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SIKKERHETSINSTRUKSER VIKTIG INFORMASJON SOM  

MÅ LESES OG RESPEKTERES
Les disse sikkerhetsinstruksene før du tar i bruk 
apparatet. Oppbevar de i nærheten for fremtidig 
referanse.
Disse instruksene og selve apparatet gir viktige 
sikkerhetsmeldinger, som alltid må respekteres. 
Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for 
unnlatelse av å følge disse sikkerhetsinstruksjonene, 
for uegnet bruk av apparatet eller feil innstilling av 
kontroller.

 Svært små barn (0-3  år) må holdes unna 
apparatet.  Små barn (3-8  år) må holdes unna 
apparatet med mindre de holdes under kontinuerlig 
oppsyn. Barn fra 8 år og oppover og personer med 
nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk 
funksjonsevne, eller manglende erfaring og 
kunnskap kan kun bruke dette apparatet under 
tilsyn eller hvis de har fått opplæring i trygg bruk og 
forstår farene det innebærer. Barn må ikke leke med 
apparatet. Barn må ikke foreta rengjørings- eller 
vedlikeholdsoppgaver uten å være under tilsyn.
Døren må aldri åpnes med makt eller brukes som trinn.
TILLATT BRUK

 FORSIKTIG: Apparatet er ikke ment til å betjenes 
ved hjelp av en ekstern bryter, som et tidsur eller et 
separat fjernkontrollsystem.

 Dette apparatet er beregnet for bruk i 
husholdninger og på lignende steder som for 
eksempel: selvbetjente kjøkken for butikkansatte, på 
kontorer eller på andre arbeidsplasser; gårder; av 
kunder på hotell, motell, bed & breakfast og andre 
overnattingssteder.

 Ikke last maskinen ut over den maksimale 
kapasiteten (kg tørt tøy) angitt i programtabellen.

 Dette apparatet er ikke for profesjonell bruk. Ikke 
bruk apparatet utendørs. 

 Bruk ikke løsemiddel (f.eks. terpentin, benzen), 
vaskemiddel som inneholder løsemiddel, 
skurepulver, glass- eller universale rengjøringsmiddel, 
eller lett antennelige væsker; Du må ikke maskinvaske 
tekstiler som er behandlet med løsemidler eller 
brannfarlige væsker.
MONTERING

 Flytting og montering av produktet må utføres av 
to eller flere personer - fare for skade. Bruk 
beskyttende hansker for å pakke ut og installere - 
fare for kutt. 
Dersom du vil montere en tørketrommel oppå 
vaskemaskinen, må du først kontakte 
serviceavdelingen eller din spesialforhandler for å få 
bekreftet hvorvidt dette er mulig. Dette er kun mulig 
dersom tørketrommelen er festet på vaskemaskinen 
med et passende stablesett som er tilgjengelig 
gjennom serviceavdelingen eller spesialforhandleren.

 Beveg på apparatet uten å løfte det etter 
arbeidsplaten eller topplokket.

 Installasjon, inkludert tilkopling av vann (hvis dette 
er aktuelt) og elektrisk tilkopling og reparasjoner må 
utføres av kvalifiserte teknikere. Du må ikke reparere 
eller skifte ut noen deler ved apparatet dersom dette 
ikke er uttrykkelig angitt i bruksanvisningen. Hold 
barn på sikker avstand fra installasjonsområdet. Etter 
utpakkingen må du forsikre deg om at apparatet ikke 
er blitt skadet under transporten. Dersom du 
oppdager noen problemer, må du kontakte 
forhandleren eller Etter-Salgs Service. Når apparatet 
er installert, må emballasjeavfall (plast, deler i 
styroskum osv.) oppbevares utilgjengelig for barn - 
fare for kvelning. Apparatet må alltid frakobles 
strømnettet før installasjonen - fare for elektrisk støt. 
Under monteringen må du påse at strømledningen 
ikke kommer i klem og blir skadet - fare for brann eller 
elektrisk støt. Apparatet må ikke startes før 
installasjonen er fullført.

 Apparatet må ikke installeres i omgivelser hvor det 
utsettes for ekstreme forhold, som: dårlig ventilasjon, 
temperaturer lavere enn 5°C eller over 35°C.

 Når du installerer apparatet må du kontrollere at 
alle fire beina står støtt og godt på gulvet, juster de 
dersom det er nødvendig, og kontroller at apparatet 
står helt i plan ved å benytte et vater.

 Dersom apparatet installeres på tregulv eller 
"flytende" gulv (enkelte parkett- og laminatmaterialer), 
fest et 60 x 60 x 3 cm lag (minst) med kryssfiner til 
gulvet før du plasserer apparatet på det.

 Koble slangen/slangene for vanntilførsel til 
vannkranen i henhold til gjeldende forskrifter til ditt 
lokale vannverk. 

 Modeller som utelukkende fylles med kaldt vann: 
Må ikke tilkoples varmtvannskranen.

