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INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ
Instrucţiuni de siguranţă
Vă rugăm să citiți cu atenție următoarele informații de siguranță și să le
urmați strict pentru a minimiza riscul de incendiu sau explozie, electrocutare
și pentru a preveni deteriorarea bunurilor, vătămarea corporală sau pierderea
vieții. Nerespectarea acestor instrucțiuni va anula orice garanție.

！Avertizare!
Această combinație de simbol și cuvânt de avertizare indică
o situație potențial periculoasă care poate duce la deces sau
răni grave, cu excepția cazului în care este evitată.

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

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

！Avertizare!

PERICOL DE ȘOC ELECTRIC
• În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta
trebuie înlocuit de producător, agentul de service sau de
persoane calificate, pentru a evita un pericol.
• Dacă utilajul este deteriorat, acesta nu trebuie utilizat decât
dacă este reparat de producător, agentul de service sau de
persoane calificate.
Pericol de electrocutare!
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INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ
• Aparatul poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani
și persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau
lipsa de experiență și cunoștințe, dacă sunt supravegheate sau au primit
instrucțiuni privind utilizarea aparatului într-un mod sigur și înțelegeți
pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea
și întreținerea nu trebuie făcute de către copii fără supraveghere.
• Copiii trebuie supravegheați pentru a nu se juca cu aparatul.
• Copiii cu vârsta de cel puțin 3 ani trebuie ținuți departe de aparat sau
supravegheați continuu.
• Animalele și copiii pot urca în mașină. Verifică mașină înainte de fiecare
operație.
• Nu vă urcați și nu vă așezați pe aparat.

LOCUL DE INSTALARE ȘI ARIA ÎNCOJURĂTOARE
• Toate substanțele de spălat și alte substanțe suplimentare trebuie păstrate
într-un loc sigur, să să nu fie la îndemâna copiilor.
• Nu instalați mașina pe un covor. Obstrucția găurilor din covor pot deteriora
aparatul.
• Păstrați aparatul departe de sursele de încălzire și de lumina directă a
soarelui, pentru evitarea coroziunii pieselor din plastic și cauciuc.
• Nu utilizați aparatul în medii umede sau în încăperi care conțin gaze
explozive sau caustice. În caz de scurgeri de apă sau stropiri, lăsați aparatul să
se usuce.
• Aparatul nu trebuie instalat în spatele unei uși care poate fi blocată, a unei uși
glisante sau cu balama pe partea opusă a mașinii de spălat.
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INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ
• Nu folosiți mașina în încăperi cu o temperatură mai mică de 5 ° C. Acest
lucru poate provoca daune unor componente. Dacă este inevitabil, asigurațivă că scurgeți complet apa din aparat după fiecare utilizare (a se vedea
„Întreținere - Curățarea filtrului pompei de scurgere“) pentru a evita
deteriorarea cauzată de ger.
• Nu folosiți niciodată spray-uri sau substanțe inflamabile imediat în
apropierea aparatului.

INSTALAREA
• Îndepărtați toate materialele de ambalare și șuruburile de transport
înainte de a utiliza aparatUL. În caz contrar, pot rezulta daune grave.
• Acest aparat este echipat cu o singură supapă de admisie și poate fi
conectat numai la alimentarea cu apă rece.
• Ștecherul de alimentare trebuie să fie accesibil după instalare.
• Înainte de a spăla rufele pentru prima dată, produsul trebuie să fie
operat o singură dată pe parcursul tuturor procedurilor fără haine în
interior.
• Înainte de a utiliza mașina de spălat, produsul trebuie calibrat.
• Nu puneți obiecte excesiv de grele pe aparat, cum ar fi recipiente de apă
sau dispozitive de încălzire.
• Noile seturi de furtun furnizate împreună cu aparatul trebuie utilizate și
seturile de furtunuri vechi nu trebuie reutilizate.
• Presiunea maximă de intrare a apei este de 1 MPa, iar presiunea minimă
de intrare a apei este de 0,05 MPa.

CONEXIUNI ELECTRICE
• Asigurați-vă că cablul de alimentare nu este prins de mașină, pentru că
se poate deteriora.
• Conectați produsul la o priză cu împământare protejată de o siguranță
respectând valorile din tabelul „Specificații tehnice“.
Instalația de împământare trebuie realizată de un electrician calificat.
Asigurați-vă că mașina este instalată în conformitate cu regulile locale.
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INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ
• Conexiunile de apă și electrice trebuie efectuate de un personal calificat
tehnic în conformitate cu instrucțiunile producătorului și reglementările
locale de siguranță.

！Avertizare!
• Nu utilizați mai multe prize sau prelungitoare.
• Aparatul nu trebuie să aibă un dispozitiv de comutare extern, cum ar fi un
temporizator sau să fie conectat la un circuit care este pornit și oprit în
mod regulat.
• Nu scoateți ștecherul din priză, dacă există gaz inflamabil în jur.
• Nu scoateți niciodată ștecherul cu mâinile ude.
• Trageți întotdeauna de priză, nu de cablu.
• Deconectați întotdeauna aparatul dacă nu este utilizat.

