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INSTRUCŢUNI DE SIGURANŢĂ 

Instrucţiuni de siguranţă 
Pentru siguranța dvs., trebuie respectate informațiile din acest 
manual pentru a minimiza riscul de incendiu sau explozie, șoc 
electric sau pentru a preveni daune materiale, vătămări corporale 
sau pierderi de vieți omenești. Explicarea simbolurilor: 

！ Avertisment! 
Această combinație de simbol și cuvânt de avertizare indică 
o situație potențial periculoasă care poate duce la deces sau
vătămări grave, dacă nu este evitată. 

Atenţie! 
Această combinație de simbol și cuvânt de avertizare indică o 
situație potențial periculoasă care poate duce la vătămări 
ușoare sau minore sau la deteriorarea proprietății și a 
mediului. 

Reţineţi! 
Această combinație de simbol și cuvânt de avertizare indică o 
situație potențial periculoasă care poate duce la vătămări 
ușoare sau minore. 

  ！ Avertisment! 

Pericol de electrocutare! 

• În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta
trebuie înlocuit de producător, de agentul de service sau de
persoane calificate în mod similar, pentru a evita pericolul.
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INSTRUCŢUNI DE SIGURANŢĂ 

• Se vor folosi noile seturi de furtunuri furnizate împreună cu
aparatul și nu se vor reutiliza seturile vechi de furtunuri.

• Înainte de orice operaţiune de întreținere a aparatului,
deconectați aparatul de la priză.

• Deconectați întotdeauna aparatul și opriți alimentarea cu apă
după utilizare. Valoarea maximă a presiunii de admisie a apei,
în pascali. Valoarea minimă a presiunii de admisie a apei, în
pascali.

• Pentru a asigura siguranța, fișa de alimentare trebuie introdusă
într-o priză cu trei poli cu împământare. Verificați cu atenție și
asigurați-vă că priza dvs. este împământată corect și fiabil.

• Asigurați-vă că aparatele de apă și electrice trebuie conectate
de un tehnician calificat, în conformitate cu instrucțiunile
producătorului și cu reglementările locale de siguranță.
Pericol pentru copii!

• Ţările EN: aparatul poate fi utilizat de copiii cu vârsta de peste
8 ani și persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale
reduse sau fără experiență și cunoștințe dacă au fost
supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului
într-un mod sigur și dacă înțeleg pericolele implicate. Copiii nu
trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea nu
trebuie efectuate de copii fără supraveghere.

• Copiii cu vârsta sub 3 ani trebuie supravegheați pentru a
vă asigura că nu se joacă cu aparatul.

• Animalele și copiii pot urca în mașină. Verificați mașina
înainte de fiecare utilizare.

• Copiii trebuie să fie supravegheați pentru a vă asigura că
nu se joacă cu aparatul.
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INSTRUCŢUNI DE SIGURANŢĂ 

• Hubloul de sticlă poate fi foarte fierbinte în timpul operației.
Ţineţi copiii și animalele de companie departe de mașină în
timpul funcţionării.

• Înainte de a folosi aparatul, scoateți toate ambalajele și
șuruburile de transport. În caz contrar, pot apărea daune
grave.

• Fişa trebuie să fie accesibilă după instalare.

Risc de explozie!
• Nu spălați sau nu uscați articolele care au fost curățate, spălate,

înmuiate sau acoperite cu substanțe combustibile sau explozive
(cum ar fi ceară, ulei, vopsea, benzină, degresanți, solvenți de
curățare uscată, kerosen etc.). Acest lucru poate duce la
incendiu sau explozie.

• Spălaţi temeinic articolele manual.

Atenţie!  

Instalarea produsului! 

• Această mașină de spălat este destinată numai utilizării în interior.
• Nu este destinată a fi încorporată.
• Deschiderile nu trebuie obstrucționate de un covor.
• Mașina de spălat nu trebuie instalată în încăperea de baie sau în
încăperile foarte umede, precum și în încăperile cu gaze explozive 
sau caustice. 
• Mașina de spălat cu numai o singură supapă de admisie poate fi
conectată la alimentarea cu apă rece. Produsul cu supape de admisie 
dublă trebuie conectat corect la alimentarea cu apă caldă și apă rece. 
• Fişa trebuie să fie accesibilă după instalare.
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INSTRUCŢUNI DE SIGURANŢĂ 

• Scoateți toate ambalajele și șuruburile de transport înainte de
a utiliza aparatul. În caz contrar, pot apărea daune grave.

Risc de deteriorare a aparatului!

• Produsul dvs. este destinat doar utilizării la domiciliu și este
destinată exclusiv pentru textilele adecvate pentru spălarea în
maşina de spălat.

