 
momentul când caracteristica de prespălare 
este selectată.
Caracteristica de prespălare este recoman-
dată pentru rufe cu grad mărit de murdărire.

(*) Specificaţiile maşinii pot varia depinzând de produsul achiziţionat.

CAPITOLUL -4:  INTRODUCEREA PANOULUI DE CONTROL
(SERTAR	DE	DETERGENT)
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CAPITOLUL -4:  INTRODUCEREA PANOULUI DE CONTROL
(BUTONUL	DE	PROGRAM)

• Dumneavoastră puteţi selecta programul pe care-l doriţi 
să-l utilizaţi pentru a vă spăla lenjeria cu ajutorul butonului 
de program.

• Puteţi seta funcţionarea selectării programului prin rotirea 
în ambele părţi a butonului de program.

• Asiguraţi-vă că butonul de program se află exact pe pro-
gramul pe care-l doriţi să-l selectaţi. 
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CAPITOLUL -4:  INTRODUCEREA PANOULUI DE CONTROL 
(AFIŞAJ	ELECTRONIC)

Panou de afişaj

Led-uri funcţii 
suplimentare

Buton Pornire/Pauză

Buton 2 funcţii auxiliare

Buton 1 funcţii auxiliare

Clătire
Centrifu-
gare

Finalizare

Funcţie auxiliară pornire întârziată

Selectarea vitezei de centrifugare

Spălare
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CAPITOLUL -4:  INTRODUCEREA PANOULUI DE CONTROL 
(AFIŞAJ	ELECTRONIC)

Pe panoul de afişaj, dumneavoastră puteţi vedea cronome-
trul de întârziere a spălării maşinii, Selectarea vitezei de 
centrifugare, funcţiile suplimentare pe care le-aţi selectat şi stagiul 
programului care funcţionează în prezent (  stagiu de 
prespălare/spălare,  stagiu de clătire,  stagiu de stoar-
cere).

Suplimentar, afişajul electronic vă va avertiza prin interme-
diul combinaţiilor ledurilor pe afişaj atunci când o defecţiune 
survine la maşină şi vă va anunţa în momentul finalizării 
programului de spălare prin furnizarea expresiei ”FINALIZA-
RE” pe afişaj cât de rapid programul de spălare pe care l-aţi 
selectat s-a finalizat.
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• Îmbrăcămintea conţine etichete pe acestea care specifică spe-
cificaţiile acestora Spălarea sau uscarea rufelor dumneavoastră 
conform cu specificaţiile din eticheta produsului..

• Separaţi îmbrăcămintea conform tipurilor (bumbac, sintetic, 
sensibile, lână etc.), temperaturile lor (rece, 30°, 40°, 60°, 90°) şi 
gradele de murdărire (puţin murdare, murdare, murdare ridicat).

• Nu spălaţi niciodată rufele albe şi cele colorate împreună.

• Spălaţi îmbrăcămintea colorată separat în prima spălare deoarece se pot 
decolora.

• Asiguraţi-vă că nu sunt materiale metalice în îmbrăcăminte sau 
în buzunare; dacă sunt scoateţi-le.

AVERTISMENT:	AVERTIZARE:	Defecţiunile	vor	
survine	în	cazul	penetrărilor	substanţelor	străi-
ne	în	maşină	şi	nu	sunt	incluse	în	garanţie.	

• Trageţi fermoarul şi încheiaţi nasturii îmbrăcăminţii.

• Scoateţi inelele de prindere din metal sau din plastic ale perde-
lelor din tul sau draperiilor sau plasaţi-le într-o pungă de spălare 
şi apoi strângeţi-le

• Inversaţi materialele textile cum ar fi pantalonii, tricotajele, trico-
urile şi puloverele.

• Spălaţi şosetele, batistele sau rufe mici în plasa de spălare.

 

CAPITOLUL	-5:		PREGĂTIREA	PRELIMINARĂ	PENTRU	
SPĂLARE	(SEPARAREA	RUFELOR)

DGV
DSH

SFH
S
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DSH

SFH
S
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SFH
S

DGV
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DGV
DSH

SFH
S

DGV
DSH
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DGV
DSH

SFH
S

DGV
DSH

SFH
S

DGVDSHSFHS
DGVDSHSFHSDGVDSHSFHS

DGVDSHSFHS

DGVDSHSFHS
DGVDSHSFHS
DGVDSHSFHS

DGVDSHSFHS

DGVDSHSFHS
DGVDSHSFHS
DGVDSHSFHS

DGVDSHSFHS
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CAPITOLUL	-5:		PREGĂTIREA	PRELIMINARĂ	PENTRU	
SPĂLARE	(SEPARAREA	RUFELOR)

 

 

 

 

 

 

Albe dispo-
nibile

No 
albire

Spălare 
normală

Fără căl-
care

Temperatura de căl-
care este de maxim 

200°C

Temperatura de căl-
care este de maxim 

150°C

Se poate curata 
         chimic

Fără spălare 
chimica 

Lăsaţi pe o su-
prafaţă plană

Uscarea prin 
stoarcere nu 
este permisă

Uscare pe sarma 
înşirare

agatati hainele 
pentru a se usca 
atunci când sunt 
       umede

Curăţare chimică în 
motorină, alcool 
pur şi R113 este 

permisă

Percloroetilenă 
R11, R13 

Petrol

Perclorinetilen R11, 
R113, Motorină

F P A
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• Deschideţi uşa maşinii.

• Distribuiţi rufele în maşină.

NOTĂ:	Notă:	Capacitatea	maximă	de	în-
cărcare	poate	varia	fiind	bazată	pe	tipul	
rufelor	pe	care	le	veţi	spăla,	gradul	de	
contaminare	şi	programul	pe	care	l-aţi	
ales.	Nu	depăşiţi	capacitatea	maximă	de	
încărcare	indicată	în	tabelul	pentru	pro-
grame	pentru	programele	de	spălare.			

Puteţi utiliza următorul tabel de greutăţi ca exemplu.

• Introduceţi fiecare articol separat.

• Asiguraţi-vă rufele nu se lipesc între protecţie şi garnitura 
inferioară în momentul când închideţi uşa.

• Împingeţi uşa maşinii până când auziţi un zgomot de blocare 
pentru a închide.

• Închideţi corespunzător uşa maşinii, în caz contrar maşina 
nu va porni operaţiunea de spălare.

CAPITOLUL	-5:		PREGĂTIREA	PRELIMINARĂ	PENTRU	
SPĂLARE			INTRODUCEREA	RUFELOR	ÎN	MAŞINĂ

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

TIP DE RUFE GREUTATE (gr)
200
500

1200
700
200
100
250

Prosop
In
Halat de baie
Cuvertură matlasată
Faţă de pernă
Lenjerie intimă 
Faţă de masă

clic
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Cantitatea de detergent pe care o introduceţi în maşină va depinde de ur-
mătoarele criterii:

• Utilizarea detergentului va fi bazată pe gradul de murdărire a rufelor dum-
neavoastră. Nu prespălaţi rufele cu grad mic de murdărire şi introduceţi o 
cantitate mică de detergent în cel de-al doilea compartiment al sertarului de 
detergent.

