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CITIŢI TOATE INSTRUCŢIUNILE ÎNAINTE DE UTILIZARE

Atunci când utilizaţi maşina de spălat vase, respectaţi
măsurile de precauţie enumerate mai jos: 

INSTRUCŢIUNI DE ÎMPĂMÂNTARE
• Acest aparat trebuie împământat. În eventualitatea unei

funcţionări defectuoase sau deteriorări, împământarea va
reduce riscul unei electrocutări prin asigurarea unei căi de
minimă rezistenţă a curentului electric. Acest aparat este
echipat cu un cablu care are un conductor de
împământare a echipamentului şi un ştecher cu
împământare. 

• Ştecherul trebuie să fie introdus într-o priză instalată şi
împământată în conformitate cu toate normele şi
reglementările locale.

• Utilizarea cablurilor de extensie nu este permisă.

Conectarea necorespunzătoare a conductorului de
împământare a echipamentului poate duce la risc de
electrocutare.

• Verificaţi împreună cu un electrician calificat sau un
reprezentant al service-ului autorizat dacă aveţi dubii cu
privire la împământarea corectă a aparatului. Nu
modificaţi ştecherul furnizat împreună cu aparatul; în
cazul în care acesta nu se potriveşte cu priza, trebuie
instalată o priză potrivită de către un electrician calificat.

UTILIZAREA CORESPUNZĂTOARE
• După instalare, se va asigura accesul pentru

deconectarea aparatului (la ştecherul principal).
• Nu abuzaţi, nu şedeţi şi nu vă sprijiniţi pe uşă sau pe

raftul pentru farfurii al maşinii de spălat vase. 
• Nu utilizaţi maşina de spălat vase decât cu panourile de

închidere bine fixate la locul lor. Deschideţi uşa cu mare
atenţie atunci când maşina de spălat vase funcţionează,
pentru că există riscul ca apa să stropească afară. 

• Nu aşezaţi obiecte grele pe uşă şi nici nu staţi pe aceasta
atunci când este deschisă. Aparatul se poate răsturna
înainte. 

• Atunci când încărcaţi articolele care trebuie spălate: 
1) Aşezaţi articolele ascuţite astfel încât să nu deterioreze
garnitura de etanşare a uşii; 
2) Avertizare: Cuţitele şi alte ustensile cu vârfuri ascuţite
trebuie aşezate în coş cu vârfurile îndreptate în jos, sau
în poziţie orizontală.

• Atunci când utilizaţi maşina de spălat vase, trebuie să
preveniţi contactul dintre articolele din plastic şi
elementul de încălzire. (Această instrucţiune este
aplicabilă numai în cazul maşinilor cu un element de
încălzire vizibil.)

• Verificaţi compartimentul pentru detergent dacă este gol
după terminarea ciclului de spălare.

• Nu spălaţi articole din plastic decât în cazul în care
acestea sunt marcate ca fiind sigure pentru spălarea în
maşini de spălat vase. Pentru articolele din plastic care
nu sunt astfel marcate, ţineţi cont de recomandările
producătorului. 

• Utilizaţi numai detergenţi şi aditivi pentru clătire
destinaţi maşinilor de spălat automate. 

• Nu utilizaţi niciodată la maşina dvs. de spălat vase săpun,
detergent pentru rufe sau detergent pentru spălare
manuală. Nu lăsaţi aceste produse la îndemâna copiilor.

• Nu lăsaţi la îndemâna copiilor detergentul şi agentul de
clătire, ţineţi copiii la distanţă de uşa deschisă a maşinii
de spălat vase, este posibil să mai existe detergent rămas
înăuntru.

• Acest aparat nu trebuie folosit de persoane (inclusiv copii)
cu capacităţi fizice, senzoriale sau mintale reduse, sau fără
experienţă şi cunoştinţe, în afara cazului în care acestea
sunt supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea
aparatului de către o persoană responsabilă de siguranţa
lor.

• Copiii trebuie supravegheaţi, pentru a fi siguri că nu se
joacă cu aparatul.

• Detergenţii pentru maşinile de spălat vase sunt puternic
alcalini şi pot fi extrem de periculoşi în cazul înghiţirii.
Evitaţi contactul cu pielea şi cu ochii şi ţineţi copiii la
distanţă de maşina de spălat vase atunci când uşa este
deschisă.

• Uşa nu trebuie lăsată deschisă, pentru că astfel poate
creşte riscul de răsturnare.

• În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, trebuie
înlocuit de producător, service-ul autorizat sau o altă
persoană calificată, pentru a evita orice pericol.

• Scoateţi uşa de la compartimentul de spălare atunci
când scoateţi din funcţiune o maşină de spălat veche sau
atunci când o aruncaţi.

• Vă rugăm să aruncaţi la gunoi materialele de ambalare în
mod corespunzător.

• Utilizaţi maşina de spălat vase numai pentru funcţia pentru
care a fost proiectată.

• Pe durata instalării, cablul de alimentare cu energie nu
trebuie îndoit sau aplatizat în mod excesiv sau periculos.
Nu modificaţi butoanele de comandă.

• Aparatul trebuie racordat la sursa de alimentare cu apă
cu seturi noi de furtunuri, cele vechi nu trebuie
reutilizate.

• Tensiunea nominală este: 220-240 V CA/ 50Hz.
• Se poate spăla un serviciu maxim pentru 9 persoane.
• Presiunea maximă permisă a apei de intrare este de 1

Mpa.
• Presiunea minimă permisă a apei de intrare este de 0,04

Mpa. 

CITIŢI CU ATENŢIE ŞI RESPECTAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI
DE SIGURANŢĂ PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI

AVERTIZARE:

AVERTIZARE:

AVERTIZARE:

INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE DE SIGURANŢĂ
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• Acest aparat a fost fabricat din materiale reciclabile sau reutilizabile. Aruncarea la gunoi trebuie efectuată în
conformitate cu reglementările locale cu privire la salubrizarea deşeurilor. Înainte de a-l arunca la gunoi, nu
uitaţi să tăiaţi cablul de alimentare cu energie, astfel încât aparatul să nu mai poată fi reutilizat.

• Pentru mai multe informaţii cu privire la manevrarea şi reciclarea acestui produs, contactaţi autorităţile dvs.
locale responsabile de colectarea separată a gunoiului sau magazinul de la care aţi achiziţionat aparatul.

ARUNCAREA LA GUNOI A AMBALAJULUI
• Ambalajul poate fi reciclat în proporţie de 100%, aşa cum este confirmat de simbolul de reciclare .

Diferitele părţi ale ambalajului nu trebuie aruncate în mediul înconjurător, ci trebuie aruncate la gunoi în
conformitate cu reglementările autorităţilor locale.

ARUNCAREA LA GUNOI A APARATULUI
• Acest aparat este marcat în conformitate cu Directiva Europeană 2002/96/CE, Waste Electrical and Electronic

Equipment (WEEE, Deşeurile de Echipament Electric şi Electronic).

• Asigurându-vă că acest produs este eliminat în mod corect, veţi ajuta la prevenirea potenţialelor consecinţe
negative asupra mediului înconjurător şi a sănătăţii persoanelor.

• Simbolul de pe produs sau de pe documentele care însoţesc produsul indică faptul că acest aparat nu
trebuie considerat deşeu menajer, ci trebuie dus în locul prevăzut de colectare, unde sunt depozitate şi
reciclate aparatele electrice şi electronice.

PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

Aruncaţi la gunoi în mod corect materialul de ambalare a maşinii de spălat vase.
Toate materialele de ambalare pot fi reciclate.
Componentele din plastic sunt marcate cu abrevierile internaţionale standard:
• PE pentru polietilenă, de exemplu folie de ambalare
• PS pentru polistiren, de exemplu material de umplutură
• POM pentru polioximetilen, de exemplu cleme de plastic
• PP pentru polipropilenă, de exemplu dispozitivul de umplere cu sare
• ABS pentru Acrilonitril-Butadien-Stiren, de exemplu panoul de comandă. 

• Materialele de ambalare pot fi periculoase pentru copii! 
• Pentru aruncarea la gunoi a ambalajului şi a aparatului, vă rugăm mergeţi la un centru de reciclare. În acest

sens, tăiaţi cablul de alimentare cu energie şi faceţi inutilizabil dispozitivul de închidere a uşii aparatului. 
• Ambalajul din carton este fabricat din hârtie reciclabilă şi trebuie salubrizat împreună cu deşeurile din

hârtie, pentru reciclare. 
• Prin aruncarea corectă la gunoi a acestui produs, veţi ajuta la prevenirea potenţialelor consecinţe negative

pentru mediul înconjurător şi sănătatea oamenilor, care pot fi cauzate de manevrarea necorespunzătoare a
unor asemenea deşeuri. 