• Nu urcați și nu vă așezați pe capacul superior al mașinii.
• Nu vă sprijiniți de hubloul mașinii.
• Atenție în timpul manipulării:

1. Șuruburile de transport vor fi reinstalate la mașină de către
o persoană specializată.
2. Apa acumulată trebuie evacuată din mașină.
3. Manipulați mașina cu atenție. Nu țineți niciodată de nicio
parte proeminentă pe mașină în timpul ridicării. Hubloul 
mașinii nu poate fi utilizat ca mâner în timpul transportului. 
4.Acest aparat este greu. Transportați-l cu grijă. 

• Nu închideți hubloul cu forțe excesive. Dacă închiderea ușii este
dificilă, verificați dacă articolele sunt introduse sau distribuite
corect.

• Este interzisă spălarea covoarelor.

Operarea aparatului! 

• Înainte de spălarea articolelor pentru prima dată, produsul va fi
lăsat să ruleze un program complet fără articole în interior.

• Este interzisă utilizarea unor solvenți inflamabili și explozivi
sau toxici.
Benzina și alcoolul etc. nu se utilizează ca detergenți. Selectați
numai detergenții adecvați pentru spălare în maşina de spălat,
în special pentru tambur.
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INSTRUCŢUNI DE SIGURANŢĂ 

• Asigurați-vă că toate buzunarele sunt golite. Elementele
ascuțite și rigide, cum ar fi monezi, broşe, cuie, șuruburi sau
pietre etc., pot provoca daune grave acestei mașini.

• Verificați dacă apa din interiorul tamburului a fost evacuată
înainte de a deschide ușa. Vă rugăm să nu deschideți ușa dacă
există apă vizibilă.

• Risc de arsuri atunci când produsul evacuează apa fierbinte de
spălare.

• Nu alimentaţi niciodată apa manual în timpul spălării.
• După terminarea programului, vă rugăm să așteptați două

minute pentru a deschide hubloul.

Ambalajul/Vechiul aparat

Acest marcaj indică faptul că produsul nu ar trebui eliminat 
împreună cu alte deşeuri menajere în întreaga UE. Pentru a 
preveni posibilele daune asupra mediului sau sănătății umane 
cauzate de eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați-l în 
mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a 
resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul utilizat, vă 
rugăm să utilizați sistemele de colectare sau contactați 
distribuitorul de unde a fost achiziționat produsul. Ei îl 
returnează și pot prelua acest produs pentru reciclarea 
ecologică. 
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INSTALAREA 

Descrierea aparatului 

Capac superior 

Furtun de alimentare 
cu apă 

Panou de comandă 

Compartiment 
detergent 

Cablu de alimentare 

Tambur 

Hublou 
Filtru de service 

Furtun de 
evacuare 

Reţineţi! 
• Imaginea produsului este doar pentru referinţe, vă rugăm să vă raportaţi la produsul

real ca standard. 

Accesorii 

Capace pentru 
găurile de transport 

Furtun de 
alimentare apă 
rece 

Furtun de 
alimentare apă 
caldă (opţional) 

Colier furtun de 
evacuare 
(opţional) 

Manual de utilizare 
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INSTALAREA 

 

Instalarea 
Locul instalării 

！ Avertisment! 
• Stabilitatea este importantă pentru a preveni deplasarea

produsului! 
• Asigurați-vă că produsul nu stă pe cablul de alimentare. w w 

W> 20mm 

Înainte de instalarea mașinii, selectaţi locația după cum urmează: 
1. Suprafață rigidă, uscată și la nivel
2. Evitați lumina directă a soarelui
3. Ventilație suficientă
4. Temperatura încăperii este mai mare de 0 ℃
5. Țineți departe de resursele de căldură, cum ar fi cărbune sau gaze.

Despachetarea maşinii de spălat 
！ Avertisment! 

• Materialul de ambalare (de exemplu, Folii, Polistiren)
pot fi periculoase pentru copii. 

• Există riscul de sufocare! Păstrați tot ambalajul departe
de copii. 

1. Scoateți cutia de carton și ambalajul din polistiren.
2. Ridicați mașina de spălat și scoateți ambalajul de la bază. Asigurați-vă că spuma triunghiulară
mică este îndepărtată împreună cu partea inferioară. Dacă nu, așezați unitatea jos pe suprafața 
laterală, apoi îndepărtați manual spuma de pe partea inferioară a unității. 
3. Scoateți banda care fixează cablul de alimentare și furtunul de evacuare.
4. Scoateți furtunul de admisie de pe tambur.

Scoateţi bolţurile de transport 
！ Avertisment! 

• Trebuie să scoateți șuruburile de transport din spate înainte de a utiliza produsul.
• Dacă mutați produsul, veți avea nevoie de șuruburile de transport, deci asigurați-vă că le
păstrați într-un loc sigur. 

Luați următoarele măsuri pentru a elimina șuruburile: 
1. Desfaceți 4 șuruburi cu cheia și apoi scoateți-le.
2. Acoperiţi orificiile găurile cu dopurile de transport.
3. Păstraţi corespunzător șuruburile de transport pentru utilizare ulterioară.
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INSTALAREA 

Echilibrarea maşinii de spălat 
！ Avertisment! 