• Pentru rufele murdare, selectaţi un program incluzând prespălarea, şi 
introduceţi ¼ din detergent pe care o veţi introduce în sertarul pentru deter-
gent în primul compartiment în timp ce introduceţi cantitatea rămasă în al 
doilea compartiment.

• Utilizaţi detergenţi produşi pentru maşini automate de spălat în maşina 
dvs. Cantitatea de detergent pe care o folosiţi pentru rufele dvs este impri-
mată pe ambalajul detergentului.

• Cu cât gradul de duritate a apei este mai mare, cu atat veti folosi mai mult
detergent. 

• Cantitatea de detergent pe care dumneavoastră o veţi folosi va creşte 
dacă cantitatea de rufe creşte. 

• Introduceţi balsam în compartimentul de balsam aflat în sertarul de deter-
gent. Nu treceţi de nivelul MAX. În caz contrar, balsamul va curge în apa de 
spălare prin intermediul curgerii.

• Balsamurile cu densitare ridicate sunt necesare pentru a fi diluate la un 
grad înainte de a fi introduse în sertar. Deoarece balsamurile cu densitate 
ridicată vor înfunda debitul şi evita mişcarea acestuia.

• Dumneavoastră puteţi utiliza detergenţi lichid în toate programele fără 
prespălare. Pentru acest lucru, introduceţi placa de nivel a detergentului 
lichid din trusa de accesorii sau aparatul detergentului lichid (*)
în al doilea compartiment al sertarului de detergent şi setaţi cantitatea de 
detergent lichid conform cu nivelele de pe această placă. Reţineţi să scoa-
teţi placa detergentului lichid.

(*)Specificaţiile maşinii pot varia depinzând de produsul achiziţionat.

CAPITOLUL	-5:		PREGĂTIREA	PRELIMINARĂ	PENTRU	
SPĂLARE	(ADĂUGAREA	DETERGENTULUI	ÎN	MAŞINĂ)
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CAPITOLUL	-5:		PREGĂTIREA	PRELIMINARĂ	PENTRU	
SPĂLARE	(UTILIZAREA	MAŞINII)

• Conectaţi maşina.

• Deschideţi robinetul de apă.

• Deschideţi uşa maşinii.

• Distribuiţi rufele în maşină.

• Împingeţi uşa maşinii până când auziţi un zgo-
mot de blocare pentru a închide.

 

Selectarea	programului

Selectaţi programele corespunzătoare pentru rufele dvs din 
tabelul de program.
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CAPITOLUL	-5:		PREGĂTIREA	PRELIMINARĂ	PENTRU	
SPĂLARE	(UTILIZAREA	MAŞINII)

FUNCŢII	AUXILIARE

Înainte de pornirea programului, 
dumneavoastră puteţi selecta o fun-
cţie auxiliară. 

• Apăsaţi butonul funcţiei auxiliare pe care o doriţi să selectaţi.

• Dacă simbolul funcţiei auxiliare de pe afişajul electronic clipeşte în 
mod continuu, funcţia auxiliară pe care aţi selectat-o va fi activată.

• Dacă simbolul funcţiei auxiliare de pe afişajul electronic clipeşte, fun-
cţia auxiliară pe care aţi selectat-o nu va fi activată.
       

Motiv	pentru	neactivare:

•	Funcţia	auxiliară	pe	care	doriţi	să	le	utilizaţi	în	
programul	de	spălare	pe	care	dumneavoastră	
l-aţi	selectat	nu	este	aplicabilă.

•	Maşina	a	trecut	de	etapă,	în	timpul	funcţiei	au-
xiliare	pe	care	aţi	selectat-o	să	fie	implementată
  
•	Dacă	nu	este	compatibilă	cu	o	funcţie	auxiliare	
pe	care	aţi	selectat-o	anterior.
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CAPITOLUL	-5:		PREGĂTIREA	PRELIMINARĂ	PENTRU	
SPĂLARE	(UTILIZAREA	MAŞINII)

SISTEM	DE	DETECTARE	ÎNCĂRCARE	LA	JUMĂTATE

Maşina dumneavoastră este prevăzută cu un sistem de de-
tectare a încărcării la jumătate.

În cazul în care dumneavoastră introduceti jumatate sau mai puţin
de jumătate din rufe, maşina dumneavoastră va funcţiona pen-
tru a economisi apa de spălare, consumul de apă şi energie 
în unele programe. În momentul când funcţie încărcare la ju-
mătate este activă, maşina poate finaliza programul pe care 
l-aţi finalizat într-un timp mai scurt.
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1-	Cronometrul	de	întârziere

Prin utilizarea acestei funcţii auxiliare, dumneavoastră 
puteţi seta maşina să înceapă operaţia de spălare cu 
întârzieri între ”3h, 6h, 9h, 12h”.                          

Pentru	utilizarea	funcţiei	auxiliare	ca	cronometru	de	
întârziere:

- Apăsaţi o singură dată butonul de întârziere.

- Led-ul de “3 h” va apărea. 

- Apăsaţi pe butonul de întârziere până când timpul la 
care doriţi operaţiunea de spălare să înceapă.

- Pentru activarea întârzierii timpului pe care aţi selec-
tat-o în program, dumneavoastră va trebui să apăsaţi 
pe orice alt buton auxiliar pe care doriţi cu excepţia 
butonului “Start/Aşteptare” .

CAPITOLUL-5:		PREGĂTIREA	PRELIMINARĂ	PENTRU	
SPĂLARE			FUNCŢII	AUXILIARE

Pornire	
întârziată

Temp.Delay

3h

6h

9h

12h

60˚

40˚

30˚
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CAPITOLUL	-5:		PREGĂTIREA	PRELIMINARĂ	PENTRU	
SPĂLARE			FUNCŢII	AUXILIARE

Dacă aţi trecut de funcţia de întârziere 
a timpului pe care o doriţi să o setaţi, 
dumneavoastră puteţi re-comuta la rotaţie 
prin menţinerea butonului de setare a rotaţiei 
apăsat.

Dacă doriţi să anulaţi funcţia de întârziere, 
dumneavoastră trebuie să apăsaţi o singură 
dată iar simbolul simbolul nu va mai clipi pe 
afişajul electronic.

Pentru a rula funcţia de întârziere a timpului, 
maşina trebuie să fie în funcţiune prin 
apăsarea butonului Start/Pauză. 

3 
6 h
9 s
12 s

3 h
6 h
9 h
12 h

	



RO -47-

2-	Selectarea vitezei de centrifugare	

Puteți ajusta viteza de centrifugare cu ajutorul 
butonului pentru  setarea vitezei de centrifugare.
 