• Pentru mai multe informaţii cu privire la reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactaţi primăria locală şi
serviciul dvs. de eliminare a deşeurilor menajere. 

ARUNCAREA LA GUNOI: Nu aruncaţi la gunoi acest produs împreună cu deşeurile menajere nesortate. Este
necesară colectarea separată a unor asemenea deşeuri, pentru a fi tratate special.

AVERTIZARE:

ARUNCAREA LA GUNOI
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1 2 3 7 4 5 6

IMPORTANT. Pentru a obţine cele mai bune performanţe de la maşina dvs. de spălat vase, citiţi toate
instrucţiunile de funcţionare înainte de prima utilizare.

Panoul de comandă

Caracteristicile maşinii de spălat vase

1 Butonul Pornit/Oprit: Pentru a porni/opri
alimentarea cu energie.

2 Butonul Program: apăsaţi pe buton pentru a
selecta un program de spălare.

3 Butonul de încărcare pe jumătate: Apăsaţi
butonul pentru a selecta funcţia de încărcare pe
jumătate şi pictograma pentru încărcarea pe
jumătate se va aprinde.

4 Butonul pentru începerea cu întârziere: apăsaţi
butonul pentru a întârzia începerea.

5 Butonul de blocare pentru copii: apăsaţi butonul
timp de 3 secunde pentru a bloca programul.

6 Butonul Start/Pauză: pentru a porni programul
de spălare selectat sau pentru a întrerupe
programul de spălare atunci când maşina
funcţionează.

7 Ecranul de afişare: pentru a afişa timpul rămas şi
starea (funcţionare, timpul de întârziere etc.)

- Indicatori ai programului: 
- Indicatorul timpului de întârziere, timpului rămas,

sau al codurilor de eroare: 
- Pictograma Funcţionare/Pauză: 
- Indicatorul pentru agentul de clătire: 

Indică momentul în care distribuitorul trebuie
reumplut.

- Indicatorul pentru adăugare sare: 
Indică momentul în care distribuitorul trebuie
reumplut.

- Indicatorul pentru întârziere: 
- Pictograma pentru încărcarea pe jumătate: 
- Indicatorul de blocare pentru copii: 
- Pictograma pentru robinet: 

Atunci când uitaţi să deschideţi robinetul sau în
caz de defectare a robinetului de apă sau a
supapei de admisie, astfel încât maşina nu
primeşte apă, pictograma se poate aprinde,
pentru a atrage atenţia utilizatorului.

1 Coşul superior
2 Conductă interioară
3 Coşul inferior

4 Recipientul pentru sare
5 Distribuitor
6 Raft pentru ceşti

7 Braţe stropitoare
8 Ansamblul de filtrare
9 Racord pentru

conducta de
alimentare

10 Conducta de evacuare

1

2

3
4

5

6

7
8

9 10

INSTRUCŢIUNI DE FUNCŢIONARE

Vedere din faţă Vedere din spate
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Înainte de utilizarea pentru prima oară a maşinii de spălat vase:
A. Reglaţi dedurizatorul de apă
B. Adăugaţi 1,5 kg de sare pentru maşini de spălat vase şi apoi umpleţi în întregime recipientul pentru sare cu

apă
C. Umpleţi distribuitorul cu agent de clătire
D. Umpleţi cu detergent

A. Dedurizatorul de apă
Dedurizatorul de apă trebuie setat manual, cu ajutorul scalei pentru duritatea apei. Dedurizatorul de apă este
destinat a îndepărta mineralele şi sărurile din apă, care ar avea un efect negativ sau advers asupra funcţionării
aparatului. Cu cât este mai mare conţinutul acestor minerale şi săruri, cu atât mai dură este apa.
Dedurizatorul trebuie reglat în conformitate cu duritatea apei din zona dvs. Compania locală de apă vă poate
informa cu privire la duritatea apei din zona dvs.

Reglarea consumului de sare
Maşina de spălat vase este proiectată astfel încât să permită reglarea cantităţii de sare consumată, în funcţie
de duritatea apei utilizate. Scopul acestei caracteristici este de a optimiza şi adapta consumul de sare.
1. Închideţi uşa, porniţi aparatul;
2. Apăsaţi butonul Start/Pauză mai mult de 5 secunde pentru a porni modelul setat al dedurizatorului de apă

în interval de 60 de secunde de la pornirea aparatului (luminile de avertizare pentru sare şi agent de clătire
se vor aprinde periodic atunci când se ajunge la modelul setat);

3. Apăsaţi butonul Start/Pauză pentru a selecta setul corespunzător, în conformitate cu condiţiile dvs. locale
de mediu; seturile se vor modifica în secvenţa următoare: H1->H2->H3->H4->H5->H6;

4. Apăsaţi butonul Pornit/Oprit sau nu efectuaţi nicio operaţie timp de 5 secunde, pentru a termina modelul
configurat.

Nota 1
1 dH=1,25 Clarke=1,78 fH=0,178mmol/l
DH = grade germane
fH = grade franceze
Clarke = grade britanice

Nota 2
Setarea din fabricaţie: H4 (EN 50242)

Contactaţi compania locală de apă pentru informaţii cu privire al duritatea apei dvs. de alimentare.
Notă: Dacă modelul dvs. nu are un dedurizator de apă, puteţi ignora această secţiune.

Dedurizatorul de apă
Duritatea apei variază de la un loc la altul. În cazul utilizării de apă dură în maşina de spălat vase, se vor forma
depuneri pe veselă şi pe ustensile.
Aparatul este echipat cu un dedurizator special care utilizează un recipient pentru sare special destinat
eliminării calcarului şi mineralelor din apă.

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

DURITATEA APEI Poziţia
selectorului

Consumul de
sare

(grame/ciclu)°dH °fH °Clarke mmol/l

0~5 0~9 0~6 0~0,94 H1 0

6~11 10~20 7~14 1,0~2,0 H2 9

12~17 21~30 15~21 2,1~3,0 H3 12

18~22 31~40 22~28 3,1~4,0 H4 20

23~34 41~60 29~42 4,1~6,0 H5 30

35~45 61~80 43~56 6,1~8,0 H6 60
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B. Alimentarea cu sare a dedurizatorului
Utilizaţi întotdeauna sarea destinată utilizării cu maşina de spălat vase.
Recipientul pentru sare se află dedesubtul coşului inferior şi trebuie umplut aşa cum se explică în cele ce
urmează:

Atenţie
• Utilizaţi numai sare destinată în mod special pentru utilizarea cu maşini de spălat vase! Orice alt tip de sare

care nu este special destinată utilizării cu maşini de spălat vase, în special sare de masă, va deteriora
dedurizatorul de apă. În caz de daune datorate utilizării de sare necorespunzătoare, producătorul nu oferă
nicio garanţie şi nici nu răspunde pentru niciun fel de daune apărute.

• Alimentaţi cu sare numai înainte de începerea unuia dintre programele complete de spălare. În acest fel se
previne ca bucăţile de sare sau apa sărată, care este posibil să se fi vărsat, să rămână la baza maşinii o
perioadă de timp, ceea ce poate cauza coroziune.

A. După scoaterea coşului inferior, deşurubaţi şi scoateţi capacul de la recipientul pentru sare. (1)
B. Aşezaţi capătul pâlniei (furnizate) în orificiu şi introduceţi circa 1,5 kg de sare pentru maşini de spălat vase.
C. Umpleţi în întregime recipientul pentru sare cu apă; este normal ca o cantitate mică de apă să iasă afară

din recipientul pentru sare. (2).
D. După umplerea recipientului, înşurubaţi la loc capacul în sens orar.
E. Lumina de avertizare pentru sare se va opri din luminat după ce recipientul pentru sare este umplut.
F. Imediat după umplerea cu sare a recipientului pentru sare, trebuie pornit un program, în caz contrar

sistemul de filtrare, pompa sau alte componente importante ale maşinii pot fi deteriorate de apa sărată.
Pentru aşa ceva nu se oferă garanţie.

Notă:
1. Recipientul pentru sare trebuie umplut numai atunci când lumina de avertizare pentru sare de pe panoul

de comandă se aprinde. În funcţie de cât de bine se dizolvă sarea, lumina de avertizare pentru sare poate fi
încă aprinsă chiar dacă recipientul pentru sare este umplut. Dacă pe panoul de comandă nu există lumină
de avertizare pentru sare (la unele modele), puteţi estima momentul în care să umpleţi cu sare
dedurizatorul cu ajutorul ciclurilor efectuate de maşina de spălat vase.