• Piulițele de blocare de pe toate cele patru picioare trebuie să fie înșurubate strâns pe carcasă.

1. Verificați dacă picioarele sunt strâns atașate de aparat. În caz contrar, rotiți-le în
pozițiile lor originale strângeți piulițele.

2. Desfaceți piulița de blocare rotind picioarele până când intră în contact cu podeaua.
3. Reglați picioarele și fixați-le cu o cheie, asigurați-vă că mașina este stabilă.

1 2 3 4 

Ridicare  Coborâre 

Conectarea furtunului de alimentare cu apă 
！ Avertisment! 

Piuliţă de 

blocare 

picior

• Pentru a preveni scurgerile sau pagubele datorită apei, urmați instrucțiunile din acest capitol! 
• Nu aruncați, nu zdrobiți, nu modificați sau nu rupeți furtunul de alimentare cu apă. 
• Pentru modelul dotat cu supapă de apă caldă, conectați-l la robinetul de apă caldă cu furtunul de 
alimentare cu apă caldă. Consumul de energie va scădea automat pentru anumite programe. 

Conectați țevile de admisie așa cum este indicat. Există două moduri de a conecta ţeava de 
admisie. 
1.Racord între furtunul normal și furtunul de alimentare.

1 2 bucşă glisantă 3  4 

Piuliţă de fixare 

Desfaceţi piuliţa de fixare şi 
cele 4 bolţuri 

Strângeţi piuliţa de fixare Apăsaţi bucşa glisantă, 
introduceţi furtunul de 
admisie în baza racordului  

Conectare încheiată 

2. Racordul între robinetul cu șurub și furtunul de admisie.

bucşă glisantă 

Robinet cu filet şi furtun de admisie Robinet special pentru maşina de spălat 
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INSTALAREA 

！ Warning! 
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 Conectați celălalt capăt al țevii de admisie la supapa de admisie din partea din 
spate a produsului și fixați țeavă în sensul acelor de ceasornic. 

supapă admisie apă furtun alimentare apă 

Furtunul de evacuare 
！ Avertisment! 

• Nu îndoiți și nu întindeți furtunul de evacuare. 
• Așezați corect furtunul de evacuare, în caz contrar ar putea apărea daune din evacuarea apei. 

Există două moduri de a plasa capătul furtunului de evacuare: 
1.Introduceţi-l în bazinul de apă. 2. Conectați-l la conducta de evacuare

ramificată. 

Water 
trough 

Reţineţi! 
• Dacă mașina are suport pentru furtun, instalați-l după cum urmează.

Trough 

Hose Retainer 

Max.100cm 
Min.60cm 

！ Avertisment! 
• Când instalați furtunul de evacuare, fixați-l corespunzător cu un lanţ.
• Dacă furtunul de evacuare este prea lung, nu îl forțați în mașina de spălat, deoarece va
cauza zgomote anormale. 
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OPERAŢIUNI 

Pornirea rapidă 
Atenţie! 

• Înainte de spălare, asigurați-vă că maşina este instalată corect.
• Înainte de a spăla pentru prima dată, mașina de spălat trebuie să ruleze un program

complet de spălare, fără articole în ea, după cum urmează. 

1. Înainte de spălare
1 2 3 4 5

Spălare 

Balsam 

Prespălare

Conectaţi 

Reţineţi! 
Deschideţi robinetul Încărcaţi Închideţi hubloul Adăugaţi detergent 

• Detergentul trebuie adăugat în "compartimentul I" după selectarea pre-spălării pentru
mașinile cu această funcţie. 

2. Spălarea
1 2  3 

Selectaţi programul Delectaţi funcţia sau 
implicit 

Porniţi 

Reţineţi! 
• Dacă este selectată opțiunea implicită, pasul 2 poate fi omis.
• 2. Diagrama de funcții este doar pentru referință, vă rugăm să consultați produsul real ca 
standard. 

3. După spălare
Dispozitivul de blocare a ușii și luminile [Start / Pauză] clipesc intermitent împreună cu 

alarma sonoră sau cu două puncte mici care clipesc pe ecranul digital. 
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OPERAŢIUNI 

Înainte de fiecare spălare 
• Intervalul de funcţionare al mașinii de spălat trebuie să fie de (0-40)° C. Dacă este utilizată

sub 0 ° C, supapa de admisie și sistemul de evacuare pot fi deteriorate. Dacă maşina este
amplasată în condiții de 0 ° C sau mai puțin, aceasta trebuie transferată la temperatura
normală a mediului, pentru a vă asigura că furtunul de alimentare cu apă și furtunul de
evacuare nu sunt înghețate înainte de utilizare.