Atunci când selectați un program nou, viteza maximă de 
 centrifugare a programului selectat va fi afișată pe panou. 
Cu  ajutorul butonului pentru selectarea vitezei, puteți modifica
viteza de centrifugare. Dacă ați trecut peste viteza de  
centrifugare pe care doriți să o setați, puteți relua setarea  
vitezei prin menținerea apăsată a butonului. 

	

CAPITOLUL-5:		PREGĂTIREA	PRELIMINARĂ	PENTRU	
SPĂLARE			FUNCŢII	AUXILIARE

Buton	2	 
funcţii	 
auxiliare
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CAPITOLUL	-5:		PREGĂTIREA	PRELIMINARĂ	PENTRU	
SPĂLARE			FUNCŢII	AUXILIARE

2-	Fără	centrifugare(*)

Dacă nu doriţi să efectuaţi centrifugare  
asupra rufelor, puteţi utiliza această funcţie 
auxiliară.

Prin apăsarea butonului fără centrifugare, sim-
bolul  atunci când lumina led-ului simbolului 
se aprinde.

(*) Depinde de model

	
	

Buton	fără
centrifugare
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CAPITOLUL-5:		PREGĂTIREA	PRELIMINARĂ	PENTRU	
SPĂLARE			FUNCŢII	AUXILIARE

3-	Anti-	Allergic(*)

În programele unde această funcţie auxiliară 
este activă, maşina dumneavoastră va efec-
tua o operaţiune suplimentară de clătire a 
rufelor înainte de utima operaţiune de clătire.

Dumneavoastră puteţi activa programul prin apă-
sarea butonului funcţiei auxiliare de clătire supli-
mentară în momentul când led-ul roşu al simbolului 

 se aprinde.

(*) Depinde de model

Anti-alergic
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CAPITOLUL-5:		PREGĂTIREA	PRELIMINARĂ	PENTRU	
SPĂLARE			FUNCŢII	AUXILIARE

4-	Călcare	uşoară(*)

Prin activarea acestei funcţii auxiliare, dum-
neavoastră puteţi permite rufelor să aibe mai 
puţine cute la finalizarea operaţiunii de spă-
lare

Dumneavoastră puteţi activa programul prin 
apăsarea butonului funcţiei auxiliare de clătire 
suplimentară în momentul când led-ul roşu al 
simbolului   se aprinde.

(*) Depinde de model

Călcare	uşoară
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5-	Prespălare(*)

Dumneavoastră vă puteţi expune rufele cu 
grad mărit de murdărire la operaţiuni de 
prespălare înainte de spălarea principală 
prin utilizarea acestei funcţii suplimentare. În 
momentul când utilizaţi această funcţie, dum-
neavoastră trebuie să introduceţi detergent în 
compartimentul de prespălare al sertarului de 
detergent.

Dumneavoastră puteţi activa programul prin 
apăsarea butonului funcţiei auxiliare de clătire 
suplimentară în momentul când led-ul roşu al 
simbolului 	se	aprinde.
 

CAPITOLUL-5:		PREGĂTIREA	PRELIMINARĂ	PENTRU	SPĂ-
LARE			FUNCŢII	AUXILIARE

(*) Depinde de model

Prespălare
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CAPITOLUL-5:		PREGĂTIREA	PRELIMINARĂ	PENTRU	SPĂ-
LARE			FUNCŢII	AUXILIARE

6-	Clătire	suplimentară(*)

Puteţi efectua operaţiuni suplimentare de 
clătire ale rufelor prin utilizarea acestei fun-
cţii suplimentare.

Dumneavoastră puteţi activa programul prin 
apăsarea butonului funcţiei auxiliare de clătire 
suplimentară în momentul când led-ul roşu al 
simbolului  se aprinde.

(*) Depinde de model

Clătire	supli-
mentară
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CAPITOLUL-5:		PREGĂTIREA	PRELIMINARĂ	PENTRU	SPĂ-
LARE			FUNCŢII	AUXILIARE

7-	Spălare	la	rece(*)

Dumneavoastră puteţi utiliza această funcţie 
auxiliară în momentul când spălaţi rufele utili-
zând apă rece (apă de la robinet).   

Dumneavoastră puteţi activa programul prin 
apăsarea butonului funcţiei auxiliare de clătire 
suplimentară în momentul când led-ul roşu al 
simbolului  se aprinde.

(*) Depinde de model

Spălare	rece
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CAPITOLUL-5:		PREGĂTIREA	PRELIMINARĂ	PENTRU	SPĂ-
LARE			FUNCŢII	AUXILIARE

8-	Spălare	rapidă(*)

Prin utilizarea acestei funcţii auxiliare, dumneavoastră 
puteţi spăla rufele într-o perioadă mai scurtă de timp şi 
să consumaţi mai puţină energie şi apă. (Este avizat 
că rufele care reprezintă o cantitate mai puţină din 
programul de spălare selectat să fie introdus).

Dumneavoastră puteţi activa programul prin apăsarea butonu-
lui funcţiei auxiliare de clătire suplimentară în momentul când 
led-ul roşu al simbolului  se aprinde.

NOTĂ:	În	cazul	în	care	introduceţi	jumătate	sau	
mai	puţin	de	jumătate	din	capacitatea	de	spălare	
a	programului	pe	care	dumneavoastră	l-aţi	selec-
tat	în	maşină,	aceasta	va	detecta	datorită	siste-
mului	de	detectare	a	jumătăţii	de	sarcină	şi	pro-
gramul	pe	care	l-aţi	selectat	va	spăla	rufele	într-un	
timp	mai	scurt	pentru	a	consuma	mai	puţină	apă	
şi	energie.	În	momentul	când	maşina	detectează	
jumătate	de	încărcare,	led-ul	simbolului	 	se	va	
aprinde	automat.

(*) Depinde de model

Spălare	
rapidă
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9-	Buton	Pornire/Pauză

Prin apăsarea butonului Pornire/Pauză, 
dumneavoastră puteţi porni programul pe 
care l-aţi selectat sau suspenda programul 
care funcţionează. Dacă comutaţi maşina în 
modul standby, ledul Start/Standby de pe afişajul 
electronic va clipi.

CAPITOLUL	-5:		PREGĂTIREA	PRELIMINARĂ	PENTRU	SPĂ-
LARE			FUNCŢII	AUXILIARE

Washing
Rinsing
Spinning

End

Start-Pause



RO -56-

CAPITOLUL	-5:		PREGĂTIREA	PRELIMINARĂ	PENTRU	
SPĂLARE		(BLOCARE	PENTRU	COPII)

Pentru evitarea procesului programului să fie afectat dacă butoane-
le programului sunt apăsate sau butonul programului este pornit în 
momentul efectuării operaţiunii de spălare în maşină, blocarea pentru 
copii este disponibilă.

Blocarea pentru copii va fi activată în cazul apăsării pe ambele funcţii 
auxiliare 3 şi 4 în acelaşi timp pentru mai mult de 3 secunde. În mo-
mentul activării, puteţi vedea led-urile funcţiilor auxiliare pe afişaj.