RACORDAREA LA APĂ
• Verificați conexiunile furtunului de intrare a apei, a robinetului de apă și
furtunul de evacuare pentru eventuale probleme datorate modificărilor de
presiune a apei. Dacă conexiunile se slăbesc sau curg, închideți robinetul de
apă și reparați-l. Nu utilizați aparatul înainte de a instala corespunzător
racordurile și furtunurile de către persoane calificate.
• Ușa de sticlă poate deveni foarte fierbinte în timpul funcționării. Țineți
copii și animale de companie departe de aparat în timp ce acesta
funcționează.
• Furtunurile de intrare și evacuare a apei trebuie instalate în siguranță și
să fie nedeteriorat. În caz contrar, pot apărea scurgeri de apă.
• Nu îndepărtați filtrul pompei de scurgere cât timp este încă apă în
aparat. Cantități mari de apă se pot scurge și există un risc
opărire din cauza apei calde.
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INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ
FUNCȚIONARE ȘI ÎNTREȚINERE
• Nu folosiți niciodată solvenți inflamabili, explozivi sau toxici. Nu folosi
benzină și alcool etc. ca detergenți. Selectați doar detergenți care
sunt potriviți pentru mașina de spălat.
• Asigurați-vă că toate buzunarele sunt golite. Obiecte ascuțite și rigide,
cum ar fi monedele, broșele, cuiele, șuruburile, pietrele etc. pot cauza
probleme grave acestui aparat.
• Scoateți toate obiectele din buzunare, cum ar fi brichetele și chibriturile
înainte de a utiliza aparatul.
• Clătiți temeinic articolele care au fost spălate manual.
• Produsele care au fost murdărite cu substanțe precum uleiul de gătit,
acetonă, alcool, benzină, kerosen, îndepărtarea petelor, terebentină,
ceară trebuie spălate la cald cu o cantitate suplimentară de detergent
înainte de a fi uscate în aparat.
• Articole care conțin cauciuc spumant (spumă de latex), căciulițe de duș,
textile impermeabile, articole cu suport din cauciuc și haine sau perne
montate cu tampoane din cauciuc spumos nu trebuie uscate în aparat.
• Ar trebui să se utilizeze balsamuri sau produse similare recomandate în
instrucțiunile lor.
• Nu încercați niciodată să deschideți ușa cu forță. Ușa se va debloca în
scurt timp după încheierea unui ciclu.
• Vă rugăm să nu închideți ușa cu forță excesivă. Dacă se închide dificil
ușa, vă rugăm să verificați dacă hainele sunt corespunzătoare inserate și
distribuite.
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INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ
• Deconectați întotdeauna aparatul și închideți robinetul de apă înainte
de curățare și întreținere și după fiecare utilizare.
• Nu turnați niciodată apă peste aparat pentru curățare. Risc de
șoc electric!
• Reparațiile vor fi efectuate numai de către producător, agent de service
sau persoane calificate pentru a evita un pericol. Producătorul nu va fi
responsabil pentru daunele cauzate de intervenția persoanelor neautorizate.

TRANSPORT
• Înainte de transport:
- Buloanele vor fi reinstalate pe aparat de către o persoană specializată
- Apa acumulată trebuie evacuată din mașină
• Acest aparat este greu. Transportați cu grijă. Nu țineți niciodată
partea proeminentă a mașinii la ridicare. Ușa mașiniinu poate fi folosită
ca mâner.

UTILIZAREA PREVĂZUTĂ
Produsul este destinat numai pentru uz casnic și pentru textile în
cantități de uz casnic adecvate pentru spălarea și uscarea în mașină.
Acest aparat este destinat exclusiv utilizării în interior și nu este
destinat utilizării built-in. Utilizați numai conform acestor instrucțiuni.
Aparatul nu este destinat utilizării comerciale.
Orice altă utilizare este considerată o utilizare necorespunzătoare.
Producătorul este nu este responsabil pentru daunele sau vătămările
care pot rezulta din aceasta.
• Acest aparat este destinat utilizării în gospodărie și destinații
similare, cum ar fi:
- Spații de bucătărie pentru personal în magazine, birouri și alte locuri
de muncă;
- Casele fermelor;
- Pentru clienții din hoteluri, moteluri și alte clădiri rezidențiale;
- Medii tip bed & breakfast;
- Zonele destinate uzului comunitar în blocuri.
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INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ
Ambalaj / Aparat vechi
Acest marcaj indică faptul că acest produs nu ar trebui să fie
eliminat împreună cu alte deșeuri menajere în întreaga
UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau
sănătatea umană prin eliminarea necontrolată a deșeurilor,
reciclați acest produs în mod responsabil pentru a promova
reutilizarea durabilă a resurse materiale. Pentru a returna
dispozitivul folosit, vă rugăm să utilizați sistemele de
colectare sau contactați distribuitorul de unde produsul a
fost achiziționat. Aceștia vor veni și vor lua asta produs
pentru reciclarea sigură pentru mediul înconjurător.
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INSTALAREA
Descriere produs
Capac
Furtun racord apă
Panou comandă
Cablu alimentare

Distribuitor de
detergent

Cuvă

Ușă hublou
Filtru pompă
evacuare
Furtun evacuare
apă

Notă!
• Diagrama produsului este doar pentru referință, vă rugăm să consultați
produsul real ca standard.