2. Dacă există scurgeri de sare, îndepărtarea sării în exces se poate efectua prin absorbţia acesteia sau prin
efectuarea unui program rapid.

1

Deschidere
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C. Umpleţi distribuitorul de agent de clătire

Distribuitorul de agent de clătire
Agentul de clătire este eliberat pe durata clătirii finale, pentru a preveni ca apa să formeze picături pe veselă,
ceea ce poate duce la apariţia de pete şi dungi. Acesta îmbunătăţeşte de asemenea uscarea, permiţând
rostogolirea apei de pe veselă. Maşina dvs. de spălat este proiectată a utiliza agenţi de clătire lichizi.
Distribuitorul de agent de clătire se află în interiorul uşii, lângă distribuitorul de detergent.
Pentru a umple distribuitorul, deschideţi capacul şi turnaţi agentul de clătire în distribuitor, până când
indicatorul de nivel devine complet negru. Capacitatea recipientului pentru agent de clătire este de circa 110
ml.

Funcţia agentului de clătire
Agentul de clătire este adăugat în mod automat pe durata ultimei clătiri, asigurând clătirea amănunţită şi
uscarea fără puncte şi dungi.

Atenţie
Utilizaţi numai agent de clătire de marcă pentru maşini de spălat vase. Nu umpleţi niciodată distribuitorul de
agent de clătire cu nicio altă substanţă
(de exemplu agent de curăţare a maşinii de spălat vase, detergent lichid). În acest fel aparatul se poate
deteriora.

Momentul în care trebuie reumplut distribuitorul de agent de clătire
Dacă pe panoul de comandă nu există lumină de avertizare pentru agentul de clătire, puteţi estima cantitatea
cu ajutorul culorii indicatorului de nivel optic C aflat lângă capac. Atunci când recipientul pentru agent de
clătire este plin, întregul indicator va fi de culoare închisă. Pe măsură ce agentul de clătire se reduce,
dimensiunea punctului negru se reduce. Nu trebuie să permiteţi niciodată ca nivelul agentului de clătire să
scadă sub 1/4 din capacitate.

Pe măsură ce agentul de clătire se reduce,
dimensiunea punctului negru de la indicatorul de
nivel al agentului de clătire se modifică, aşa cum se
prezintă mai jos.

Plin

3 / 4 plin

1 / 2 plin

1 / 4 plin - trebuie reumplut pentru a elimina
pătarea

Gol

C (Indicator al agentului de clătire)
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1. Pentru a deschide distribuitorul, rotiţi capacul înspre săgeata “deschis” (stânga) şi scoateţi-l prin ridicare.

2. Turnaţi agent de clătire în distribuitor, având grijă să nu umpleţi în exces.

3. Puneţi la loc capacul prin introducerea sa aliniată cu săgeata “deschis” şi rotirea sa înspre săgeata închis
(dreapta).

NOTĂ
Curăţaţi eventualul agent de clătire vărsat pe durata umplerii cu o cârpă absorbantă, pentru a evita formarea
de spumă în exces la spălarea următoare. Nu uitaţi să puneţi la loc capacul înainte de a închide uşa maşinii de
spălat vase.

Reglarea distribuitorului de agent de clătire
Distribuitorul de agent de clătire are şase sau patru setări.
Începeţi întotdeauna cu distribuitorul setat pe valoarea “4”. Dacă
petele şi uscarea nesatisfăcătoare reprezintă o problemă, măriţi
cantitatea de agent de clătire distribuit, prin scoaterea capacului
distribuitorului şi rotirea scalei la valoarea “5”. Dacă vesela tot nu
se usucă în mod corespunzător sau prezintă pete, reglaţi scala la
nivelul imediat mai mare, până când vesela este fără pete.
Setarea recomandată este “4”. (Valoarea din fabrică este “4”.)

NOTĂ
Măriţi doza dacă după spălare există picături de apă sau pete de calcar.
Reduceţi doza dacă există pete albe lipicioase pe veselă sau o peliculă albăstruie pe articolele din sticlă sau pe
lamele cuţitelor.

Manetă de reglare
(clătire) 
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D. Funcţia detergentului
Pentru a îndepărta, fărâmiţa şi transporta murdăria afară din maşina de spălat vase, este nevoie de detergenţi cu
ingrediente chimice. Majoritatea detergenţilor de calitate din comerţ sunt potriviţi în acest scop.

Atenţie!
Utilizarea corespunzătoare a detergentului.
Utilizaţi numai detergent produs special pentru utilizarea cu maşini de spălat vase. Păstraţi detergentul în stare
proaspătă şi uscată.
Nu puneţi detergent sub formă de pulbere în maşina de spălat vase până când nu sunteţi gata pentru a spăla vasele.

Detergenţi
Există 3 tipuri de detergenţi
1. Cu fosfat şi cu clor
2. Cu fosfat şi fără clor
3. Fără fosfat şi fără clor
În mod normal, detergentul pulverizat nou este fără fosfat. De aceea, funcţia de dedurizare a apei de fosfat nu este
inclusă. În această situaţie recomandăm umplerea cu sare a recipientului pentru sare chiar şi atunci când duritatea
apei este numai 6 dH. Dacă se utilizează detergenţi fără fosfat în caz de apă dură, deseori apar pete albe pe farfurii şi
pahare. În această situaţie, adăugaţi mai mult detergent, pentru a obţine rezultate mai bune. Detergenţii fără clor
albesc doar puţin. Petele puternice şi colorate nu vor fi îndepărtate complet. În acest caz vă rugăm să alegeţi un
program cu o temperatură mai mare.

Detergent concentrat
În funcţie de compoziţia lor chimică, detergenţii pot fi împărţiţi în două tipuri de bază:
• detergenţi convenţionali, alcalini, cu elemente componente caustice
• detergenţi concentraţi alcalini cu enzime naturale
Utilizarea de programe de spălare obişnuite în combinaţie cu detergenţi concentraţi reduce poluarea şi face bine veselei
dvs.; aceste programe de spălare sunt special destinate proprietăţilor de dizolvare a murdăriei specifice enzimelor din
detergenţii concentraţi. Din acest motiv, programele obişnuite de spălare la care se utilizează detergenţi concentraţi pot
obţine aceleaşi rezultate care pot fi altfel obţinute numai prin utilizarea de programe intensive.

Detergent tablete
Mărcile diferite de detergent tablete se dizolvă cu viteze diferite. Din acest motiv, unele tipuri de detergent tablete
nu se pot dizolva şi nu îşi pot pune în valoare întreaga lor putere de curăţare pe durata programelor scurte. De
aceea, vă rugăm să utilizaţi programe lungi atunci când utilizaţi detergent sub formă de tablete, pentru a asigura
îndepărtarea completă a resturilor de detergent.

Distribuitorul de detergent
Distribuitorul trebuie reumplut înainte de începerea fiecărui ciclu de spălare, urmând instrucţiunile furnizate în
tabelul cu ciclul de spălare. Maşina dvs. de spălat vase utilizează mai puţin detergent şi agent de clătire decât
maşinile de spălat obişnuite. În general, este nevoie numai de o linguriţă de detergent pentru o încărcătură normală
de spălare. Articole mai murdare, necesită mai mult detergent. Adăugaţi întotdeauna detergentul numai înainte de
pornirea maşinii de spălat vase, altfel acesta se poate umezi şi nu se va dizolva în mod corespunzător.

Cantitatea de detergent de utilizat

Apăsaţi încuietoarea pentru a deschide
Detergent sub formă de pulbere

Detergent sub formă de tabletă
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NOTĂ:
• În cazul în care capacul este închis: apăsaţi butonul de eliberare. Capacul se va deschide.
• Întotdeauna adăugaţi detergentul numai înainte de începerea fiecărui ciclu de spălare.
• Utilizaţi numai detergent de marcă pentru maşini de spălat vase.

Detergentul pentru maşini de spălat vase este coroziv! Aveţi grijă să nu îl lăsaţi la îndemâna copiilor.

Umplerea cu detergent
Umpleţi distribuitorul de detergent cu detergent. Marcajul indică nivelurile de dozare, aşa cum este ilustrat în
dreapta:
A. Locul pentru detergentul ciclului principal de spălare.
B. Locul pentru detergentul ciclului de prespălare.

Vă rugăm să respectaţi dozajul şi modul de stocare
recomandate de producători.
Recomandările sunt cele menţionate pe ambalajul
detergentului.
Închideţi capacul şi apăsaţi-l până când se înclichetează în
poziţie.
Dacă vesela este foarte murdară, puneţi o doză suplimentară
de detergent în compartimentul de detergent pentru
prespălare. Acest detergent va avea efect pe durata fazei de
prespălare.