Dacă apăsaţi orice buton în momentul când blocarea pentru copii este 
activă, led-urile funcţiei suplimentare vor clipi pe afişaj.

În timp ce funcţia de blocare pentru copii este activă şi programul 
funcţionează, butonul de program se află în poziţia ANULARE şi un alt 
program este selectat, programul selectat anterior îşi va rezuma funcţia 
de unde s-a oprit.

Pentru a-l dezactiva, este suficient să apăsaţi pe aceleaşi butoane 
timp de 3 secunde. Atunci când blocarea pentru copii este dezactivată, 
led-urile funcţiilor suplimentare vor clipi pe afişaj.
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CAPITOLUL	-5:		PREGĂTIREA	PRELIMINARĂ	PENTRU	SPĂ-
LARE			(ANULAREA	PROGRAMULUI)

Dacă	doriţi	să	anulaţi	orice	program	în	timpul	funcţionă-
rii:

1- Comutaţi butonul programului în poziţia ”ANULARE”.

2- Maşina dumneavoastră va opri operaţia de spălare şi pro-
gramul se va anula.

3- Pentru a evacua apa acumulată în maşină, comutaţi bu-
tonul programului la orice alt program.

4- Maşina va efectua operaţiunile de evacuare necesare şi 
anula programul.

5- Dumneavoastră puteţi rula maşina prin selectarea a unui 
nou program. 
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Maşina se va opri atât timp cât programul pe care l-aţi se-
lectat se finalizează

- Led-ul de finalizare va clipi pe panoul de afişaj.

- Dumneavoastră puteţi deschide uşa maşinii şi scoate rufe-
le.

- Lăsaţi uşa maşinii deschisă pentru a permite componente-
lor interne ale maşinii să se usuce după scoaterea rufelor.

- Comutaţi butonul programului în poziţia ANULARE

- Decuplaţi maşina.

- Opriţi robinetul de apă.

CAPITOLUL-5:	PREGĂTIREA	PRELIMINARĂ	PENTRU	SPĂ-
LARE   FINALIZAREA PROGRAMULUI

3h

6h

9h

12h

60˚

40˚

30˚
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CAPITOLUL -6:  TABEL DE PROGRAM

BUMBAC 90º (Cotton 90º)

Temperatură de spălare (°C)

Temperatură de spălare (°C)

Capacitate maximă de rufe us-
cate (kg)

Capacitate maximă de rufe us-
cate (kg)

7,0

7,0

2 

1&2 

Tip de rufă / Descriere

Tip de rufă / Descriere

Durata programului (Min.)

Durata programului (Min.)

Compartiment de detergent

Compartiment de detergent

Foarte murdare, bumbac şi textile din blană artificială. 
(Lenjerie intimă, in, faţă de masă, prosop (maxim 3,5 
kg), pijamale, etc.

Bumbac murdar şi textile din blană artificială. 
(Lenjerie intimă, in, faţă de masă, prosop (maxim 
3,5 kg), pijamale, etc.

180

171

90°

60°

INTENSIV (INTENSIVE)

NOTĂ:	DURATA	PROGRAMULUI	SE	POATE	MODIFICA	CONFORM	CU	
CANTITATEA	DE	RUFE,	APĂ,	TEMPERATURA	AMBIENTALĂ	ŞI	FUNCŢIILE	
SUPLIMENTARE	SELECTATE.
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CAPITOLUL -6:  TABEL DE PROGRAM

NOTĂ:	DURATA	PROGRAMULUI	SE	POATE	MODIFICA	CONFORM	CU	
CANTITATEA	DE	RUFE,	APĂ,	TEMPERATURA	AMBIENTALĂ	ŞI	FUNCŢIILE	
SUPLIMENTARE	SELECTATE.

BUMBAC 60º (Cotton 60º)

7,0

7,0

2 

2 

Bumbac murdar şi textile din blană artificială.
(Lenjerie intimă, in, faţă de masă, prosop 
(maxim 3,5 kg), pijamale, etc.

Bumbac murdar şi textile din blană artificială.
(Lenjerie intimă, in, faţă de masă, prosop 
(maxim 3,5 kg), pijamale, etc.

230

224

60°

40°

BUMBAC 40º (Cotton 40º) 40 C°

60 C°

Temperatură de spălare (°C)

Capacitate maximă de rufe 
uscate (kg)

Tip de rufă / Descriere

Durata programului (Min.)

Compartiment de detergent

Temperatură de spălare (°C)

Capacitate maximă de rufe 
uscate (kg)

Tip de rufă / Descriere

Durata programului (Min.)

Compartiment de detergent



RO -61-

CAPITOLUL -6:  TABEL DE PROGRAM

NOTĂ:	DURATA	PROGRAMULUI	SE	POATE	MODIFICA	CONFORM	CU	CANTITATEA	DE	
RUFE,	APĂ,	TEMPERATURA	AMBIENTALĂ	ŞI	FUNCŢIILE	SUPLIMENTARE	SELECTATE.

ECO	20°

Temperatură de spălare (°C)

Temperatură de spălare (°C)

Capacitate maximă de rufe us-
cate (kg)

Capacitate maximă de rufe us-
cate (kg)

3,5

3,5

2 

2 

Tip de rufă / Descriere

Tip de rufă / Descriere

Durata programului (Min.)

Durata programului (Min.)

Compartiment de detergent

Compartiment de detergent

Mai puţin murdar, bumbac şi textile din in. (Len-
jerie intimă, in, faţă de masă, prosop (maxim 2 
kg), pijamale, etc.)

Foarte murdare sau textile din amestec sintetic. 
(Şosete din nailon, cămăşi, bluze, pantaloni 
sintetici, etc).

96

89

20°

40°

SINTETICE (Synthetics)
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CAPITOLUL -6:  TABEL DE PROGRAM

NOTĂ:	DURATA	PROGRAMULUI	SE	POATE	MODIFICA	CONFORM	CU	CANTITATEA	DE	
RUFE,	APĂ,	TEMPERATURA	AMBIENTALĂ	ŞI	FUNCŢIILE	SUPLIMENTARE	SELECTATE.

LÂNĂ(Wool)

Temperatură de spălare (°C)

Capacitate maximă de rufe us-
cate (kg)

Capacitate maximă de rufe us-
cate (kg)

2,5

7,0

2 

-

Tip de rufă / Descriere

Durata programului (Min.)

Durata programului (Min.)

Compartiment de detergent

Compartiment de detergent

Rufe din lână cu etichete de spălare la 
maşină.

După finalizarea operaţiunii de clătire, 
dacă doriţi să clătiţi suplimentar rufele, 
dumneavoastră puteţi utiliza acest program 
pentru orice fel de rufă.