Accesorii

Capace găuri
Transport

Furtun
alimentare apă

Suport furtul
evacuare

Manual de
instrucțiuni

(opțional)
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Panou rezistent
la rozătoare
(opțional)

Ansamblu cheie
(opțional)

Șuruburi
(opțional)

INSTALAREA
Instalarea
Locul instalării produsului
Avertizare!
• Stabilitatea este importantă pentru a preveni mișcarea
produsului!
• Asigurați-vă că produsul nu este așezat pe cablul de
alimentare.

w

w

W > 20mm

Înainte de instalarea mașinii, locul trebuie să fie cu:
1. Suprafață rigidă, uscată și plană
2. Ferit de lumina directă a soarelui
3. Ventilație suficientă
4. Temperatura camerei este de peste 0°C
5. Departe de resursele de căldură, cum ar fi cărbunele sau
gazul.

Dezambalarea mașinii de spălat
Avertizare!
• Materialul de ambalare (de exemplu film, spumă de
polistiren) poate fi periculos pentru copii.
• Există riscul sufocării! Păstrați toate ambalajele
departe de copii.
1. Scoateți cutia de carton și ambalajul din polistiren.
2. Ridicați mașina de spălat și scoateți baza din polistiren. Asigurați-vă că triunghiul mic
din spuma se îndepărtează cu baza. Dacă nu, așezați unitatea cu partea laterală
suprafață, apoi îndepărtați manual triunghiul mic din polistiren.
3. Scoateți banda care fixează cablul de alimentare și furtunul de scurgere.
4. Scoateți furtunul de admisie din tambur.

Scoateți șuruburile de transport
Avertizare!
• Trebuie să scoateți șuruburile de transport din spate înainte de a utiliza produsul.
• Dacă mutați produsul, veți avea nevoie din nou de șuruburile de transport, deci
țineți-le într-un loc sigur.

Vă rugăm să urmăriți pașii următori pentru a scoate șuruburile:
1. Slăbiți 4 șuruburi cu cheia și apoi scoateți-le.
2. Acoperiți orificiul cu dopuri pentru găurile de transport.
3. Păstrați șuruburile de transport pentru o utilizare viitoare.
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INSTALAREA
Scoateți șuruburile de transport
Avertizare!
• Trebuie să scoateți șuruburile de transport din spate înainte de a utiliza produsul.

Slăbiți cele 4 șuruburi
cu cheia.

Scoateți șuruburile, inclusiv
piesele din cauciuc și
păstrați-le pentru o utilizare
ulterioară.

Închideți găurile folosind
capacele din pachet.

Nivelarea mașinii de spălat
！Avertizare!
• Piulițele de pe toate cele patru picioare trebuie înșurubate strâns de carcasă.

1. Slăbiți piulița de blocare.
2. Întoarceți piciorul până ajunge pe podea.
3. Reglați picioarele și blocați piulițele cu o cheie.
Asigurați-vă că aparatul este nivelat și stabil.

Conectați furtunul de alimentare cu apă
！Avertizare!

Pentru a preveni scurgerea sau deteriorarea cauzată de apă, urmați
instrucțiunile din acest capitol
• Nu îndoiți, zdrobiți sau modificați furtunul de alimentare cu apă.

Notă!

Conectați furtunul de
alimentare cu apă la supapa
de admisie a apei și la
robinetul de apă cu apă rece,
conform indicațiilor.

• Conectați manual, nu utilizați instrumente. Verificați dacă este strâns bine.
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INSTALAREA
Furtunul de evacuare
Avertizare!
• Nu îndoiți sau întindeți furtunul de scurgere.
• Poziționați furtunul de scurgere în mod corespunzător, în caz contrar vor fi scurgeri
de apă.

Scurgere

Min.60cm

Max .100cm

Există două moduri de a plasa capătul furtunului de scurgere:
1.Puneți-l în orificiul de scurgere.
2.Conectați-l la conducta de scurgere a
ramificației jgheabului

Notă!

• Dacă mașina are suport pentru furtunul de scurgere, vă rugăm să îl instalați după cum
urmează.
Trough

Bin
Max.100cm
Min.60cm

d

Min.60cm
Max.100cm

Hose Retainer

Avertizare!
• Când instalați furtunul de scurgere, fixați-l corect cu o frânghie.
• Dacă furtunul de scurgere este prea lung, nu-l forțați în mașina de spălat,
deoarece va provoca zgomote anormale.
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INSTALAREA
Nivelarea mașinii de spălat
Avertizare!
• Verificați cu nivela dacă amplasarea mașinii este echilibrată și stabilă.
• Dacă nu aveți nivelă, verificați conform următoarei metode.

1.Dacă este echilibrat de la stânga la dreapta.
• Luați un băț lung și legați o frânghie la capătul
acestuia. Legați un obiect greu la capătul frânghiei.
• Agățați coarda de capacul superior al mașinii.
Reglați picioarele până la diferență între „a” și „b”
este mai mică de 1cm.

a
b

2.Dacă este echilibrat din față în spate
Puneți bățul în mijlocul panoului de control și atârnați coarda în fața mașinii.
• Păstrați 10 cm distanță de capătul cablului până la marginea panoului de control.
Reglați picioarele până când „c” este de 3,5 ~ 4,5 cm („c” este distanța de la frânghie
la baza capacului frontal).

Capac

Panou de control

c

Capac frontal
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OPERAȚIUNI
Pornire rapidă
Prudență
• Înainte de spălare, asigurați-vă că mașina de spălat este instalată corect.
• Aparatul dvs. a fost verificat cu atenție înainte de a părăsi fabrica. Pentru a
elimina apa reziduală și pentru a neutraliza mirosurile potențiale, se
recomandă să vă curățați aparatul înainte de prima utilizare. Din acest motiv,
porniți programul Bumbac la 90 ° C fără rufe și detergent.