• Verificați etichetele și explicațiile privind utilizarea detergentului înainte de spălare.
Utilizați detergent non-spumant sau mai puțin spumant, adecvat pentru spălarea corectă în
maşina de spălat.

Verificaţi eticheta 

Introduceţi articolele mici în 
sacul de spălat 

Goliţi buzunarele 

Întoarceţi articolele care se 
scămoşează uşor sau pufoase 

Înnodaţi şireturile 
lungi,închideţi fermoarul sau 
nasturii 

Separaţi articolele cu 
texturi diferite 

！ Avertisment! 
• La spălarea unui singur articol, acesta poate provoca cu ușurință o excentricitate mare

și poate da alarma datorită unui mare dezechilibru. Prin urmare, se recomandă să 
adăugați unul sau două articole pentru a fi spălate împreună, astfel încât evacuarea să 
se facă fără probleme. 

• Nu spălați hainele cu urme de kerosen, benzină, alcool și alte materiale inflamabile.

11



OPERAŢIUNI 

Compartimentul pentru detergent 
I Detergent prespălare 
I I Detergent spălare principală 

Balsam 

Detergent lichid Detergent pudră 

Atenţie! 

Scoateţi compartimentul 

• Detergentul trebuie adăugat numai în "compartimentul I" după selectarea pre-spălării pentru
mașinile cu această funcție. 

Program 
Bumbac Eco 40 °C 

Bumbac Eco 60 °C 

Bumbac 

Bumbac 20 °C 

Bumbac 30 °C 

Bumbac 40 °C 

Bumbac 60 °C 

Bumbac 90 °C 

Sintetice 

Sintetice 40 °C 

Sintetice 60 °C 

Curăţare tambur 

Obligatoriu ○ Opţional 

Program 
Stoarcere  

Evacuare 

Clătire&Stoarcere 

Delicate 30 °C 

Delicate 

Se încheie în 9H  

Se încheie în 6H  

Se încheie în 3H 

Spălare uşoară 45' 

Spălare uşoară 30' 

Spălare uşoară 15' 
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OPERAŢIUNI 
     Panoul de comandă 

4 

Reţineţi! 
3  2 1 

• Imaginile sunt doar pentru referință, consultați produsul real ca standard.

1       Off 
Aparatul este oprit. 

3     Opţiuni 
Aceasta vă permite să selectați o funcție 
suplimentară și se va aprinde când este 
selectată. 

12     Start/Pauză 
Apăsați butonul pentru a porni sau 
întrerupe ciclul de spălare. 

4   Programe 
Disponibil în funcție de tipul de spălătorie. 
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OPERAŢIUNI 

/ 

Opţiuni 
 Prespălare: Funcția de Pre-spălare poate obține o spălare suplimentară înaintea spălării principale, este potrivită

pentru spălarea prafului de pe suprafața articolelor; trebuie să puneți detergent în compartimentul (I) 
când o selectați. 

Clătire suplimentară: Spălarea va fi supusă unei clătiri suplimentare o dată după ce o selectați. 

Fără stoarcere: Maşina nu va centrifuga dacă selectaţi această funcție. 

Întârziere:  Funcția de întârziere poate fi setată cu acest buton, timpul de întârziere este 0-24H. 

Viteza de 
stoarcere: 

Se poate seta viteza de stoarcere prin apăsarea în mod repetat a butonului 

Program Opţiune Program Opţiune 

Bumbac Eco 40 °C 
Bumbac Eco 60 °C 
Bumbac/Normal 
Bumbac/Normal 20 °C 
Bumbac/Normal 30 °C 
Bumbac/Normal 40 °C 
Bumbac/Normal 60 °C 
Bumbac/Normal 90 °C 
Sintetice 
Sintetice 40 °C 
Sintetice 60 °C 
Curăţare tambur 
Stoarcere 

Pre-spălare  Clătire supl. Pre-spălare  Clătire supl. 
Evacuare 
Clătire&Stoarcere 
Delicate 30 °C 
Delicate 
Se încheie în 9H  
Se încheie în 6H  
Se încheie în 3H 
Spălare uşoară 45' 
Spălare uşoară 30' 
Spălare uşoară 15' 
Stoarcere 

○ Opţional 

Alte funcţii 
Dezactivarea alarmei 

Pre-spălare 
Press 3 sec. 

Întârziere
ress 3 sec. 

Selectaţi programul 

P 

Apăsaţi butonul [Pre-spălare]/[Întârziere ] timp de 3sec.Alarma este dezactivată. 

Pentru a activa alarma, apăsați din nou butonul timp de 3 secunde. Setarea va fi păstrată până la 
următoarea resetare. 
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OPERAŢIUNI 

Atenţie! 
• După dezactivarea alarmei, semnalele sonore nu vor mai fi active.

15



OPERAŢIUNI 

/ 

Funcţia de blocare 
Pentru a preveni acţionarea 
neintenţionată. 

Clătire 
supl. 