42

36

30°

-

CLĂTIRE (RINSE)

Tip de rufă / Descriere

Temperatură de spălare (°C)
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NOTĂ:	DURATA	PROGRAMULUI	SE	POATE	MODIFICA	CONFORM	CU	CANTITATEA	DE	
RUFE,	APĂ,	TEMPERATURA	AMBIENTALĂ	ŞI	FUNCŢIILE	SUPLIMENTARE	SELECTATE.

CAPITOLUL -6:  TABEL DE PROGRAM

CENTRIFUGARE (Spin)

Temperatură de spălare (°C)

Temperatură de spălare (°C)

Capacitate maximă de rufe us-
cate (kg)

Capacitate maximă de rufe us-
cate (kg)

7,0

2,5

-

2 

Tip de rufă / Descriere

Durata programului (Min.)

Durata programului (Min.)

Compartiment de detergent

Compartiment de detergent

După finalizarea operaţiunii de spălare, 
dacă doriţi să centrifugaţi suplimentar rufele, 
dumneavoastră puteţi utiliza acest program 
pentru orice fel de rufe.

Rufe recomandate pentru spălare manuală sau 
rufe sensibile.

15

90

-

30°

SPĂLARE MANUALĂ (Hand Wash)

Tip de rufă / Descriere
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NOTĂ:	DURATA	PROGRAMULUI	SE	POATE	MODIFICA	CONFORM	CU	CANTITATEA	DE	
RUFE,	APĂ,	TEMPERATURA	AMBIENTALĂ	ŞI	FUNCŢIILE	SUPLIMENTARE	SELECTATE.

CAPITOLUL -6:  TABEL DE PROGRAM

ARTICOLE SPORTIVE (Sports Wear)

Temperatură de spălare (°C)

Temperatură de spălare (°C)

Capacitate maximă de rufe us-
cate (kg)

Capacitate maximă de rufe us-
cate (kg)

3,5 

3,5

2 

2

Tip de rufă / Descriere

Tip de rufă / Descriere

Durata programului (Min.)

Durata programului (Min.)

Compartiment de detergent

Compartiment de detergent

Lenjerie de sport.

Bumbac murdar, sintetice, colorate şi textile 
din blană artificiale pot fi spălate împreună.

80

80

30°

30°

MIXT (Mixed)
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CAPITOLUL -6:  TABEL DE PROGRAM

CĂMĂŞI (SHIRTS)

Temperatură de spălare (°C)

Capacitate maximă de rufe us-
cate (kg)

Capacitate maximă de rufe us-
cate (kg)

3,5

3,0

2

2 

Tip de rufă / Descriere

Tip de rufă / Descriere

Durata programului (Min.)

Durata programului (Min.)

Compartiment de detergent

Compartiment de detergent

Bumbac murdar, sintetice şi cămăşi din 
amestec sintetic şi bluze pot fi spălate 
împreună.

Dumneavoastră puteţi spăla îmbrăcămintea din bumbac 
murdară, colorată sau textile la 60°C în 60 minute.

112

60

60°

60°

ZILNIC 60 MIN. (Daily 60')

NOTĂ:	DURATA	PROGRAMULUI	SE	POATE	MODIFICA	CONFORM	CU	CANTITATEA	DE	
RUFE,	APĂ,	TEMPERATURA	AMBIENTALĂ	ŞI	FUNCŢIILE	SUPLIMENTARE	SELECTATE.

Dacă aveţi funcţia auxiliară de spălare rapidă în maşina dumneavoastră, atunci introduceţi 2kg 
sau mai puţină de rufe în maşină, maşina va spăla automat rufele timp de 30 de minute.

Temperatură de spălare (°C)
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CAPITOLUL -6:  TABEL DE PROGRAM

REŢINEŢI: Deoarece în acest program, perioada de spălare 
este mică, o cantitate mai mică de detergent este necesară a fi 
utilizată în comparaţie cu celelalte programe. Perioada progra-
mului va creşte dacă maşina detectează o încărcare neechili-
brată. Dumneavoastră puteţi deschide uşa maşinii la 2 minute 
după finalizarea operaţiunii de spălare. (Durata de 2 minute 
necesară pentru deschiderea uşii maşinii nu este inclusă în 
perioada de spălare).

RAPID 15' (Speed 15')

Temperatură de spălare (°C)

Capacitate maximă de rufe us-
cate (kg) 2,0

2 

Tip de rufă / Descriere

Durata programului (Min.)

Compartiment de detergent

Dumneavoastră puteţi spăla rufele cu grad mic de 
murdărire, bumbacul, coloratele şi materialele texti-
le din blană artificială în doar 15 minute.

15

30°

NOTĂ:	DURATA	PROGRAMULUI	SE	POATE	MODIFICA	CONFORM	CU	CANTITATEA	DE	
RUFE,	APĂ,	TEMPERATURA	AMBIENTALĂ	ŞI	FUNCŢIILE	SUPLIMENTARE	SELECTATE.
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CAPITOLUL	-7:		ÎNTREŢINEREA	ŞI	CURĂŢAREA	MAŞINII			
(AVERTISMENT)

Înainte de începerea operaţiunilor de în-
treţinere şi curăţare a maşinii, decuplaţi-o.

Înainte de începerea operaţiunilor de în-
treţinere şi curăţare, închideţi robinetul. 

AVERTISMENT:	Componentele	maşinii	pot	fi	
avariate	dacă	substanţe	de	curăţat	cu	agenţi	
solvenţi	sunt	utilizaţi.

Nu	utilizaţi	materiale	de	curăţare	cu	agenţi	sol-
venţi.



RO -68-

CAPITOLUL	-7:		ÎNTREŢINEREA	ŞI	CURĂŢAREA	MAŞINII			
(FILTRELE	DE	ADMISIE	A	APEI)

Filtrele pentru evitarea murdăriilor şi substanţelor străine din apă de la 
penetrarea în maşină sunt disponibile ambele pe partea robinetului şi la 
capele valvelor de apă împreună cu furtunul de admisie a apei. 
Dacă maşina nu poate lua o cantitate suficientă de apă 
în ciuda deschiderii complete a robinetului, aceşti filtre 
trebuie să fie curăţaţi.
(Este recomandat să curăţaţi filtrul pompei o dată la 
fiecare 2 luni.)

• Detaşaţi furtunurile de admisie a apei.

• Scoateţi filtrele de pe valvele de admisie a apei cu 
ajutorul cleştilor şi apoi curăţaţi cu o perie în apă.

• Dezasamblaţi filtrele de pe partea robinetului a 
furtunurilor de admisie a apei manual şi curăţaţi-le 

• După ce filtrele au fost curăţate, puteţi să le montaţi 
in acelasi mod, dar urmand pasii invers.

AVERTISMENT: 
Filtrele	valvelor	de	admisie	a	apei	pot	fi	
înfundate	datorită	contaminării	robinetului	de	
apă	sau	lipsa	întreţinerii	necesare	sau	valvele	pot	
fi	stricate,	cauzând	scurgerea	apei	în	maşină	în	
mod	continuu.