Calibrare
Se recomandă calibrarea mașinii de spălat pentru performanță maximă.
Aparatul poate detecta cantitatea de rufe încărcate. Această funcție
optimizează performanța produsului prin minimizarea consumului de energie
și apă, economisind bani și timp. Din acest motiv, se recomandă calibrarea
aparatului pentru o utilizare optimă.
1- Scoateți toate accesoriile din tambur și închideți ușa;
2- Introduceți ștecherul în priză;
3- Porniți mașina de spălat și apăsați „Temp.” și „Delay”simultan timp de 1
secundă până când se afișează „t20”;
simultaneously for 3 second until “t20” is displayed;
4- Apăsați [ ] pentru a porni aparatul și așteptați până când apare “****”.
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OPERAȚIUNI
1. Înainte de spălare
1

2

3

5

4

împământare

Spălare principală Pre spălare Balsam

Conectare

Notă!

Close door

Încărcați

Deschideți
robinetul

Add detergent

• Detergentul trebuie adăugat în compartimentul I dacă este selectată
funcția de pre-spălare.

2. Spălare
1

Pornire

2

Selectare
program

Notă!

3

Selectare
program sau
implicit

• Dacă este selectat implicit, pasul 3 poate fi omis.

3. După spălare
Se afișează „End” și se aude un semnal sonor.
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4

Pornire
program

OPERAȚIUNI
Înainte de fiecare spălare
• Temperatura ambiantă a mașinii de spălat ar trebui să fie de 5-40 ° C. Dacă este utilizat
sub 0 ° C, supapa de admisie și sistemul de scurgere pot fi deteriorate. Dacă aparatul este
instalat în condiții de îngheț, acesta trebuie transferat la temperatura ambiantă normală
pentru a se asigura că furtunul de alimentare cu apă și furtunul de scurgere se pot
dezgheța înainte de utilizare.
• Vă rugăm să verificați etichetele de îngrijire a rufelor și instrucțiunile de utilizare a
detergentului înainte de spălare. Utilizați detergent care nu spumează sau spumează
mai puțin, potrivit pentru spălarea corectă în mașină.

1

Verificați eticheta de îngrijire

2

Sortează rufele în funcție
de culoare și tipul de
material textil

4

Legați fâșiile și centurile
lungi de textile, închideți
fermoarele și nasturii

5

Puneți obiecte mici
într-o pungă de rufe

3

Scoateți toate articolele
din buzunare

6

Întoarceți țesătura ușoară
și cu căptușeală lungă pe
dos

！Avertizare!
• Nu spălați și nu uscați articolele care au fost curățate, spălate, îmbibate sau
tamponate cu substanțe combustibile sau explozive, cum ar fi ceară, ulei,
vopsea, benzină, alcool, kerosen și alte materiale inflamabile.
• Spălarea articolelor de îmbrăcăminte singure poate crea cu ușurință
excentricitate mare și poate provoca alarma din cauza dezechilibrului. De
aceea, este sugerat să adăugați încă unul sau două articole de rufe la spălare,
astfel încât să se poată roti fără probleme.
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OPERAȚIUNI
Dozator de detergent
I Detergent pre spălare
I I Detergent de spălare principal

Balsam

Separator

Separator

Detergent lichid

Detergent praf

Dispernserul în interior

Program

Program

BUMBAC

ECO 40-60

SINTETICE

JACHETE

BABY CARE

HAINE SPORT

LENJERIE

15’ RAPID

MIXTE
COLORALIVE

DELICATE
LÂNĂ

DOAR CENTRIFUGARE

CLĂTIRE&CENTRIFUGARE

CURĂȚARE TAMBUR
Obligatoriu

○ Opțional

Notă !
• În ceea ce privește detergentul sau aditivul vâscos, înainte ca acestea să fie
turnate în dozator, se recomandă utilizarea unei cantități de apă pentru
diluare, pentru a preveni blocarea dozatorului și devărsarea apei la umplere.
• Vă rugăm să alegeți tipul adecvat de detergent pentru diferite temperaturi
de spălare pentru a obținecea mai bună performanță cu apă mai puțină și
consum mai redus de energie.
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OPERAȚIUNI
Recomandări detergent
Detergent de spălare
recomandat

Cicluri de
spălare

Temperatură
de spălare

Tipul de rufe și textile

Detergent rezistent cu
agenți de înălbire și de
strălucire

Bumbac,
ECO 40-60,Mixte

40 / 60 / 90

Rufe albe realizate din
bumbac sau lenjerie
rezistentă la fierbere

Detergent pentru colorate
fără agent de înălbire și de
strălucire

Bumbac,
ECO 40-60,Mix

20 / 30 / 40

Rufe colorate din
bumbac sau in

Detergent pentru colorate
sau pasteluri, fără agent de
strălucire

Coloralive

20 / 30 / 40

Detergent de spălare ușor

Delicate

20 / 30

Rufe colorate realizate din
fibre ușor de întreținut sau
materiale sintetice
Textile delicate, mătase,
viscoză