NOTĂ:
• Informaţii despre cantitatea de detergent pentru fiecare

program găsiţi pe ultima pagină.
• Reţineţi faptul că, în funcţie de nivelul de murdărie şi de

duritatea specifică a apei, sunt posibile diferenţe.
• Vă rugăm să respectaţi recomandările producătorului de pe

ambalajul detergentului.

AVERTIZARE:
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Recomandare
• Cumpăraţi ustensile identificate ca fiind potrivite pentru spălarea cu maşini de spălat vase.
• Utilizaţi un detergent moale, cu o acţiune “delicată” asupra vaselor. Dacă este nevoie, solicitaţi informaţii

suplimentare de la producătorii de detergent.
• Pentru articole deosebite, selectaţi un program cu o temperatură cât mai redusă posibil.
• Pentru a preveni deteriorarea, nu luaţi articolele din sticlă şi tacâmurile din maşina de spălat vase imediat

după terminarea programului.

Pentru spălarea cu maşina de spălat vase, următoarele tacâmuri/vase
Nu sunt potrivite
• Tacâmuri cu mânere din lemn, porţelan sau sidef
• Articole din plastic care nu sunt rezistente la căldură
• Tacâmuri mai vechi cu componente lipite, care nu sunt rezistente la temperatură
• Tacâmuri sau veselă lipită
• Articole din cositor sau cupru
• Cristal
• Articole din oţel supuse ruginirii
• Platouri din lemn
• Articole fabricate din fibre sintetice

Sunt potrivite într-o măsură limitată
Unele tipuri de pahare îşi pot pierde strălucirea după un număr mare de spălări
Componentele din argint şi aluminiu au o tendinţă de decolorare pe durata spălării
Modelele lustruite se pot estompa în cazul spălării frecvente cu maşina

Aveţi grijă înainte şi după încărcarea coşurilor maşinii de spălat vase
(Pentru a obţine cele mai bune rezultate cu maşina de spălat vase, respectaţi aceste recomandări privind
încărcarea. Caracteristicile şi aspectul coşurilor şi a coşurilor pentru tacâmuri pot fi diferite faţă de modelul
dvs.)
Îndepărtaţi cantităţile mari de resturi de mâncare. Înmuiaţi resturile de mâncare arsă din tigăi.
Nu este nevoie să clătiţi vasele cu apă de la robinet.
Aşezaţi obiectele în maşina de spălat vase în felul următor:
1. Articole de genul ceşti, pahare, oale/tigăi, etc. cu faţa în jos.
2. Articolele curbate sau cele cu adâncituri trebuie încărcate oblic, astfel încât apa să se poată scurge.
3. Toate ustensilele trebuie fixate în mod sigur astfel încât să nu se răstoarne.
4. Toate ustensilele trebuie aşezate astfel încât braţele stropitoare să se poată roti liber pe durata spălării.
NOTĂ: Nu trebuie spălate în maşina de spălat vase articolele foarte mici, pentru că pot cădea cu uşurinţă afară din
coş.

• Încărcaţi elementele cu cavităţi de genul ceşti, pahare, tigăi etc. cu deschiderea în jos, astfel încât apa să nu
se poată aduna în recipient sau într-o bază adâncă.

• Tacâmurile nu trebuie aşezate în interiorul farfuriilor şi nici nu trebuie să fie acoperite de acestea.
• Pentru a evita deteriorarea paharelor, acestea nu trebuie să se atingă.
• Încărcaţi articolele mari, care sunt cel mai dificil de curăţat, în coşul inferior.
• Coşul superior este destinat veselei mai delicate şi mai uşoare, de genul pahare, ceşti de cafea şi de ceai
• Cuţitele lungi păstrate într-o poziţie verticală reprezintă un potenţial pericol!
• Tacâmurile lungi şi/sau ascuţite de genul cuţitelor, trebuie poziţionate orizontal în coşul superior.
• Vă rugăm să nu încărcaţi în exces maşina de spălat vase. Acest lucru este important pentru obţinerea de

rezultate bune şi pentru un consum rezonabil de energie.

Scoaterea veselei
Pentru a preveni scurgerea apei din coşul superior în coşul inferior, vă recomandăm să goliţi mai întâi coşul
inferior şi apoi coşul superior.

ÎNCĂRCAREA COŞULUI MAŞINII 
DE SPĂLAT VASE
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Metoda de încărcare a veselei obişnuite

Încărcarea coşului superior
Coşul superior este destinat veselei mai delicate şi mai uşoare, de genul
pahare, ceşti de cafea şi de ceai, farfurioare, farfurii, castroane mici şi
tigăi puţin adânci (în măsura în care acestea nu sunt prea murdare).
Poziţionaţi farfuriile şi vasele astfel încât acestea să nu fie deplasate de
apa pulverizată.

Încărcarea coşului inferior
Vă recomandăm să aşezaţi articolele mari şi pe cele mai dificil de
curăţat în coşul inferior: de exemplu oale, tigăi, capace, farfurii şi
castroane pentru servire, aşa cum se prezintă în figura de mai jos. Este
de preferat să aşezaţi farfuriile pentru servire şi capacele în părţile
laterale ale rafturilor, pentru a evita blocarea rotirii braţului stropitor de
sus.
Vă rugăm să reţineţi:
• Oalele, castroanele pentru servire etc., trebuie aşezate întotdeauna

cu faţa în jos.
• Oalele adânci trebuie înclinate, pentru a permite scurgerea apei.
• Coşul inferior este prevăzut cu vârfuri pliabile, astfel încât să poată fi

încărcate oale şi tigăi mai mari sau mai multe.

Reglarea coşului superior
Înălţimea coşului superior poate fi reglată, pentru a crea
mai mult spaţiu pentru ustensile mari, atât pentru coşul
superior, cât şi pentru cel înferior. Înălţimea coşului
superior poate fi reglată prin aşezarea roţilor la diferite
înălţimi pe şine. Articolele lungi, tacâmurile pentru servire,
pentru salată şi cuţitele, trebuie aşezate pe raft astfel încât
să nu obstrucţioneze rotirea braţelor de pulverizare.

Plierea înapoi a rafturilor pentru ceşti
Pentru aşezarea mai bună a oalelor şi tigăilor, vârfurile pot fi
pliate, aşa cum se prezintă în figura din dreapta.

Vârfuri pliabile ale coşului inferior
Pentru aşezarea mai bună a oalelor şi tigăilor, vârfurile pot fi pliate, aşa cum se prezintă
în figura din dreapta.

ÎNĂUNTRU

ÎNĂUNTRU

Poziţia de jos                           Poziţia de sus

Roţi
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Coşul pentru tacâmuri
Tacâmurile trebuie aşezate în coşul pentru tacâmuri cu mânerele în partea de jos. Dacă raftul are coşuri
laterale, lingurile trebuie încărcate separat în locaşurile corespunzătoare, în special ustensilele lungi
trebuie aşezate în poziţie orizontală în partea din faţă a coşului superior, aşa cum se prezintă în imagine.

• Nu permiteţi niciunui articol să iasă prin partea de jos.
• Încărcaţi întotdeauna ustensilele ascuţite cu vârful ascuţit îndreptat în jos!

Pentru siguranţa personală şi o curăţare de cea mai bună calitate, aşezaţi argintăria în coş astfel
încât:
• Articolele să nu se amestece unele cu altele.
• Obiectele din argint să fie aşezate cu mânerele în jos.
• Cuţitele şi alte ustensile potenţial periculoase trebuie aşezate cu mânerele în sus.

AVERTIZARE:
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Tabel cu ciclurile de spălare
NOTĂ
• � Semnificaţie: trebuie să umpleţi cu agent de

clătire în distribuitorul de agent de clătire.
• * Acest program este ciclul de test. Informaţiile

pentru testul de comparabilitate în conformitate

cu EN 50242, după cum urmează:
• Capacitate: serviciu pentru 9 persoane; 
• Poziţia coşului superior: roţile superioare pe şine;
• Setarea agentului de clătire: 6; 
• Pl: 0,49w; 
• Po: 0,45w.

PORNIREA UNUI PROGRAM DE SPĂLARE

Program Informaţii pentru
selectarea ciclului

Descrierea
ciclului

Detergent
prespălare/

spălare
principală

Timp de
funcţionare

(min)

Energie
(Kwh)

Apă
(l)

Agent
de

clătire

[IMG]
Intensiv

Pentru vase de lut sau faianţă
extrem de murdare şi oale,

tigăi, farfurii etc. cu murdărie
uscată.