Aceste	defecţiuni	pot	apărea	datorită	acestor	
motive	sunt	înafara	garanţiei.
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CAPITOLUL	-7:		ÎNTREŢINEREA	ŞI	CURĂŢAREA	MAŞINII			
(FILTRUL	POMPEI)

 

Un sistem de filtrare ce evită scamele ce rămân de pe rufe şi materiale mici 
din intrarea în pompă în timpul operaţiunii de evacuare efectuată de către 
maşină după finalizarea spălării pentru a prelungi ciclul de viaţă al pompei 
este disponibil Este recomandat să curăţaţi filtrul pompei o dată la fiecare 2 
luni. Pentru curăţarea filtrului pompei:

• Pentru a deschide protecţia pompei, dumneavoastră 
puteţi utiliza linguriţa detergentului pudră (*) sau discul 
detergentului lichid ce iese din maşină.

• Montaţi punctul de final al componentei de plastic în 
fanta protecţiei pompei şi împingeţi-o înapoi. Acest lucru 
va deschide protecţia.

• Înainte de deschiderea protecţiei filtrului, puneţi un vas 
în partea frontală a protecţiei filtrului pentru preveni ieşi-
rea apei rămase din maşină.

• Slăbiţi protecţia filtrului în sensul invers al acelor de 
ceasornic şi apoi goliţi apa. 

Reţineţi: Va trebui să goliţi vasul de colectare a apei de 
mai multe ori datorită cantităţii de apă din maşină.

(*) Specificaţiile maşinii pot varia depinzând de produsul achiziţionat.
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CAPITOLUL	-7:		ÎNTREŢINEREA	ŞI	CURĂŢAREA	MAŞINII			
(FILTRUL	POMPEI)

• Curăţaţi materialele străine din filtru cu ajutorul unei 
perii.

• După curăţarea filtrului, montaţi protecţia acestuia şi 
strângeţi prin rotirea acesteia în direcţia acelor de ceasor-
nic.

• În timp ce închideţi protecţia pompei, asiguraţi-vă că toa-
te componentele părţilor interioare se potrivesc cu găurile 
din panoul frontal. 

• Dumneavoastră puteţi reataşa protecţia pompei într-o 
ordine inversă faţă de cum aţi scos-o.

AVERTISMENT!
Deoarece	apa	din	pompă	poate	fi	fierbinte,	
aşteptaţi	până	ce	se	răceşte.
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CAPITOLUL	-7:		ÎNTREŢINEREA	ŞI	CURĂŢAREA	MAŞINII			
(SERTARUL	DE	DETERGENT)

În timp detergenţii pot depozita reziduuri în sertarul pentru detergent şi car-
casa sertarului de detergent.
Pentru a curăţa reziduul format, dezasamblaţi sertarul pentru detergent în 
perioade corespunzătoare. Este recomandat să curăţaţi filtrul pompei o dată 
la fiecare 2 luni.
Pentru scoaterea sertarului de detergent:

• Trageţi de sertarul de detergent până la capăt.

• Menţineţi tragerea prin apăsarea secţiunii prezentate mai jos din sertarul de 
detergent şi apoi deşurubaţi sertarul de detergent.

• Curăţaţi-l cu ajutorul unei perii.

• Colectaţi reziduurile în carcasa sertarului pentru detergent fără a le scăpa 
în maşină.

• Ansamblaţi sertarul după uscarea acestuia cu un prosop sau material textil 
uscat.

• Nu spălaţi sertarul pentru detergent în maşina de spălat vase.

Aparatura	detergentului	lichid	(*)

Demontaţi în scopul curăţării şi întreţinerii aparatura detergentului lichid după 
cum este prezentat în figura şi curăţaţi bine reziduurile de detergent. Puneţi 
aparatura înapoi. Asiguraţi-vă că nu sunt reziduuri în interior.

(*) Specificaţiile tehnice pot varia depinzând de produsul achiziţionat.
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CAPITOLUL -8:  OPRIRE CURGERE / CORP / TAMBUR

Oprire	curgere
Dezasamblaţi sertarul pentru detergent. Dezasamblaţi şi curăţaţi rezi-
duurile de balsam complet. După curăţare remontaţi-l. Verificaţi dacă 
este poziţionat corespunzător.

Corp

Curăţaţi corpul exterior al maşinii cu ajutorul apei calde 
şi agenţi de curăţare non-inflamabili care nu vor şlefui 
corpul maşinii. După clătirea cu puţină apă, uscaţi-l cu 
ajutorul unui material textil uscat şi moale.

Tambur

Nu lăsaţi obiecte metalice cum ar fi ace, agrafe, monezi 
etc. în maşină. Aceste obiecte duc la formarea de pete de 
rugină pe tambur. Pentru curăţarea unor astfel de pete, 
utilizaţi un agent de curăţare fără clor şi urmaţi instrucţiu-
nile producătorilor agentului de curăţare. Nu utilizaţi nici-
odată burete de sârmă sau obiecte dure puternice pentru 
curăţarea petelor de rugină.
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Toate operaţiunile de reparaţie necesare pentru maşină dumneavoas-
tră trebuie să fie efectuate de către service-ul nostru autorizat. Dacă 
maşina are nevoie de o reparaţie sau dacă nu puteţi elimina defecta cu 
ajutorul informaţiilor furnizate după cum urmează: 

• Decuplaţi maşina.
• Opriţi robinetul.

(*) Consultaţi capitolul cu privire la întreţinere şi curăţarea maşinii.

CAPITOLUL -9:  DEPANARE

DEFECŢIUNE

Maşina nu porneşte.

Maşina nu primeşte apă.

Dacă nu este conectată. Conectaţi maşina.

Înlocuiţi siguranţele.

Verificaţi puterea de alimentare.

Apăsaţi butonul Pornire/
Pauză

Comutaţi butonul programu-
lui în poziţia dorită.

Închideţi uşa.

Deschideţi robinetul. 

Verificaţi furtunul de admisie 
a apei şi dezrăsuciţi.

Curăţaţi filtrele furtunului de 
admisie a apei. (*)

Curăţaţi valvele filtru-
lui de admisie. (*)

Închideţi uşa.

Siguranţele nu sunt bune.

Oprirea electricităţii.

Butonul Pornire/Pauză nu 
este apăsat.

Poziţia ”stop” a pro-
gramului

Uşa maşinii nu este închisă 
complet.

Robinetul este oprit.

Furtunul de admisie al apei 
poate fi răsucit.

Furtun de admisie 
apă înfundat.

Filtru admisie înfundat.

Uşa maşinii nu este 
închisă complet.

CAUZE POSIBILE DEPANARE
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CAPITOLUL -9:  DEPANARE

(*) Consultaţi capitolul cu privire la întreţinere şi curăţarea maşinii.

Maşina nu evacuează apa.

Maşina vibrează.

Furtun de evacuare 
înfundat sau răsucit.

Verificaţi furtunul de 
descărcare, apoi curăţaţi-l 
sau dezrăsuciţi-l.

Filtrul pompei înfundat.