Detergent special pentru lână

Lână

20 / 30 / 40

Lână

Notă!
• Detergentul vâscos sau întărit sau aditivul pot fi diluate în apă înainte de a
le vărsa în dozatorul de detergent, pentru a evita blocarea intrării acestuia și
a provoca astfel revărsarea apei.
• Vă rugăm să alegeți tipul adecvat de detergent pentru a obține
performanță maximă de spălare și un consum minim de apă și energie.
• Pentru a obține cel mai bun rezultat de curățare, este importantă o dozare
adecvată a detergentului.
• Utilizați o cantitate redusă de detergent, dacă tamburul nu este complet
plin.
• Ajustați întotdeauna cantitatea de detergent la duritatea apei, dacă apa de
la robinet este mai puțin dură, utilizați mai puțin detergent.
• Dozați în funcție de cât de murdare sunt rufele dvs., hainele mai puțin
murdare necesită mai puțin detergent.
• Detergentul concentrat (detergent compact) necesită o dozare deosebit de
precisă.
Următoarele simptome sunt un semn de supradozaj cu detergent:
- formare de spumă în exces
- rezultat slab de spălare și clătire
Următoarele simptome sunt un semn de subdozare a detergentului:
- rufele devin gri
- acumularea de depuneri de calcar pe tambur, elementul de încălzire și / sau
rufe
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OPERAȚIUNI
Panoul de comandă

DELAY END

5

3
4

2
1

4
11

Power / Alimentare

Start / Pause - Start / Pauză

12

Aparatul este pornit sau oprit.
3

Apăsați butonul pentru a porni sau
întrerupe ciclul de spălare.

Option / Opțiune

Programmes / Programe

4

Disponibile în funcție de tipul de rufe.

Permite să selectați o funcție suplimentară și
se va aprinde atunci când este selectat.
5

Display / Afișaj
Afișează setările, timpul estimat rămas, opțiunile și mesajele de stare pentru mașina de
spălat. Afișajul va rămâne aprins pe tot parcursul ciclului.

A
B
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A

Blocare ușă

B

Blocare acces copii

1
1

OPERAȚIUNI
Tabel cu programe de spălare
Model:TW-BL80S2RO
Timp implicit

Programe

Încărcare(kg)
7.0

7.0

COTTON

7.0

3:39

SYNTHETIC

3.5

3:18

BABY CARE

7.0

2:05

BEDLINEN

7.0

1:48

MIX

7.0

1:10

COLORALIVE

3.5

3:47

DRUM CLEAN

-

1:18

SPIN ONLY

7.0

0:12

ECO 40-60

7.0

3:28

DOWN JACKET

2.0

1:27

SPORTWEAR

3.5

0:45

15’ QUICK

2.0

0:15

DELICATE

2.0

0:50

WOOL

2.0

1:07

RINSE&SPIN

7.0

0:20

Notă!
• Parametrii din acest tabel sunt doar pentru referința utilizatorului. Parametrii reali pot fi
diferiți de parametrii din tabelul menționat mai sus.
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OPERAȚIUNI
Tabel cu programe de spălare
Model:TW-BL90S2RO
Încărcare(kg)

Timp implicit

8.0

8.0

COTTON

8.0

3:39

SYNTHETIC

4.0

3:18

BABY CARE

8.0

2:05

BEDLINEN

8.0

1:48

MIX

8.0

1:10

COLORALIVE

4.0

3:47

DRUM CLEAN

-

1:18

SPIN ONLY

8.0

0:12

ECO 40-60

8.0

3:38

DOWN JACKET

2.0

1:27

SPORTWEAR

4.0

0:45

15’ QUICK

2.0

0:15

DELICATE

2.0

0:50

WOOL

2.0

1:07

RINSE&SPIN

8.0

0:20

Programe

Notă!
• Parametrii din acest tabel sunt doar pentru referința utilizatorului. Parametrii reali pot fi
diferiți de parametrii din tabelul menționat mai sus.
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OPERAȚIUNI
Tabel cu programe de spălare
Model:TW-BL100S2RO
Încărcare(kg)

Timp implicit

9.0

9.0

COTTON

9.0

3:39

SYNTHETIC

4.5

3:18

BABY CARE

9.0

2:05

BEDLINEN

9.0

1:48

MIX

9.0

1:10

COLORALIVE

4.5

3:47

DRUM CLEAN

-

1:18

SPIN ONLY

9.0

0:12

ECO 40-60

9.0

3:48

DOWN JACKET

2.0

1:27

SPORTWEAR

4.5

0:45

15’ QUICK

2.0

0:15

DELICATE

2.0

0:50

WOOL

2.0

1:07

RINSE&SPIN

9.0

0:20

Programe

Notă!
• Parametrii din acest tabel sunt doar pentru referința utilizatorului. Parametrii reali pot fi
diferiți de parametrii din tabelul menționat mai sus.
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OPERAȚIUNI
Programe
TW-BL80S2RO

• Datele de mai sus sunt doar cu titlu de referință, iar datele se pot modifica din cauza
diferitelor condiții reale de utilizare.
• Datele pentru alte programe decât programul ECO 40-60 sunt doar orientative.
• În ceea ce privește EN 60456: 2016 / prA2019 Cu (UE) 2019/2014, (UE) 2019/2023,
Clasa de eficiență energetică a UE este: B
Program de testare a energiei: ECO 40-60. Altele ca implicite.
Jumătate de încărcare pentru mașina de 7,0 kg: 3,5 kg.
Sfert de încărcare pentru mașina de 7,0 kg: 2,0 kg.
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OPERAȚIUNI
Programe
TW-BL90S2RO