Pre-spălare (50°C)
Spălare (65°C)
Clătire
Clătire
Clătire (65°C)
Uscare

5/22g
(sau 3 în 1) 135 1,3 16 �

[IMG]
Normal

Pentru încărcături normal de
murdare, cum ar fi oale, farfurii,
pahare şi tigăi puţin murdare.

Pre-spălare (45°C)
Spălare (55°C)
Clătire
Clătire (65°C)
Uscare

5/22g
(sau 3 în 1) 155 1,07 13 �

[IMG].
* EN 50242

Acesta este programul
standard, potrivit pentru

curăţarea tacâmurilor normal
de murdare, fiind cel mai

eficient program din punctul
de vedere al consumului

combinat de energie şi apă
pentru tipul respectiv de

tacâmuri.

Pre-spălare
Spălare (50°C)
Clătire (60°C)
Uscare

5/22g
(sau 3 în 1) 165 0,78 9,0 �

[IMG]Sticlă
Pentru încărcături uşor

murdare, cum ar fi pahare,
cristal şi porţelanuri fine.

Pre-spălare
Spălare (40°C)
Clătire
Clătire (60°C)
Uscare

25g 110 0,7 13 �

[IMG]
1 oră

Pentru încărcături puţin
murdare, care nu necesită

eficienţă excelentă la uscare.

Pre-spălare (50°C)
Spălare (60°C)
Clătire (55°C)
Uscare

5/22g 60 0,85 9 �

[IMG]
Rapid

O spălare mai scurtă, pentru
încărcături uşoare care nu

necesită uscare.

Spălare (40°C)
Clătire
Clătire (45°C)

20 g 40 0,45 10

Pornirea aparatului
Pornirea unui ciclu de spălare
1. Scoateţi afară coşul inferior şi pe cel superior, încărcaţi vasele şi împingeţi-le la loc.

Se recomandă să încărcaţi mai întâi coşul inferior, apoi pe cel superior (vedeţi secţiunea numită
“Încărcarea maşinii de spălat vase”).

2. Turnaţi detergentul (vedeţi secţiunea intitulată “Sarea, detergentul şi agentul de clătire”).
3. Introduceţi ştecherul în priză. Sursa de alimentare cu energie are 220-240 V CA /50 HZ, specificaţia

prizei este 10A 250V CA. Asiguraţi-vă că alimentarea cu apă este pornită la presiune maximă.
4. Închideţi uşa, apăsaţi butonul Pornit/Oprit, iar afişajul se va aprinde.
5. Apăsaţi butonul Program, programul de spălare se va modifica după cum urmează:

Intensiv->Normal->Eco->Sticlă->1 oră->Rapid;
Atunci când este selectat un program, lumina corespunzătoare se aprinde. Apoi apăsaţi butonul
Start/Pauză şi maşina de spălat vase porneşte.
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Schimbarea programului...
Premiză:
1. Un ciclu în desfăşurare poate fi modificat numai dacă a început de puţin timp. În caz contrar, este

posibil ca detergentul să fi fost deja eliberat şi aparatul să fi evacuat deja apa de spălare. Dacă
aceasta este situaţia, distribuitorul de detergent trebuie reumplut (vedeţi secţiunea intitulată
“Încărcarea detergentului”).

2. Deschideţi uşa şi maşina de va opri, apăsaţi butonul Program mai mult de 3 secunde, apoi puteţi
modifica programul la setarea ciclului dorit (vedeţi secţiunea “Pornirea unui ciclu de spălare ...”).

Aţi uitat să introduceţi un vas?
Un vas uitat poate fi introdus în orice moment înainte de deschiderea cupei pentru detergent.
1. Apăsaţi butonul Start/Pauză pentru a opri spălarea.
2. Deschideţi uşa puţin.
3. După ce braţele de pulverizare se opresc din funcţionare, puteţi deschide uşa de tot.
4. Adăugaţi vesela uitată.
5. Închideţi uşa.
6. Apăsaţi butonul Start/Pauză, maşina de spălat vase va funcţiona după 10 secunde.

La sfârşitul ciclului de spălare
După terminarea ciclului de funcţionare, soneria maşinii de spălat vase va suna timp de 8 secunde, apoi
se opreşte. Opriţi aparatul cu ajutorul butonului PORNIT/OPRIT, închideţi alimentarea cu apă şi
deschideţi uşa maşinii de spălat vase. Aşteptaţi câteva minute înainte de a descărca maşina de spălat
vase, pentru a evita manevrarea vaselor şi ustensilelor cât timp sunt încă fierbinţi şi mult mai
susceptibile la spargere. Acestea se vor usca de asemenea mai bine.

• Stingeţi maşina de spălat vase
Lumina programului este aprinsă, dar nu clipeşte, numai în acest caz programul s-a terminat.
1. Opriţi maşina de spălat vase prin apăsarea pe butonul PORNIT/OPRIT.
2. Închideţi robinetul de apă!

• Deschideţi uşa cu atenţie.
Vasele fierbinţi sunt sensibile la lovituri. De aceea, vasele trebuie lăsate să se răcească circa 15
minute înainte de a le scoate din aparat. Deschideţi uşa maşinii de spălat vase, lăsaţi-o întredeschisă
şi aşteptaţi câteva minute înainte de a scoate vasele. În acest fel acestea vor fi mai reci şi uscarea va fi
îmbunătăţită.

• Descărcarea maşinii de spălat vase
Faptul că maşina de spălat vase este udă în interior este un lucru normal. Goliţi mai întâi coşul
inferior şi apoi pe cel superior. În acest fel se evită picurarea din coşul superior în vasele din coşul
inferior.

Este periculos să deschideţi uşa pe durata spălării, pentru că apa fierbinte vă poate opări.

AVERTIZARE:
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Sistemul de filtrare
Filtrul previne ca resturi mai mari de alimente şi alte obiecte să pătrundă în interiorul pompei.
Resturile pot bloca filtrul, caz în care acestea trebuie îndepărtate.
Sistemul de filtrare constă dintr-un filtru mare, un filtru plat (filtrul principal) şi un microfiltru (filtrul fin).

Filtrul principal 1
Particulele de mâncare şi murdărie prinse în acest filtru
sunt pulverizate cu un jet special al braţului de pulverizare
inferior şi îndepărtate prin evacuare.

Filtrul mare 2
Articolele mai mari, cum ar fi bucăţi de oase sau de sticlă,
care pot bloca evacuarea, sunt prinse în filtrul mare. Pentru
a îndepărta articolele capturate de acest filtru, strâgeţi uşor
robinetul din partea de sus a filtrului şi ridicaţi.

Filtrul fin 3
Acest filtru păstrează resturile de mâncare şi murdărie din
zona colectorului de apă şi previne reaşezarea acestora pe
veselă pe durata ciclului de spălare.

Ansamblul filtrului
Filtrul îndepărtează în mod eficient particulele de mâncare
din apa de spălare, permiţând reciclarea acesteia pe durata ciclului. Pentru a obţine cele mai bune
performanţe şi rezultate, filtrul trebuie curăţat cu regularitate. Din acest motiv, se recomandă să îndepărtaţi
bucăţile mari de mâncare prinse în filtru după fiecare ciclu de spălare, prin clătirea cu apă de la robinet a
filtrului semicircular şi a cupei. Pentru a scoate dispozitivul filtrului, trageţi mânerul cupei în sus.

• Maşina de spălat vase nu trebuie utilizată niciodată fără filtre.
• Înlocuirea necorespunzătoare a filtrului poate reduce nivelul de performanţă al aparatului şi poate

deteriora vesela şi ustensilele.

PASUL 1: Rotiţi filtrul în direcţie antiorară,

PASUL 2: ridicaţi ansamblul filtrului

NOTĂ
Atunci când urmaţi această procedură de la pasul 1 la pasul 2, sistemul de
filtrare va fi îndepărtat; atunci când urmaţi această procedură de la pasul 2 la
pasul 1, sistemul de filtrare va fi instalat.

AVERTIZARE:

ÎNTREŢINEREA ŞI CURĂŢAREA

1

2

Deschidere

1

2

3
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Observaţii:
• Verificaţi filtrele să nu fie blocate după fiecare utilizare a maşinii de spălat vase.
• Prin deşurubarea filtrului mare, puteţi scoate sistemul de filtrare. Îndepărtaţi eventualele resturi de

mâncare şi curăţaţi filtrele cu apă de la robinet.

NOTĂ: Întregul ansamblu de filtrare trebuie curăţat o dată pe săptămână.