Rufe aşezate neomo-
gen în maşină.

Distribuiţi corect rufele 
dumneavoastră în 
maşină. 

Picioruşele maşinii nu au 
fost reglate. 

Reglaţi picioruşele 
maşinii. (*)

Balamalele de sigu-
ranţă montate pentru 
transport nu sunt 
dezasamblate.

Dezasamblaţi balamalele 
de siguranţă a maşinii. (*)

Cantitate mai mică de rufe în 
maşină.

Aceasta nu va bloca 
funcţionarea maşinii.

Maşina este supraîncărcată 
cu rufe sau acestea nu sunt 
bine distribuite.

Nu introduceţi mai multe 
rufe decât cantitatea 
necesară şi distribuiţi 
corespunzător rufele în 
maşină.

Maşina se sprijină pe o 
suprafaţă tare.

Preveniţi maşina de spriji-
nirea pe suprafeţe tari.

Curăţaţi filtrul pom-
pei. (*)

DEFECŢIUNE CAUZE POSIBILE DEPANARE
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CAPITOLUL -9:  DEPANARE

Spumă excesivă este formată 
în sertarul pentru detergent.

Cantitate excesivă de 
detergent folosită.

Apăsaţi butonul Pornire/Pauză 
Pentru a elimina formarea de 
spumă, amestecaţi o lingură 
de balsam cu jumătate de litru 
de apă, şi turnaţi amestecul în 
sertarul pentru detergent. După 
5-10 minute, apăsaţi din nou 
butonul Pornire/Pauză. În urmă-
toarea operaţiune de spălare, 
reglaţi corespunzător doza de 
detergent.

Utilizaţi detergenţi produşi 
doar pentru maşini de spălat 
automate.Detergent greşit utilizat.

Gradul de contaminare a 
rufelor nu corespunde cu pro-
gramul pe care l-aţi ales.

Selectaţi programul cores-
punzător pentru gradul de 
contaminare al rufelor dumne-
avoastră. (Consultaţi tabelul 
de program)

Reglaţi cantitatea de detergent 
bazată pe cantitatea şi gradul 
de contaminare al rufelor.

Cantitate de detergent 
utilizată insuficient.

Rufe amplasate în maşi-
nă în exces de capacita-
tea maximă.

Încărcaţi maşina cu rufe, 
cantitatea care nu trebuie să 
depăşească capacitatea maxi-
mă de rufe.

Rezultat de spălare nesatis-
făcător.

DEFECŢIUNE CAUZE POSIBILE DEPANARE
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(*) Consultaţi capitolul cu privire la întreţinere şi curăţarea maşinii.

Rezultat de spălare 
nesatisfăcător.

De îndată ce maşina este 
încărcată cu apă, aceasta 
este evacuată.

În timpul spălării, nu 
apare apă în tambur.

Rufele lasă reziduuri de 
detergent pe acestea.

Pete gri apar pe rufe.

Apa este grea.
( Contaminată, apă calca-
roasă etc)

Rufe aşezate neomogen 
în maşină.

Capătul de final al 
furtunului de descărcare 
este prea jos pentru 
maşină.

Fără defect. Apa se află 
în partea neutilizată a 
tamburului.

Particulele nedizolvate 
ale unilor detergenţi se 
pot lipi de rufe ca pete 
albe.

Motivul deoarece apar 
poate fi ulei, cremă sau 
alifii.

Reglaţi cantitatea de deter-
gent bazată pe instrucţiunile 
producătorului detergentului.

Distribuiţi corect şi omo-
gen rufele dumneavoas-
tră în maşină.

Setaţi înălţimea corespun-
zătoare a furtunului de 
evacuare a apei. (*) 

Efectuaţi o clătire suplimen-
tară prin setarea maşinii 
la programul ”Clătire”, sau 
curăţaţi petele utilizând o 
perie după ce acestea s-au 
uscat.

Aplicaţi cantitatea maximă de 
detergent conform producăto-
rului detergentului în următoa-
rea operaţiune de spălare.

CAPITOLUL -9:  DEPANARE

DEFECŢIUNE CAUZE POSIBILE DEPANARE
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CAPITOLUL -9:  DEPANARE

Operaţiunea de centrifu-
gare nu este efectuată sau 
întârzie.

Fără defect. Sistemul 
nebalansat de control al 
încărcării a fost activat.

Sistemul nebalansat de control 
al încărcării va încerca să 
distribuie rufele omogen. 
Operaţiunea de centrifugare va 
porni după ce rufele sunt distri-
buite. Plasaţi rufele în maşină 
într-o formă balansată pentru 
următoarea dată.

DEFECŢIUNE CAUZE POSIBILE DEPANARE
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CAPITOLUL	-10:	AVERTISMENTE	AUTOMATE	DE	DEFECŢI-
UNE	ŞI	

Maşina dumneavoastră este dotată cu sisteme ce sunt 
capabile de a lua precauţiile şi avertismentele necesare în 
cazul unei defecţiuni prin intermediul unei verificări în mod 
continuu în timpul operaţiunilor de spălare.

(*) Consultaţi capitolul cu privire la întreţinere şi curăţarea 
maşinii.

Uşa maşinii este 
lăsată închisă.

Presiunea apei sau nivelul 
apei din interiorul maşinii 
este scăzut. 

Pompa este defectă sau 
filtrul pompei este înfundat 
sau conexiunea electrică a 
pompei este defectă.

Maşina are o cantitate 
excesivă de apă.

Curăţaţi filtrul pompei. Dacă problema persis-
tă, contactaţi cel mai apropiat centru autorizat 
de service. (*)

Deschideţi robinetul. Apa principală poate fi 
decuplată. Dacă problema persistă, maşina 
dumneavoastră se va opri automat după un 
timp. Dacă problema persistă, opriţi robinetul 
şi contactaţi cel mai apropiat centru autorizat 
de service.

Închideţi uşa. Dacă maşina menţine indica-
rea defecţiunii, opriţi maşina, decuplaţi-o şi 
contactaţi imediat cel mai apropiat service 
autorizat.

COD DE DEFE-
CŢIUNE

DEFECT PO-
SIBIL ACŢIUNE

E01

E03

E02

E04

Spălare

Spălare

Spălare

Spălare

Clătire

Finalizare

Finalizare

Clătire

Clătire

Clătire

Maşina va evacua apa singură. Înainte de 
operaţiunile de evacuare, opriţi maşina 
şi decuplaţi-o. Opriţi robinetul şi contac-
taţi cel mai apropiat centru autorizat de 
service.
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CAPITOLUL	-11:	INFORMAŢII	PRACTICE

Băuturi	alcoolice Zona pătată trebuie spălată 
iniţial utilizând apă caldă, apoi curăţată cu glice-
rină şi apă şi apoi clătită cu apă amestecată cu 
oteţ.