• Datele de mai sus sunt doar cu titlu de referință, iar datele se pot modifica din cauza
diferitelor condiții reale de utilizare.
• Datele pentru alte programe decât programul ECO 40-60 sunt doar orientative.
• În ceea ce privește EN 60456: 2016 / prA2019 Cu (UE) 2019/2014, (UE) 2019/2023,
Clasa de eficiență energetică a UE este: B
Program de testare a energiei: ECO 40-60. Altele ca implicite.
Jumătate de încărcare pentru mașina de 8,0 kg: 4,0 kg.
Sfert de încărcare pentru mașina de 8,0 kg: 2,0 kg.
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OPERAȚIUNI
Programe
TW-BL100S2RO

• Datele de mai sus sunt doar cu titlu de referință, iar datele se pot modifica din cauza
diferitelor condiții reale de utilizare.
• Datele pentru alte programe decât programul ECO 40-60 sunt doar orientative.
• În ceea ce privește EN 60456: 2016 / prA2019 Cu (UE) 2019/2014, (UE) 2019/2023,
Clasa de eficiență energetică a UE este: B
Program de testare a energiei: ECO 40-60. Altele ca implicite.
Jumătate de încărcare pentru mașina de 9,0 kg: 4,5 kg.
Sfert de încărcare pentru mașina de 9,0 kg: 2,5 kg.
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OPERAȚIUNI
1) Cea mai ridicată temperatură atinsă de rufe în ciclul de spălare timp de cel puțin 5
minute.
2) Umiditatea reziduală după ciclul de spălare în procent de conținut de apă și viteza de
centrifugare la care s-a atins acest lucru.
3) Programul ECO 40-60 este capabil să curățe rufele de bumbac murdare normal
declarate a fi lavabile la 40 ° C sau 60 ° C, împreună în același ciclu. Acest program este
utilizat pentru a evalua conformitatea cu regulamentul (UE) 2019/2023.
Cele mai eficiente programe în ceea ce privește consumul de energie sunt, în general,
cele care funcționează la temperaturi mai scăzute și pe o durată mai mare.
Încărcarea mașinii de spălat de uz casnic până la capacitatea indicată pentru programele
respective va contribui la economii de energie și apă.
Zgomotul și conținutul de umiditate rămas sunt influențate de viteza de centrifugare: cu
cât este mai mare viteza de centrifugare în faza de centrifugare, cu atât este mai mare
zgomotul și cu atât este mai mic conținutul de umiditate rămas.

Prudență!
• Dacă există o întrerupere a sursei de alimentare în timp ce mașina funcționează, o
memoria specială stochează programul selectat. Aparatul va continua programul la
restabilirea sursei de alimentare.
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OPERAȚIUNI
Programe
Programele sunt disponibile în funcție de tipul de rufe.
HAINE BEBELUȘI

Spălați hainele bebelușului, poate face ca îmbrăcămintea bebelușului
să fie mai curată și să îmbunătățească performanța de clătire pentru a
proteja pielea bebelușului. (Metoda de selectare a programului de
îngrijire a bebelușului: selectați mai întâi programul antialergic, apoi
selectați [spălare rapidă])

MIXTE

Sarcină mixtă formată din materiale textile din bumbac și sintetice.

COLORATE

Spălarea hainelor viu colorate, poate proteja mai bine culorile.

BUMBAC

Textile rezistente la uzură, textile rezistente la căldură din bumbac
sau in.

DELICATE

Pentru textile delicate lavabile, eX. din fibre sintetice, din satin,
mătase sau țesături amestecate.

CLĂTIRE&STOARCERE Clătire și stoarcere suplimentară.
RAPID 15'
CENTRIFUGARE
LÂNĂ

Acest program este potrivit pentru spălarea rapidă a hainelor puține și
nu foarte murdare.
Centrifugare suplimentară cu viteză selectabilă.
Program pentru lână lavabilă manual sau cu mașină sau textile din
lână bogată. În special program de spălare ușoară pentru a preveni
micșorarea rufelor. Pauze mai lungi între cicluri.

LENJERIE DE PAT

Acest program este special conceput pentru spălarea lenjeriei de pat.

CURĂȚARE TAMBUR

Acest program este setat special în această mașină pentru a curăța
tamburul și cuva. Aplică sterilizarea la temperaturi ridicate la 90 ° C
pentru a spăla hainele mai economic. Când se efectuează această
procedură, hainele sau alte spălări nu pot fi adăugate. Când se
introduce o cantitate adecvată de agent de albire, efectul de curățare
a tamburului va fi mai bun. Clientul poate utiliza această procedură
în mod regulat în conformitate cu cerințele ulterioare.

ECO 40-60

Implicit 40℃, nu poate fi selectat, potrivit pentru spălarea rufelor la
aproximativ 40℃ - 60℃.

HAINE SPORT

Spălarea hainelor sport.

SINTETICE

Spălați articole sintetice, de exemplu: cămăși, paltoane, amestecuri.
La spălarea textilelor tricotate, cantitatea de detergent trebuie să fie
redusă datorită modului de coasere și a formării ușoare a bulelor.