Curăţarea filtrului
Pentru a curăţa filtrul mare şi filtrul fin, utilizaţi o perie de curăţare. Reasamblaţi componentele filtrului aşa
cum se prezintă în figurile de pe ultima pagină şi reintroduceţi întregul ansamblu în maşina de spălat vase,
poziţionându-l în locaşul său şi apăsând în jos.

Atunci când curăţaţi filtrele, nu le loviţi. În caz contrar, filtrele se pot deforma şi performanţa maşinii de spălat
vase poate scădea.

Îngrijirea maşinii de spălat vase
Panoul de comandă poate fi curăţat cu ajutorul unei cârpe uşor umezite.
După curăţare, aveţi grijă să îl uscaţi bine.
Pentru exterior, utilizaţi o ceară bună de lustruire a aparatului.
Nu utilizaţi niciodată obiecte ascuţite, bureţi de sârmă sau substanţe
de curăţare dure, pe nicio parte a maşinii de spălat vase.

Curăţarea uşii
Pentru a curăţa marginea din jurul uşii, trebuie să utilizaţi numai o
cârpă moale, umezită cu apă caldă. Pentru a evita pătrunderea apei la
încuietoarea uşii şi la componentele electrice, nu utilizaţi un spray de
curăţare, de niciun fel.

• Nu utilizaţi niciodată un spray de curăţare pentru a curăţa panoul uşii, pentru că acesta poate deteriora
încuietoarea uşii şi componentele electrice.

• Nu trebuie să se utilizeze agenţi abrazivi, sau unele tipuri de şerveţele de hârtie, din cauza riscului de
zgâriere sau lăsarea de urme pe suprafaţa din oţel inoxidabil.

Protecţia împotriva îngheţului
Pe durata iernii, vă rugăm să luaţi măsurile necesare pentru protejarea maşinii de spălat vase. După fiecare
cicclu de spălare, efectuaţi următoarele

1. Întrerupeţi alimentarea electrică la maşina de spălat vase.
2. Închideţi alimentarea cu apă şi deconectaţi conducta de alimentare cu apă de la supapa de apă.
3. Evacuaţi apa de la conducta de alimentare şi de la supapa de apă. (Utilizaţi un vas pentru a colecta apa)
4. Reconectaţi conducta de alimentare cu apă la supapa de apă.
5. Scoateţi filtrul de la baza cuvei şi cu ajutorul unui burete, absorbiţi apa din colectorul de apă.

NOTĂ: Dacă maşina dvs. de spălat vase nu poate funcţiona din cauza gheţii, vă rugăm să apelaţi la persoane
de service calificate.

AVERTIZARE:

AVERTIZARE:
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Curăţarea braţelor stropitoare 
Braţele de pulverizare trebuie curăţate cu regularitate, pentru că substanţele
chimice din apa dură vor înfunda jeturile şi rulmenţii braţelor de pulverizare.
Pentru a scoate braţul de pulverizare superior, ţineţi manşonul şi rotiţi braţul
în sens orar.
Pentru a scoate braţul stropitor inferior, trageţi de acesta în sus.
Spălaţi braţele cu apă caldă şi săpun şi utilizaţi o perie moale pentru a curăţa
jeturile. Puneţi-le la loc după ce le curăţaţi bine.

Cum să menţineţi maşina de spălat vase în stare bună

• După fiecare spălare
După fiecare spălare, opriţi alimentarea cu apă a aparatului şi lăsaţi uşa puţin deschisă, astfel încât să nu
rămână în interior umezeală şi mirosuri.

• Scoateţi ştecherul
Înainte de curăţare sau de efectuarea lucrărilor de întreţinere, scoateţi întotdeauna ştecherul din priză.

• Fără solvenţi sau curăţare abrazivă
Pentru a curăţa exteriorul şi componentele din cauciuc ale maşinii de spălat vase, nu utilizaţi solvenţi sau
produse de curăţare abrazive. Utilizaţi numai o cârpă cu apă caldă cu săpun. Pentru a îndepărta punctele
sau petele de pe suprafaţa de interior, utilizaţi o cârpă umezită cu apă şi puţin oţet, sau un produs de
curăţare fabricat special pentru maşini de spălat vase.

• În cazul neutilizării o perioadă mai lungă
Se recomandă să efectuaţi un ciclu de spălare cu maşina de spălat vase goală şi apoi scoateţi ştecherul din
priză, opriţi alimentarea cu apă şi lăsaţi uşa aparatului puţin deschisă. Acest lucru permite ca garniturile de
etanşare a uşii să dureze mai mult şi previne formarea mirosurilor în interiorul aparatului.

• Deplasarea aparatului
Dacă aparatul trebuie deplasat, încercaţi să îl menţineţi în poziţia verticală. Dacă este absolut necesar,
aceasta poate fi poziţionat pe spate.

• Garniturile de etanşare
Unul din factorii care cauzează formarea de mirosuri în interiorul maşinii de spălat vase este mâncarea
prinsă în garniturile de etanşare. Curăţarea periodică cu un burete umed va preveni apariţia acestui
fenomen.

Deschidere
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Poziţionarea aparatului
Poziţionaţi aparatul în locaţia dorită. Partea din spate trebuie aşezată la perete, iar părţile laterale, de-a lungul
dulapurilor sau pereţilor alăturaţi. Maşina de spălat vase este echipată cu furtunuri de alimentare cu apă şi de
evacuare cu posibilitate de poziţionare fie în partea din dreapta, fie în partea din stânga, pentru a facilita
instalarea corespunzătoare.

Aşezarea uniformă a aparatului
După ce aparatul este poziţionat pentru aşezarea uniformă, înălţimea maşinii
de spălat vase poate fi modificată prin reglarea nivelului de înşurubare a
picioarelor. În orice situaţie, aparatul nu trebuie înclinat mai mult de 2°.

Despre conexiunea la electricitate

Pentru siguranţa personală:
•  NU UTILIZAŢI LA ACEST APARAT UN CABLU PRELUNGITOR SAU UN ŞTECHER ADAPTOR. 
•  SUB NICIO FORMĂ, NU TĂIAŢI ŞI NU ÎNDEPĂRTAŢI CONEXIUNEA DE ÎMPĂMÂNTARE DE LA CABLUL

DE ALIMENTARE.

Cerinţe electrice
Vă rugăm să consultaţi eticheta cu caracteristicile nominale, pentru a afla tensiunea nominală şi conectaţi
maşina de spălat vase la o sursă de alimentare cu energie potrivită.
Utilizaţi siguranţa necesară de 10 amperi, siguranţa cu temporizare sau întrerupătorul recomandat şi asiguraţi
un circuit separat care să deservească numai acest aparat.

Înainte de utilizare, asiguraţi-vă că există o împământare corespunzătoare

Conexiunea electrică
Aveţi grijă ca tensiunea şi frecvenţa sursei de alimentare să corespundă cu cele menţionate pe plăcuţa cu
caracteristicile nominale. Introduceţi ştecherul numai într-o priză electrică împământată în mod
corespunzător. Dacă priza electrică la care trebuie conectat aparatul nu se potriveşte cu ştecherul, înlocuiţi
priza şi nu utilizaţi adaptoare sau alte asemenea, pentru că acestea pot duce la încălzirea în exces şi ardere.

Instrucţiuni de împământare
Acest aparat trebuie legat la pământ. În eventualitatea unei funcţionări defectuoase sau deteriorări,
împământarea va reduce riscul de electrocutare prin asigurarea unei căi de minimă rezistenţă pentru curentul
electric. Acest aparat este echipat cu un cablu care are un conductor pentru împământarea echipamentului şi
cu un ştecher cu pământare. Ştecherul trebuie introdus într-o priză instalată şi împământată în conformitate
cu toate standardele şi reglementările locale.

Conectarea necorespunzătoare a conductorului de împământare a echipamentului poate duce la risc de
electrocutare.
Verificaţi împreună cu un electrician calificat sau un reprezentant al service-ului autorizat dacă aveţi
dubii cu privire la împământarea corectă a aparatului.
Nu modificaţi ştecherul furnizat împreună cu aparatul. Dacă ştecherul nu se potriveşte cu priza, un
electrician calificat trebuie să instaleze o priză corespunzătoare.

AVERTIZARE:

AVERTIZARE:

AVERTIZARE:

INSTRUCŢIUNI DE INSTALARE
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Racordul de apă

Racordul de apă rece
Racordaţi furtunul de alimentare cu apă rece la un racord filetat de 3/4
(ţoli) şi asiguraţi-vă că este bine fixat în poziţie. În cazul în care
conductele de apă sunt noi sau dacă nu au fost utilizate o perioadă lungă
de timp, lăsaţi apa să curgă, pentru a fi siguri că apa este curată. Această
măsură de precauţie este necesară pentru a evita riscul de blocare a
orificiului de alimentare cu apă şi de deteriorare a aparatului.