 For modeller som fylles med varmt vann: 
temperaturen på varmtvannsinntaket må ikke 
overskride 60 °C.

 Vaskemaskinen er utstyrt med transportbolter for 
å hindre at det oppstår innvendige skader under 
transport. Transportboltene må fjernes før maskinen 
tas i bruk. Etter at de er fjernet, må du tette hullene 
med de 4 medfølgende plastpluggene.

 Etter installasjonen av enheten må en vente noen 
få timer før den startes slik at den akklimatiserer seg 
til miljøforholdene i rommet.

 Pass på at ventilasjonsåpningene nederst på 
vaskemaskinen (gjelder ikke alle modeller) ikke 
blokkeres av et teppe eller annet material.

 Bruk kun nye slanger ved tilkobling av apparatet 
til vannkranen. De gamle settene med slanger bør 
ikke brukes på nytt.



 Maşina de spălat rufe este prevăzută cu bolţuri 
pentru transport, pentru a preveni orice posibilă 
deteriorare a interiorului în timpul transportului. 
Înainte de a folosi maşina de spălat, bolţurile pentru 
transport trebuie îndepărtate obligatoriu. După 
înlăturarea acestora, acoperiţi orificiile cu cele 4 
capace de plastic furnizate.

 După instalarea dispozitivului, aşteptaţi câteva 
ore înainte de a-l porni, pentru ca acesta să se 
aclimatizeze la condiţiile din încăpere.

 Asiguraţi-vă că orificiile de ventilare de la baza 
maşinii de spălat rufe (dacă există la modelul 
dumneavoastră) nu sunt acoperite de covor sau de 
alte materiale.

 Utilizaţi numai furtunuri noi pentru racordarea 
aparatului la reţeaua de alimentare cu apă. Seturile 
de furtunuri vechi nu trebuie să fie reutilizate.

 Presiunea de alimentare a apei trebuie să fie 
cuprinsă în intervalul 0,1-1 MPa.
AVERTIZĂRI PRIVIND ALIMENTAREA CU ENERGIE 
ELECTRICĂ

 Aparatul trebuie să poată fi deconectat de la 
reţeaua electrică fie prin scoaterea ştecherului din 
priză (dacă ştecherul este accesibil), fie prin 
intermediul unui întrerupător multipolar situat în 
amonte de priză, în conformitate cu normele privind 
cablurile electrice, şi trebuie să fie împământat în 
conformitate cu standardele naţionale privind 
siguranţa electrică. 

 Nu utilizaţi prelungitoare, prize multiple sau 
adaptoare. După terminarea instalării, componentele 
electrice nu trebuie să mai fie accesibile utilizatorului. 

Nu utilizaţi aparatul dacă aveţi părţi ale corpului 
umede sau când sunteţi desculţi. Nu puneţi în 
funcţiune acest aparat dacă are cablul de alimentare 
sau ştecherul deteriorat, dacă nu funcţionează 
corespunzător sau dacă a fost deteriorat sau a căzut 
pe jos.

 În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, 
acesta trebuie să fie înlocuit cu unul identic de către 
producător, agentul său de service sau alte persoane 
calificate, pentru a evita orice pericol sau risc de 
electrocutare.
CURĂŢAREA ŞI ÎNTREŢINEREA

 AVERTISMENT: Asiguraţi-vă că aparatul este oprit 
şi deconectat de la sursa de alimentare înainte de a 
efectua orice operaţie de întreţinere; nu folosiţi 
niciodată aparate de curăţare cu aburi - risc de 
electrocutare.
ELIMINAREA AMBALAJULUI
Ambalajul este reciclabil în proporţie de 100% şi este marcat cu simbolul 
reciclării  .
Prin urmare, diferitele părţi ale ambalajului trebuie eliminate în mod 
corespunzător şi în conformitate cu normele stabilite de autorităţile locale 
privind eliminarea deşeurilor.

ELIMINAREA APARATELOR ELECTROCASNICE
Acest aparat este fabricat cu materiale reciclabile sau reutilizabile. Eliminaţi-l 
în conformitate cu normele locale referitoare la eliminarea deşeurilor. Pentru 
informaţii suplimentare referitoare la tratarea, valorificarea şi reciclarea 
aparatelor electrocasnice, contactaţi autorităţile locale competente, serviciul 
de colectare a deşeurilor menajere sau magazinul de unde aţi achiziţionat 
aparatul. Acest aparat este marcat în conformitate cu Directiva europeană 
2012/19/UE privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE). 
Asigurându-vă că acest produs este eliminat în mod corect, contribuiţi la 
prevenirea consecinţelor negative asupra mediului înconjurător şi sănătăţii 
persoanelor.

Simbolul  de pe produs sau de pe documentele care îl însoţesc indică 
faptul că acest aparat nu trebuie eliminat ca deşeu menajer, ci trebuie predat 
la un centru de colectare corespunzător, pentru reciclarea echipamentelor 
electrice şi electronice.