JACHETE CU PUF

Program special pentru jachetele cu puf / vatelină.
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OPERAȚIUNI
Opțiuni
Default
Temp.(℃)

Default spin
speed in rpm

1200
COTTON

40

1200

TEMP. , SPIN ,

SYNTHETIC

40

1200

TEMP. , SPIN ,

BABY CARE

60

1000

TEMP. , SPIN ,

BEDLINE

40

1000

TEMP. , SPIN ,

MIX

40

1000

TEMP. , SPIN ,

COLORALIVE

20

1000

TEMP. , SPIN ,

DRUM CLEAN

90

--

SPIN ONLY

--

--

ECO 40-60

--

1200

DOWN JACKET

40

800

TEMP. , SPIN ,

SPORT WEAR

20

800

TEMP. , SPIN ,

15’ QUICK

Cold

800

TEMP. , SPIN ,

DELICATE

20

600

TEMP. , SPIN ,

WOOL

40

600

TEMP. , SPIN ,

RINSE&SPIN

--

1000

SPIN ,

SPIN ,

Temp.
Când este necesar, temperatura de spălare poate fi reglată apăsând butonul
de temperatură în pașii următori:
Rece - 20 ° C- 40 ° C - 60 ° C - 90 ° C.
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OPERAȚIUNI

Spin

VITEZA DE CENTRIFUGARE
Când este necesar, viteza de centrifugare poate fi ajustată apăsând butonul Speed în
pașii următori: 1200 ： 0-400-600-800-1000-1200

ÎNCHEIERE ÎNTÂRZIATĂ
Setarea funcției Întârziere:
1.Selectați un program
2.Apăsați butonul Întârziere pentru a alege ora (încheiere întârziată între 1-24 H.)
3.Apăsați [Start / Pauză] pentru a începe operațiunea de Întârziere
Delay
End

Start
Alegeți programul
Setați timpul
On/Off
Anularea funcției de Întârziere:
Apăsați butonul [DELAY END] / [DELAY] până când afișajul va fi 0H. Ar trebui să fie
apăsat înainte de a porni programul. Dacă programul a început deja, ar trebui să
apăsați butonul [On / Off] pentru a reseta programul.

Prudență!
• Dacă există o întrerupere a sursei de alimentare în timp ce aparatul funcționează,
o memorie specială stochează programul selectat și la repornirea alimentării,
apăsați butonul [Start / Pauză], iar programul va continua (unele mașini rulează
programul direct fără a apăsa butonul [Start / Pauză]).
MEMORARE
Memorează programul utilizat frecvent.
Selectați programul și opțiunile și apăsați [TEMP.] Și [SPIN] 3 sec. pentru a memora
setările alese. Implicit este ECO 40-60

Blocare acces copii

Pentru a evita operarea incorectă de către copii.
RINSE

On/Off

Start/Pauză

Precauție!

SOIL LEVEL

Apăsați RINSE] și [SOIL LEVEL]
3 sec. până când auziți sunetul sonor.

• Apăsați cele două butoane 3 sec. pentru a anula funcția.
• „CHILD LOCK” va bloca toate butoanele, cu excepția ON / OFF.
• La întreruperea alimentarii cu energie electrică, funcția se dezactivează.
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ÎNTREȚINERE
Curățare și îngrijire
Precauție!
• Deconectați întotdeauna aparatul și închideți robinetul de apă înainte de curățare și
întreținere.

Curățarea carcasei
O întreținere adecvată a mașinii de spălat poate prelungi durata
de viață a acesteia. Suprafața poate fi curățată cu detergenți
neutri non-abrazivi diluați atunci când este necesar. Dacă există
revărsare de apă, folosiți o cârpă pentru a o șterge imediat. Nu
folosiți niciodată obiecte ascuțite pentru a curăța aparatul.

Atenție!
• Nu folosiți niciodată agenți abrazivi sau caustici, acizi formici sau solvenții săi
diluați sau substanțe similare, cum ar fi alcoolul sau produsele chimice.

Curățarea tamburului
Orice pete de rugină lăsate în interiorul tamburului de articole metalice trebuie îndepărtate imediat folosind detergenți fără clor. Nu folosiți niciodată lână de oțel pentru
curățarea tamburului!

Notă!
• Păstrați orice rufe departe de aparat în timp ce curățați tamburul.

Curățarea garniturii ușii și a sticlei
Ștergeți sticla și garnitura după fiecare spălare
pentru a îndepărta scamele și petele. Dacă se
acumulează scame, se pot provoca scurgeri.
Scoateți orice monede, nasturi și alte obiecte
blocate în garnitură după fiecare spălare.
Curățați garnitura ușii și sticla în fiecare lună
pentru a asigura funcționarea normală a
aparatului.
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ÎNTREȚINERE
Curățarea filtrului de admisie
Notă!
• Filtrul de admisie apă trebuie curățat dacă vine mai puțină apă.
Spălarea filtrului din furtunul de alimentare
1. Închideți robinetul.
2. Deconectați furtunul de la robinet.
3. Curățați filtrul.
4. Reconectați furtunul de alimentare.

1 2

3 4

1 2

3 4

Spălarea filtrului din mașina de spălat:
1. Deconectați conducta de admisie din
spatele mașinii.
2. Scoateți filtrul cu clești lungi.
3. Folosiți peria pentru a curăța filtrul.
4. Reconectați conducta de admisie.

Curățați dozatorul de detergent
1. Apăsați în jos locația săgeții de pe capacul compartimentului pentru balsam din
sertarul dozatorului.
2. Ridicați clema în sus și scoateți capacul compartimentului pentru balsam și
spălați toate canelurile cu apă.
3. Repoziționați capacul compartimentului pentru balsam și împingeți sertarul în
poziție.