Vă rugăm să închideţi hidrantul după utilizare.

Racordul pentru furtunul de evacuare
Introduceţi furtunul de evacuare într-o conductă de evacuare cu un diametru minim de 40 mm, sau lăsaţi-l să
curgă în chiuvetă, având grijă să evitaţi îndoirea sau apăsarea sa. Partea de sus a furtunului trebuie să fie la mai
puţin de 1000 mm.

AVERTIZARE:

NOTĂ
Partea de sus a furtunului
trebuie să fie la mai puţin de
1000 mm.

Conductă de evacuare

Blat de lucruFaţă

VĂ RUGĂM SĂ AGĂŢAŢI FURTUNUL DE EVACUARE ÎN MODUL A SAU B
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Modul de evacuare a apei în exces din furtunuri
Dacă chiuveta se află la o înălţime mai mare de 1000 mm faţă de podea, apa în exces din furtunuri nu poate fi
evacuată direct în chiuvetă. Va trebui să scurgeţi apa în exces din furtunuri într-un vas sau recipient
corespunzător, păstrat în afara chiuvetei şi mai jos decât aceasta.

Orificiul de ieşire a apei
Racordaţi furtunul de evacuare a apei. Furtunul de evacuare trebuie montat în mod corect, pentru a evita
scurgerile de apă.
Asigurați-vă că furtunul de evacuare a apei nu este îndoit sau strivit.

Furtunul de prelungire
Dacă aveţi nevoie de o prelungire a furtunului de evacuare, aveţi grijă să utilizaţi un furtul de evacuare similar.
Acesta nu trebuie să fie mai lung de 4 metri; în caz contrar, efectul de curăţare al maşinii de spălat vase se
poate reduce.

Racordarea la sifon
Racordarea la evacuare trebuie să fie la o înălţime mai mică de 1000 mm (maxim) faţă de partea inferioară a
veselei.
Furtunul de evacuare a apei trebuie să fie fixat.

Pornirea maşinii de spălat vase

Înainte de pornirea maşinii de spălat vase, trebuie verificate următoarele lucruri.
1 Dacă maşina de spălat vase este aşezată uniform şi dacă este fixată bine
2 Dacă supapa de admisie este deschisă
3 Dacă există o scurgere la racordurile pentru conducte
4 Dacă sunt racordate bine cablurile
5 Dacă alimentarea este pornită
6 Dacă furtunurile de alimentare şi de evacuare sunt înnodate
7 Toate materialele de ambalare şi imprimatele trebuie scoase din maşina de spălat vase

Atenţie: După instalare, aveţi grijă să păstraţi acest manual. Conţinutul acestui manual este foarte util pentru
utilizatori.
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Înainte de a apela la service
Revedeţi tabelele de pe paginile următoare, vă pot ajuta să evitaţi apelarea la service.

Probleme tehnice

GHID PENTRU DETECTAREA DEFECŢIUNILOR

Problemă Posibile cauze Ce trebuie să faceţi

Maşina de spălat vase
nu porneşte

Siguranţă arsă, sau
întrerupătorul a acţionat

Înlocuiţi siguranţa sau resetaţi întrerupătorul. Îndepărtaţi celelalte
aparate care utilizează acelaşi circuit cu maşina de spălat vase

Alimentarea cu energie nu este
pornită

Verificaţi dacă maşina de spălat vase este pornită şi dacă uşa este
închisă bine. Verificaţi cablul de alimentare dacă este bine introdus
în priza de perete.

Presiunea apei este mică Verificaţi dacă alimentarea cu apă este bine racordată şi dacă apa
este pornită.

Uşa maşinii de spălat vase nu
este bine închisă.

Verificaţi dacă uşa este bine închisă şi încuiaţi-o.

Apa nu este pompată
din maşina de spălat
vase

Îndoitură a furtunului de
evacuare

Verificaţi furtunul de evacuare.

Filtrul este înfundat Verificaţi filtrul mare (vedeţi secţiunea intitulată “Curăţarea filtrului”)

Chiuveta de bucătărie este
înfundată

Verificaţi chiuveta de bucătărie, pentru a vă asigura că scurgerea
este corespunzătoare. Dacă există o problemă la chiuveta de
bucătărie, este posibil să aveţi nevoie de un instalator mai degrabă
decât de un specialist de service pentru maşini de spălat vase.

Probleme generale

Problemă Posibile cauze Ce trebuie să faceţi

Spumă în cuvă Detergent necorespunzător Utilizaţi numai detergent special pentru maşini de spălat vase,
pentru a evita spuma. Dacă se întâmplă acest lucru, deschideţi
maşina de spălat vase şi lăsaţi spuma să se evapore. Adăugaţi circa
3,8 litri de apă rece în cuvă. Închideţi şi încuiaţi maşina de spălat
vase, apoi selectaţi orice fel de ciclu. La primul pas, maşina de spălat
vase va evecua apa. Deschideţi uşa după terminarea scurgerii şi
verificaţi dacă spuma a dispărut. Repetaţi dacă este necesar.

Agent de clătire vărsat Întotdeauna ştergeţi imediat agentul de clătire vărsat.

Interior al cuvei pătat S-a utilizat un detergent cu
colorant

Aveţi grijă ca detergentul să fie fără colorant.

Peliculă albă pe
suprafaţa de interior

Substanţele minerale din apa
dură

Pentru a curăţa interiorul, utilizaţi un burete umed cu detergent
pentru maşini de spălat vase şi purtaţi mănuşi de cauciuc.
Nu utilizaţi niciodată alt tip de substanţă de curăţare, ci doar
detergent pentru maşini de spălat vase, datorită riscului de formare
de clăbuci sau spumă.

Există pete de rugină
pe tacâmuri

Articolele afectate nu sunt
rezistente la coroziune.

–

Nu a fost efectuat un program
după adăugarea sării pentru
maşini de spălat vase. Urme de
sare au ajuns în ciclul de spălare.

Efectuaţi întotdeauna un program rapid de spălare fără niciun
articol din lut sau faianţă în maşina de spălat vase şi fără a selecta
funcţia Turbo (dacă există), după adăugarea sării pentru maşina de
spălat vase.

Capacul dedurizatorului este
desfăcut

Verificaţi capacul. Asiguraţi-vă că este bine fixat.
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Zgomot

Problemă Posibile cauze Ce trebuie să faceţi

Zgomot de bătaie în
compartimentul de
spălare

Un braţ de pulverizare loveşte
un articol dintr-un coş

Întrerupeţi programul şi rearanjaţi articolele care obstrucţionează
braţul de pulverizare.

Zgomot de huruit în
compartimentul de
spălare

Articolele din lut sau faianţă
sunt nefixate în compartimentul
de spălare

Întrerupeţi programul, rearanjaţi articolele din lut sau faianţă.

Zgomot de bătaie la
conductele de apă

Poate fi cauzat de instalarea
efectuată la faţa locului sau de
secţiunea transversală a
conductelor.

Acesta nu are nicio influenţă asupra funcţiei maşinii de spălat vase.
Dacă aveţi neclarităţi, contactaţi un instalator calificat.

Rezultate nesatisfăcătoare la spălat

Problemă Posibile cauze Ce trebuie să faceţi

Vasele nu sunt curate Vasele nu au fost încărcate în
mod corect.

Vedeţi notele din “Încărcarea coşurilor maşinii de spălat vase”.

Programul nu a fost suficient de
puternic.

Selectaţi un program mai intensiv.
Vedeţi “Tabelul cu ciclurile de spălare”.

Nu a fost distribuit suficient
detergent.

Utilizaţi mai mult detergent, sau schimbaţi detergentul.

Articolele introduse blochează
calea braţelor de pulverizare.

Rearanjaţi articolele, astfel încât braţul de pulverizare să se poată
roti liber.

Combinaţia de filtre de la baza
compartimentului de spălare nu
este curată sau nu este corect
montată. Acest lucru poate
cauza blocarea jeturilor de la
braţul stropitor.

Curăţaţi şi/sau montaţi în mod corect combinaţia de filtre.
Curăţaţi jeturile de la braţul stropitor. Vedeţi “Curăţarea braţelor
stropitoare”.

Articole din sticlă
întunecate

Combinaţie între apă prea
moale şi prea mult detergent.

Utilizaţi mai puţin detergent dacă aveţi apă moale şi selectaţi un
ciclu mai scurt pentru a spăla articolele din sticlă şi a le curăţa.