Fără 
stoarcere 

Viteză 
stoarcere 

Selectaţi 
programul 

Atenţie! 

Start Apăsaţi [Clătire supl.] şi [Fără stoarcere]/ [Viteză 
stoarcere] 3 sec. până se aude semnalul sonor. 

• Apăsați pe cele două butoane timp de 3 secunde. de asemenea, să fie dezactiva funcția.
• Funcţia de blocare va bloca toate butoanele, cu excepția [OFF].
• Opriți sursa de alimentare, funcţia de blocare trebuie dezactivată.
• Dacă doriți să schimbați programul în funcţia de blocare, ar trebui să deblocați mai

întâi maşina, apoi să rotiți butonul în poziția OFF, apoi să alegeți programul dorit. 

Temp. 
Temperatura este:Rece,20°C,30°C, 40°C,60°C,90°C 

Viteza 
Viteza este: 
800: 0-400-600-800 1000: 0-400-600-800-1000 1200: 0-400-600-800-1000-1200 

Program Viteză standard(rpm) 
800 1000 1200 

Program Viteză standard(rpm) 
800  1000      1200 

Bumbac Eco 40 °C 
Bumbac Eco 60 °C 
Bumbac/Normal 
Bumbac/Normal 20 °C 
Bumbac/Normal 30 °C 

800 
800 
800 
800 
800 

1000 
1000 
1000 
1000 
1000 

1200 
1200 
1200 
1200 
1200 

Stoarcere 
Evacuare 
Clătire&Stoarcere 
Delicate 30 °C 
Delicate 

800 
- 

800 
600 
600 

1000 
- 

1000 
600 
600 

1200 
- 

1200 
600 
600 

Bumbac/Normal 40 °C 800 800/1000 1200 Se încheie în 9H/Mix 60°C 800 1000 1000 

Bumbac/Normal 60°C 
Bumbac/Normal 90°C 
Sintetice 
Sintetice 40 °C 
Sintetice 60 °C 
Curăţare tambur 

800 
800 
800 
800 
800 
400 

800 
800 

1000 
1000 
1000 
400 

1200 
1200 
1000 
1000 
1000 
400 

Se încheie în 6H/Mix 40°C 

Se încheie în 3H/Mix 

Spălare uşoară 45' 

Spălare uşoară 30' 

Spălare uşoară 15' 

800 

800 

800 

800 

800 

1000 

1000 

800 

800 

800 

1000 

1000 

800 

800 

800 
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OPERAŢIUNI 

Programe 
Programele sunt disponibile în funcție de tipul de rufe. 

Programe 

Bumbac/Normal 

Sintetice 

Spălare uşoară 

Textile rezistente, textile rezistente la temperaturi ridicate din 
bumbac sau in. 
Spălați articole sintetice, de exemplu: cămăși, paltoane, amestec. În timpul 
spălării textilelor tricotate, cantitatea de detergent trebuie să fie redusă 
datorită structurii ţesăturii și formării de bule. 
Este potrivită pentru spălarea rapidă a articolelor foarte puțin murdare. 

   Bumbac  Eco  Pentru a spori efectele de spălare, timpul de spălare este mai mare. 
Se încheie în  

Delicate  
Curăţare tambur 

Funcția poate fi setată cu acest program, timpul total, inclusiv timpul de 
spălare și timpul de întârziere, este de 3 ore, 6 ore sau 9 ore. 
Pentru textile delicate, de ex. mătase, satin, fibre sintetice sau amestec  
Aplică o sterilizare la temperatură ridicată de 90 ° C pentru a face spălatul 
rufelor mai ecologic. Când se efectuează această procedură, nu pot fi adăugate 
haine sau alte articole. Dacă este introdusă o cantitate adecvată de agent de 
albire pe bază de clor, efectul de curățare a tamburului va fi mai bun. Clientul 
poate folosi acest program în mod regulat în funcție de necesități. 

   Stoarcere Stoarcere suplimentară 
Clătire&Stoarcere Clătire suplimentară cu stoarcere. 

   Evacuare  Evacuarea apei. 
Mix   Puteți alege această procedură pentru a spăla rufele rezistente, care necesită mult 

mai mult timp și putere. Este folosită pentru rufele din bumbac, cum ar fi 
aşternuturi, feţe de pernă, halate de baie și lenjerie de corp. 
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OPERAŢIUNI 

Program Încărcare(kg) Temp.(℃) Timp implicit 
6.0 7.0 6.0 6.0 7.0 7.0 7.0 8.0 

Bumbac Eco 40 °C 
Bumbac Eco 60 °C 
Bumbac 
Bumbac 20 °C 
Bumbac 30 °C 
Bumbac 40 °C 
Bumbac 60 °C 
Bumbac 90 °C 
Sintetice  
Sintetice 40 °C 
Sintetice 60 °C 
Curăţare tambur 
Stoarcere 
Evacuare 
Clătire&Stoarcere 
Delicate 30 °C  
Delicate 
Se încheie în 9H/Mix 60 °C  
Se încheie în 6H/Mix 40 °C 
Se încheie în 3H/Mix 
Spălare uşoară 45' 
Spălare uşoară 30' 
Spălare uşoară 15' 