1

Apăsați și scoateți
dozatorul

3

2

Curățați dozatorul
sub jet de apă

Curățați interiorul cu o
periuță veche

4

Introduceți dozatorul
la loc

Notă!
• Nu utilizați agenți abrazivi sau caustici pentru a curăța piesele din plastic.
• Curățați dozatorul de detergent la fiecare 3 luni pentru a asigura funcționarea normală
a mașinii de spălat.
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ÎNTREȚINERE
Curățarea filtrului pompei de scurgere
Avertizare!
• Aveți grijă la apa fierbinte!
• Lăsați apa să se răcească.
• Deconectați aparatul pentru a evita electrocutarea înainte de întreținere.
• Filtrul pompei de scurgere poate filtra peluzele și obiectele mici din rufe.
• Curățați filtrul periodic pentru a asigura funcționarea normală a mașinii de
spălat.

1

2

3

Emergency
drain hose

Scoateți furtunul de evacuare
de urgență și scoateți dopul
furtunului.

Deschideți capacului
din pareta de jos

4

5

După scurgerea apei,
resetați furtunul de scurgere

6

Capac
filtru

Deschideți capacul filtrului
rotind în sens invers acelor
de ceasornic

Îndepărtați obiectele străine

Închideți capacul filtrului
și capacul inferior.

Atenție!
• Capacul filtrului și furtunul de evacuare de urgență trebuie reinstalate corespunzător; capacul
filtrului trebuie introdus aliniat la plăcile orificiului, altfel poate apărea apă.
• Când aparatul este pornit și în funcție de programul selectat, poate fi apă caldă în pompă. Nu
scoateți niciodată capacul pompei în timpul unui ciclu de spălare, așteptați întotdeauna până
când aparatul a terminat ciclul și este gol. Când înlocuiți capacul filtrului, asigurați-vă că este
strâns din nou în siguranță.
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ÎNTREȚINERE
Depanarea problemelor
Aparatul nu pornește sau se oprește în timpul funcționării. Mai întâi încercați să
găsiți o soluție la problemă, dacă nu, contactați centrul de service.
Descriere

Motiv posibil

Soluție

Mașina de spălat
nu pornește

Ușa nu este închisă corect

Reporniți după închiderea ușii
Verificați dacă hainele sunt blocate

Ușa nu se
deschide

Siguranța protecție mașinii de
spălat funcționează

Deconectați alimentarea,
reporniți produsul

Conexiunea conductei de admisie
sau furtunul de evacuare nu sunt
strânse
Detergentul este umezit
sau aglomerat

Verificați și fixați conductele de apă.
Verificați furtunul de evacuare

Scurgere de apă
Reziduuri de
detergent în cutie

Curățați și ștergeți cutia cu
detergent
Este posibil ca cablul de alimentare Asigurați-vă că ștecherul se fixează
Indicatorul sau
electrică să nu fie conectat la priză bine în priza de perete. Verificați
afișajul nu se aprind
dacă ștecherul este conectat corect.
sau conexiunea poate fi slăbită.
Verificați dacă șuruburile de
transport au fost îndepărtate.
Verificați dacă este instalată pe
suprafață solidă și nivelată

Zgomote anormale

Descriere

Problemă

Soluție

Ușa nu este închisă corect

Reporniți după închiderea ușii
Verificați dacă sunt hainele blocate

Problemă cu injectarea apei
în timpul spălării
Timp depășit pentru
evacuarea apei
Apa se revarsă

Verificați dacă presiunea apei este
prea mică.
Îndreptați conducta de apă
Verificați dacă filtrul supapei de
admisie este blocat
Verificați dacă este blocat furtunul
de scurgere
Opriți utilizarea mașinii de spălat și
sunați la service pentru reparații
Mai întâi vă rugăm să încercați din
nou, iar dacă mai există probleme
sunați la service

Altele

Notă!
• După verificare, activați aparatul. Dacă apare problema sau afișajul afișează din nou
alte coduri de eroare, contactați service-ul.
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TW-BL80S2RO

7.0kg

595*530*850

61kg

1900W

TW-BL90S2RO

8.0kg

595*600*850

68kg

1900W

TW-BL100S2RO

9.0kg

595*600*850

71kg

2000W
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MARELVI IMPEX SRL
Calea Cernăuți, nr. 114, Rădăuți, Suceava
TW-BL80S2RO
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MARELVI IMPEX SRL
Calea Cernăuți, nr. 114, Rădăuți, Suceava
TW-BL90S2RO
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MARELVI IMPEX SRL
Calea Cernăuți, nr. 114, Rădăuți, Suceava
TW-BL100S2RO
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ÎNTREȚINERE
1) Consumul real de energie va depinde de modul de utilizare a aparatului.
2) Consumul real de apă va depinde de modul de utilizare a aparatului și de duritatea
apei.
3) Livrarea pieselor de schimb se face în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea
comenzii.
Fișa tehnică a produsului referitoare la (UE) 2019/2014
Fișa tehnică a produsului pentru aparatul dvs. poate fi găsită online.
Accesați https://eprel.ec.europe.eu și introduceți identificatorul modelului pentru
aparatul dvs. pentru a descărca fișa tehnică.
Identificatorul de model pentru aparatul dvs. poate fi găsit în secțiunea de specificații
tehnice.
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