Cremă	de	pantofi	Pata trebuie să fie frecată 
uşor fără avarierea ţesăturii şi apoi spălată şi 
clătită cu detergent. Dacă nu este eliminată, 
aceasta trebuie spălată utilizând un amestec 
obţinut din adăugarea unei cantităţi de alcool 
(96˚) în două cantităţi de apă, şi apoi spălată cu 
apă caldă.

Ceai	şi	cafea:	Întindeţi zona pătată pentru a cu-
prinde deschiderea unui vas şi turnaţi apă caldă 
cât de tare poate materialul să reziste.
În acest caz, tipul materialului dumneavoastră, 
permite spălare cu înălbitor.

Ciocolată	şi	cacao:	După scufundarea rufelor 
dumneavoastră în apă rece şi frecarea cu să-
pun sau detergent, spălaţi la temperatură tipul 
de material la care poate să reziste. În cazul în 
care pata de ulei este încă vizibilă, curăţaţi-o cu 
apă oxigenată (3%).



RO -80-

CAPITOLUL	-11:	INFORMAŢII	PRACTICE

Pastă	de	tomate:	După frecarea substanţe-
lor uscate fără avarierea ţesăturii, scufundaţi 
în apă timp de 30 de minute, şi apoi spălaţi 
cu detergent.

Ou / buloin:	Scoateţi reziduurile uscate ale 
petei de pe rufe, şi apoi ştergeţi cu un burete 
sau material textil moale scufundat mai întâi 
în apă rece. Frecaţi cu detergent, spălaţi cu 
înălbitor diluat.

Pete	de	vaselină	şi	ulei Mai întâi stergeti 
reziduurile. Frecaţi pata cu detergent şi spă-
laţi cu apă caldă cu săpun.

Muştar	Aplicaţi glicerină pe zona pătată. 
Frecaţi cu detergent şi spălaţi. Dacă pata nu 
a ieşit, ştergeţi cu alcool. (Pentru materiale 
sintetice şi colorate, un amestec de o canti-
tate de alcool la două cantităţi de apă trebuie 
să fie utilizat)
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CAPITOLUL	-11:	INFORMAŢII	PRACTICE

Fructe:	Întindeţi zona pătată până când ajunge 
gura recipientului şi turnaţi apă rece peste. Nu 
turnaţi apă caldă peste pată. Ştergeţi cu apă caldă 
şi aplicaţi glicerină. Permiteţi 1-2 ore, ştergeţi cu 
câteva picături de oţet alb, şi clătiţi.

Pete	de	iarbă:	Ştergeţi zona pătată cu detergent. 
Dacă tipul materialului permite utilizarea înălbito-
rului, spălaţi cu înălbitor. Ştergeţi rufele din lână cu 
alcool. (Pentru materiale colorate, un amestec de 
o cantitate de alcool pur la două cantităţi de apă 
trebuie să fie utilizat)

Vopsea	pe	bază	de	ulei:	Pata trebuie să fie elimi-
nată prin aplicarea diluantului înainte de uscare. 
Apoi aceasta trebuie ştearsă cu detergent şi spă-
lată.

Pată	de	arsură: Dacă rufa este potrivită aplicării 
înălbitorului, dumneavoastră puteţi adăuga înăl-
bitor în apa de spălare. Pentru îmbrăcăminte din 
lenjerie, un material textil anterior scufundat în 
apă oxigenată va trebui să fie plasată peste pată 
şi trebuie călcată după ce s-a mai pus un mate-
rial textil uscat peste acesta. Acesta trebuie să fie 
spălat după ce a fost clătit corespunzător.
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CAPITOLUL	-11:	INFORMAŢII	PRACTICE

Pete	de	sânge:	Scufundaţi rufele în apă rece 
timp de 30 de minute. Dacă pata nu este 
eliminată, apoi scufundaţi într-un ameste de 
apă şi amoniac (3 linguri de amoniac în 4 litri 
de apă) timp de 30 de minute.

Cremă,	îngheţată	şi	lapte:	Scufundaţi rufe-
le dumneavoastră în apă rece şi apoi frecaţi 
zona pătată cu detergent. Dacă pata nu este 
eliminată, aplicaţi înălbitor potrivit rufelor dvs. 
(Nu utilizaţi înălbitor pentru rufele colorate)

Mucegai:	Petele de mucegai trebuie să fie eliminate 
cât mai repede posibil. Pata trebuie să fie 
spălată cu apă cu detergent, totuşi dacă nu 
poate fi scoasă, aceasta trebuie ştearsă cu 
apă oxigenată (3%).

Cerneala: Supuneţi zona pătată la apă curentă şi 
aşteptaţi până când debitul de apă murdară 
se opreşte. Apoi ştergeţi cu apă cu lămâie şi 
detergent, şi spălaţi după aşteptând 5 minu-
te.
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DESCRIEREA	ETICHETEI	DE	ENERGIE	

Firma

Clasă de energie

Consum de energie

Valoare zgomot în 
timpul spălării

Valoare zgomot în 
timpul centrifugării

Clasă de performanţă a centrifu-
gării

Capacitate rufe uscate

Consum anual de 
apă

Model
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DESCRIEREA	ETICHETEI	DE	ENERGIE	

Consumul de energie şi apă poate varia bazat pe presiunea 
apei, duritatea apei, temperatură, temperatură ambientală, 
cantitate de rufe, selectarea funcţiei auxiliare, fluctuaţii de 
tensiune. Aceasta poate reduce consumul de apă şi energie 
pentru a fi utilizat de către maşina dumneavoastră în mo-
mentul când capacitatea propusă pentru programul selectat, 
spălaţi rufele mai puţin murdare sau rufele zilnice în progra-
me scurte, efectuaţi periodic operaţiuni de curăţare şi întreţi-
nere, utilizaţi maşina în intervale corespunzătoare de timp 
specificate de către furnizorul de electricitate.
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ELIMINAREA	MAŞINII	VECHI

Acest	simbol	de	pe	produs	sau	ambalaj	implică	faptul	
că	produsul	nu	trebuie	să	fie	tratat	ca	deşeu	menajer.	În	
schimb,	acesta	trebuie	să	fie	livrat	la	locuri	de	colectare	
a	acestui	tip	de	deşeuri	pentru	reciclarea	echipamentu-
lui	electric	şi	electronic.
Dumneavoastră	veţi	contribui	la	evitarea	rezultatelor	po-
tenţial	negative	în	ceea	ce	priveşte	mediul	înconjurător	
şi	viaţa	umană,	ce	se	va	ridica	datorită	procedurii	greşi-
te	de	deşeu	pentru	produs	prin	asigurarea	că	produsul	
este	reciclat	corespunzător.
Materialele	de	reciclare	vor	ajuta	menţinerea	resurselor	
naturale.
Pentru	informaţii	suplimentare	conform	reciclării	aces-
tui	produs,	vă	rugăm	să	contactaţi	municipalitatea	loca-
lă,	serviciul	de	reciclare	a	deşeului	menajer	sau	magazi-
nul	de	unde	aţi	achiziţionat	produsul.
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