6.0 

6.0 
6.0 
6.0 
6.0 
6.0 
6.0 
6.0 
6.0 
3.0 
3.0 
3.0 
- 

6.0 
- 

6.0 
2.5 
2.5 
6.0 
6.0 
6.0 
2.0 
2.0 
2.0 

7.0 

7.0 
7.0 
7.0 
7.0 
7.0 
7.0 
7.0 
7.0 
3.5 
3.5 
3.5 
- 

7.0 
- 

7.0 
2.5 
2.5 
7.0 
7.0 
7.0 
2.0 
2.0 
2.0 

implicit 

40 
60 
rece 
20 
30 
40 
60 
90 
rece 
40 
60 
90 
- 
- 
- 

30 
rece 

  40 
40 
 40 
30 
20 
rece 

    (E06) 

1000 
3:35 
3:52 
1:35 
1:19 
1:20 
1:40 
1:45 
2:40 
1:18 
1:33 
1:43 
1:21 
0:12 
0:01 
0:31 
1:00 
0:55 
1:13 
1:13 
1:13 
0:45 
0:30 
0:15 

 (E06) 

1200 
3:45 
3:23 
1:35 
1:19 
1:20 
1:40 
1:45 
2:40 
1:18 
1:33 
1:43 
1:21 
0:12 
0:01 
0:31 
1:00 
0:55 
1:13 
1:13 
1:13 
0:45 
0:30 
0:15 

(E08-IR) 

1000 
3:29 
3:52 
1:35 
1:19 
1:20 
1:40 
1:45 
2:40 
1:18 
1:33 
1:43 
1:21 
0:12 
0:01 
0:31 
1:00 
0:55 
1:23 
1:02 
1:13 
0:45 
0:30 
0:15 

(E08-EU) 

1000 
3:29 
3:52 
1:35 
1:19 
1:20 
1:40 
1:45 
2:40 
1:18 
1:33 
1:43 
1:21 
0:12 
0:01 
0:31 
1:00 
0:55 
1:23 
1:02 
1:13 
0:45 
0:30 
0:15 

(E08-IR) 

1200 
3:34 
3:53 
1:35 
1:19 
1:20 
1:40 
1:45 
2:40 
1:18 
1:33 
1:43 
1:21 
0:12 
0:01 
0:31 
1:00 
0:55 
1:23 
1:02 
1:13 
0:45 
0:30 
0:15 

(E08-EU) 

1200 
3:34 
3:53 
1:35 
1:19 
1:20 
1:40 
1:45 
2:40 
1:18 
1:33 
1:43 
1:21 
0:12 
0:01 
0:31 
1:00 
0:55 
1:23 
1:02 
1:13 
0:45 
0:30 
0:15 

(E08-KP) (E08-EU) 

1000 1300 
1:25  3:33 
1:40  3:44 
1:35  1:35 
1:19  1:19 
1:20  1:20 
1:57  1:40 
1:45  1:45 
2:40  2:40 
1:18  1:18 
1:33  1:33 
1:43  1:43 
1:21  1:21 
0:12  0:12 
0:01  0:01 
0:31  0:31 
1:00  1:00 
0:55  0:55 
1:23  1:23 
1:02  1:02 
1:13  1:13 
0:45  0:45 
0:30  0:30 
0:15  0:15 

• Clasa 3 de eficiență energetică KOREA. 
Program de testare a energiei: Bumbac Eco 40 ° C. Viteza: cea mai mare viteză; Altele ca valoare implicită. 
Încărcare pe jumătate pentru mașina de 7,0 kg: 3,5 kg. 
• Clasa de eficiență energetică este A ++ 
Programul de testare a energiei: Bumbac Eco 60 ° C / 40 ° C. Viteza: cea mai mare viteză; Altele ca valoare implicită. 
Încărcare pe jumătate pentru mașina de 6,0 / 7,0 kg: 3,0 / 3,5 kg. 
"Bumbac Eco 60 ° C / 40 ° C" reprezintă programul standard de spălare la care se referă informațiile de pe etichetă și fișă și 
este adecvat pentru spălarea rufelor din bumbac obișnuit de murdare și este cel mai eficient program din punct de vedere al 
combinării consumul de energie și apă pentru spălarea tipului de rufe de bumbac, pentru ca temperatura reală a apei să 
difere de temperatura ciclului declarat. 

Reţineţi! 
• Parametrii din acest tabel sunt doar pentru referința utilizatorului. Parametrii reali pot diferi de
parametrii din tabelul de mai sus. 18



ÎNTREŢINEREA 

Curăţarea şi întreţinerea 
！ Avertisment! 
• Înainte de începerea întreținerii, deconectați mașina și închideți robinetul.

Curăţarea maşinii de spălat 
Întreținerea corespunzătoare a mașinii de spălat poate prelungi durata de 
viață. Suprafața poate fi curățată cu detergenți neutri neabrazivi diluați 
când este necesar. Dacă există o evacuare de apă, utilizați o cârpă umedă 
pentru a o șterge imediat. Nu sunt permise obiecte ascuțite. 

Reţineţi! 
• Acidul formic și solvenții diluați sau echivalenți sunt interzişi, cum ar fi alcoolul,

solvenții sau produsele chimice etc.. 

Curăţarea tamburului 
Rugina din interiorul tamburului cauzată de articolele din metal trebuie îndepărtată imediat cu 
detergenți fără clor. 
Nu folosiți niciodată burete de sârmă. 

Reţineţi! 
• Nu introduceţi rufele în mașina de spălat în timpul curățării tamburului.

Curăţarea garniturii hubloului şi a sticlei 
Ștergeți sticla și garnitura după fiecare spălare 
pentru a elimina scamele și petele. Dacă se 
acumulează scame, acestea pot provoca scurgeri. 
Îndepărtați orice monede, nasturi și alte 
obiecte din garnitură după fiecare spălare. 
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ÎNTREŢINEREA  

Curăţarea filtrului de admisie 
Reţineţi! 

• Filtrul de admisie trebuie curăţat dacă este mai puţină apă.

Spălarea filtrului sub jet de apă 
1. Închideți robinetul.
2. Scoateți furtunul de alimentare cu apă de pe robinet.
3. curățați filtrul.
4. Reconectați furtunul de alimentare cu apă.

Spălarea filtrului în maşina de spălat: 
1. Înșurubați ţeava de alimentare din partea din 

spate a mașinii. 
2.Scoateţi filtrul cu clești lungi și reinstalați-l

înapoi după spălare. 
3. Utilizați peria pentru a curăța filtrul.

4. Reconectați ţeava de admisie.

Reţineţi! 
• Dacă peria nu este curată, puteți scoate filtrul spălat separat;
• Reconectați și porniți robinetul.

Curăţarea compartimentului pentru detergent 
1. Apăsați în jos săgeata de pe capacul pentru balsam din sertarul dozatorului.
2. Ridicați clema și scoateți capacul pentru balsam și spălați toate canelurile cu apă.
3.Puneţi la loc capacul pentru balsam și împingeți sertarul în poziție.

 1  2  3  4 

A 

Scoateți sertarul 
dozatorului cu ajutorul 
butonului A  

Reţineţi! 

Curățați sertarul 
dozatorului sub apă 

Curățați în interiorul 
cavității cu o periuță de 
dinți veche 

Introduceți sertarul 
dozatorului 

• Nu utilizați alcool, solvenți sau produse chimice pentru a curăța mașina.
20



ÎNTREŢINEREA  

Curăţarea filtrului pompei de evacuare 
！ Avertisment! 

• Fiți atenți la apa fierbinte!
• Lăsați soluția de detergent să se răcească.
• Deconectați aparatul pentru a evita șocurile electrice înainte de spălare.
• Filtrul pompei de evacuare poate filtra fibrele și materialele străine mici din spălare.
• Curățați filtrul periodic pentru a asigura funcționarea normală a mașinii de spălat.

 1 2 
。 

3  4 

Deschideţi locaşul filtrului  Deschideţi filtrul rotind  Îndepărtaţi materiile Închideţi capacul inferior 

Atenţie! 
în sens invers acelor de 
ceasornic 

străine 

• Asigurați-vă că capacul supapei și furtunul de evacuare de urgență sunt reinstalate
corespunzător, plăcile de capăt ar trebui introduse aliniind plăcile de găuri, în caz 
contrar putând apărea scurgeri de apă; 

• Unele mașini nu au furtun de evacuare de urgență, rotiți capacul capacului inferior
direct pentru a face apa să curgă în bazin. 

• Când aparatul este în funcțiune și în funcție de programul selectat, poate exista
apă fierbinte în pompă. Nu scoateți niciodată capacul pompei în timpul ciclului de 
spălare, așteptați întotdeauna până când aparatul a încheiat ciclul și s-a golit. Când 
puneţi capacul la loc, asigurați-vă că acesta este bine strâns. 
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ÎNTREŢINEREA  

Depanarea problemelor tehnice 
Aparatul nu porneşte sau se oprește în timpul funcționării. 
Încercați mai întâi să găsiți o soluție la problemă. Dacă nu, contactați centrul de service. 
 Descriere Motiv Soluţie 
Maşina de spălat nu 
porneşte 

Hubloul nu 
poate fi deschis 

Scurgere de apă 

Reziduuri de 
detergent în cutie 

Indicatorul sau afişajul 
nu se aprinde 

 Zgomot anormal 

Hubloul nu este închis corect 

Funcţia de protecţie 
 este activată 

Racordul dintre ţeava de admisie sau or 
furtunul de scurgere nu este etanş 

 Detergentul este umezit 
sau aglomerat 

 Deconectaţi alimentarea 

Panoul de comandă are 
probleme de comandă  

Reporniţi după ce hubloul este închis 
Verificaţi dacă nu sunt rufe blocate 

Deconectaţi maşina, reporniţi-o 

Verificaţi şi strângeţi ţevile de apă 
Curăţaţi furtunul de scurgere 

Curăţaţi şi ştergeţi cutia de detergent 

Verificaţi dacă există o pană de 
curent şi dacă fişa este conectată 
corespunzător  
Verificaţi dacă bolţurile de fixare 
au fost scoase  
Verificaţi dacă maşina este instalată 
pe o suprafaţă solidă şi la nivel

Descriere Motiv  Soluție 

Prewash 

Extra 

Rinse No 

Spin 

Pause/Star

Off 

Off 

Off 

Off 

Off 

Flash Hubloul nu este închis corect Reporniţi după închiderea hubloului 
Verificaţi dacă rufele nu sunt blocate  
 

Off 

Off 

Flash 

Off 

Off 

Off

Problemă cu injectarea       Verificaţi dacă presiunea apei este prea 
 apei în timpul spălării scăzută 

        Îndreptaţi ţeava de apă 

Off 

Off 

Flash 

Flash 

Off 

Off   Durată mare de evacuare a apei        Verificaţi dacă filtrul admisie de apă este 
blocat   

Off 

Flash 

Off 

Off 

Off 

Off Deversare a apei Reporniţi maşina
Altele Mai întâi încercaţi din nou, apelaţi linia de 

asistenţă tehnică dacă problema persistă
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ÎNTREŢINEREA 

Descriere Motiv  Soluţie 

E30 Hubloul nu este închis corect  Reporniţi după închiderea hubloului 
Verificaţi dacă rufele nu sunt blocate

E10

Problemă cu injectarea Verificaţi dacă presiunea apei este 
apei în timpul spălării prea scăzută 

Îndreptaţi ţeava de apă 
Verificaţi dacă filtrul admisie de apă 

    
E21 Durată mare de evacuare Verificaţi dacă furtunul de evacuare 

este blocat 
E12 Deversarea apei Reporniţi maşina

Altele Mai întâi încercaţi din nou, apelaţi linia de asistenţă tehnică dacă problema 
persistă

Reţineţi! 
• După verificare, activați aparatul. Dacă problema apare din nou,contactați serviciul.
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ÎNTREŢINERE 

Specificaţii tehnice 
Alimentare 220-240V~,50Hz 
Curent MAX. 10A 

0.05MPa~1MPa 

Capacitate 
de spălare 

Dimensiuni 
(W*D*H mm) 

Presiunea standard a apei 

7.0kg 595*495*850 

D 

Greutate netă Putere nominală 

61kg           1950W  

24
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ÎNTREŢINERE 

Reţineţi! 
• Setarea programului pentru testare în conformitate cu standardul aplicabil

En60456. 
• Când utilizați programele de testare, spălați sarcina specificată utilizând

viteza maximă de stoarcere. 
• Parametrii actuali vor depinde de modul în care aplicația este folosită și poate

diferi de parametrii din tabelul de mai sus. 

  Observaţii : 
❶  Clasa de eficiență energetică este de la A (cea mai mare eficiență) la D (cea mai mică 
eficiență). 
❷  Consumul de energie pe an, bazat pe 220 de cicluri de spălare standard pentru 

programul standard la 60 ° C și 40 ° C la sarcină totală și parțială și consumul 
modurilor cu putere redusă. Consumul real de energie depinde de modul în care este 
utilizat aparatul. 

❸  Consumul de apă pe an pe baza a 220 de cicluri standard de spălare pentru programul 
standard la 60 ° C și 40 ° C la sarcină totală și parțială. Consumul actual de apă depinde 
de modul în care este folosit aparatul. 

❹  Clasa eficienţei de stoarcere-uscare este de la G (cea mai puţin eficienţă) la A (cea mai 
eficientă). 

❺  Programul standard de 60 ° C și programul standard de 40 ° C sunt programe standard 
de spălare. Aceste programe sunt potrivite pentru spălarea rufelor din bumbac obișnuite 
și sunt cele mai eficiente programe în ceea ce privește consumul combinat de energie și 
apă pentru spălarea rufelor de tip bumbac. Temperatura reală a apei poate fi diferită de 
cea a ciclului declarat. 
 Alegeți tipul adecvat de detergent pentru diferite temperaturi de spălare pentru a obține 
cele mai bune performanțe de spălare, cu un consum redus de apă și de energie. 
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