Urme negre sau gri pe
veselă

Ustensilele din aluminiu s-au
frecat de veselă.

Pentru a elimina acele urme, utilizaţi o substanţă de curăţare puţin
abrazivă.

Detergent rămas în
cupele pentru
detergent

Vesela blochează cupele pentru
detergent.

Reîncărcaţi vesela în mod corect.
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Rezultate nesatisfăcătoare la uscare

Problemă Posibile cauze Ce trebuie să faceţi

Vasele nu se
usucă

Încărcare
necorespunzătoare

Încărcaţi maşina de spălat vase aşa cum se indică în
instrucţiuni.

Prea puţin agent de
clătire

Măriţi cantitatea de agent de clătire/reumpleţi
distribuitorul de agent de clătire.

Vesela este scoasă
prea repede

Nu goliţi maşina de spălat vase imediat după
terminarea spălării. Întredeschideţi uşa pentru ca
vaporii să iasă. Începeţi descărcarea maşinii de spălat
vase numai în momentul în care vesela nu mai este
caldă la atingere. Goliţi mai întâi coşul inferior. În acest
fel se previne scurgerea apei de pe vesela din coşul
superior.

A fost selectat
un program greşit

La un program scurt, temperatura de spălare este mai
mică.
În acest fel, performanţele la curăţare se reduc de
asemenea. Alegeţi un program cu o durată lungă de
spălare.

Utilizarea de tacâmuri cu
strat de acoperire de
calitate scăzută

Scurgerea apei este mai dificilă în cazul acestor
articole.
Tacâmurile sau farfuriile de acest tip nu sunt potrivite
pentru spălarea cu maşina de spălat vase.

Coduri de eroare
În cazul unei funcţionări defectuoase, aparatul va afişa coduri de eroare, pentru a vă avertiza:

Coduri Semnificaţii Posibile cauze

E1 Timp de alimentare mai
lung.

Robinetele nu sunt deschise, sau alimentarea cu apă
este restricţionată, sau presiunea apei este prea mică.

E4 Apă în exces. Unele elemente ale maşinii de spălat vase au scurgeri.

• În cazul apariţiei unei revărsări, închideţi alimentarea principală cu apă, înainte de a apela la
service.

• Dacă există apă în tava de la bază din cauza unei umpleri în exces sau al unei mici scurgeri, apa
trebuie îndepărtată înainte de a reporni maşina de spălat vase.

AVERTIZARE:
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INFORMAŢII TEHNICE

Înălţime 845 mm

Lăţime 448 mm

Grosime 600 mm (cu uşa închisă)

Presiunea apei 0,04 -1,0 MPa

Sursa de alimentare cu energie Vedeţi eticheta cu caracteristicile nominale

Capacitate serviciu pentru 9 persoane

448
600(cu uşa închisă)

845

1175
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Încărcarea coşurilor în conformitate cu EN 50242

Coşul superior

Coşul inferior

Coşul pentru tacâmuri

Informaţii cu privire la testele de
compatibilitate în conformitate cu EN
50242
Capacitate: serviciu pentru 9 persoane
Poziţia coşului superior: poziţia de jos
Programul: ECO
Setarea agentului de clătire: 6
Setarea dedurizatorului: H4

Ceşti

Farfurioare

Pahare

Vas pentru servire mic

Vas pentru servire mediu

Vas pentru servire mare

Farfurioare pentru desert

Farfurii pentru cină

Farfurii pentru supă

Platou oval

➡ ÎNĂUNTRU

1 Linguri pentru supă

2 Furculiţe

3 Cuţite

4 Linguriţe

5 Linguri pentru desert

6 Linguri pentru
servire
7 Furculiţe pentru
servire
8 Polonice
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Producător WHIRLPOOL

Locuri de aşezare standard 9

Clasa de eficienţă energetică 1) A+

Consumul anual de energie 2) 222 kWh

Consumul de energie al ciclului de curăţare standard 0,77 kWh

Consumul de energie în modul oprit 0,45 W

Consumul de energie în modul lăsat pornit 0,49 W

Consumul anual de apă 3) 2520 litri

Clasa de eficienţă la uscare 4) A

Ciclul de curăţare standard 5) ECO 50°C

Durata programului ciclului de curăţare standard 170 min

Nivelul de zgomot 48/50 dB(A) re 1 pW

Montare Independentă

Înălţime 84,5 cm

Se poate încorpora Da

Lăţime 44,8 cm

Grosime (cu racorduri) 60 cm

Consumul de energie 1930 W

Tensiunea / frecvenţa nominală 220-240 V CA / 50 Hz

Presiunea apei (presiunea de curgere) 0,4-10 bar = 0,04-1 Mpa

Fişă cu date tehnice
Fişa maşinii de spălat vase casnică în conformitate cu Directiva UE 1059/2010:

NOTĂ
1) A+ + + (cea mai mare eficienţă) la D (cea mai mică eficienţă)
2) Consumul de energie 211 kWh pe an, având la bază 280 de cicluri de curăţare standard, alimentare cu apă

rece şi consumul pentru modurile cu putere redusă. Consumul real de energie va depinde de modul în care
este utilizat aparatul.

3) Consumul de apă 2380 litri pe an, având la bază 280 de cicluri de curăţare standard. Consumul real de apă
va depinde de modul în care este utilizat aparatul.

4) A (cea mai mare eficienţă) la G (cea mai mică eficienţă)
5) Acest program este potrivit pentru curăţarea tacâmurilor normal de murdare, fiind cel mai eficient program

din punctul de vedere al consumului combinat de energie şi apă pentru tipul respectiv de tacâmuri.
La livrare, dispozitivul îndeplineşte standardele europene în versiunea curentă:
- LVD 2006/95/CE
- EMC2004/108/CE
- ErP 2009/125/CE
Valorile de mai sus au fost măsurate în conformitate cu standardele, în condiţii de funcţionare specifice.
Rezultatele pot varia în mod semnificativ, în funcţie de cantitatea şi cât de murdare sunt vasele, de duritatea
apei, cantitatea de detergent etc.
Manualul are la bază standardele şi normele din Uniunea Europeană.
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GHID DE UTILIZARE RAPIDĂ
Pentru instrucţiuni detaliate de funcţionare, citiţi conţinutul respectiv din manualul cu instrucţiuni.

Porniţi aparatul Apăsaţi butonul Pornit/Oprit pentru a porni aparatul, deschideţi uşa.

Stingeţi aparatul
După terminarea ciclului de funcţionare, soneria maşinii de spălat vase va suna de 3 ori, apoi se
opreşte. Opriţi aparatul cu ajutorul butonului Pornit/Oprit.

Închideţi robinetul de
apă, descărcaţi
coşurile

Avertizare: aşteptaţi câteva minute (aproximativ 15 minute) înainte de a descărca maşina de spălat
vase, pentru a evita manevrarea vaselor şi ustensilelor cât timp sunt încă fierbinţi şi mult mai
susceptibile la spargere.
Acestea se vor usca de asemenea mai bine. Descărcaţi aparatul, începând cu coşul inferior.

Umpleţi distribuitorul
de detergent

Compartimentul A:
La fiecare ciclu de spălare.
Compartimentul B:
Numai pentru programe cu prespălare (respectaţi instrucţiunile de utilizare!)

Controlaţi nivelul
substanţei de clătire

Indicatorul mecanic C.
Indicatorul electric pe panoul de comandă (dacă există).

Verificaţi nivelul sării
de regenerare

(Numai la modelele cu sistem de dedurizare a apei.)
Indicatorul electric pe panoul de comandă (dacă există).
Dacă pe panoul de comandă nu există lumină de avertizare pentru sare (la unele
modele), puteţi estima momentul în care să umpleţi cu sare dedurizatorul cu
ajutorul numărului de cicluri efectuate de maşina de spălat vase.

Încărcaţi coşurile
Îndepărtaţi cantităţile mari de resturi de mâncare. Înmuiaţi resturile de mâncare arsă din tigăi,
apoi încărcaţi coşurile. Vă rugăm să citiţi instrucţiunile pentru încărcare

Selectaţi un program
Închideţi uşa, apăsaţi butonul pentru programe până când indicatorul programului selectat se
aprinde. (Vedeţi secţiunea intitulată “Instrucţiuni de funcţionare”)

Funcţionarea
maşinii de spălat
vase

Deschideţi robinetul de apă şi apăsaţi butonul Start/Pauză. Maşina va începe să funcţioneze
după circa 10 secunde.

Schimbarea
programului

1.Un ciclu în desfăşurare poate fi modificat numai dacă a început de puţin timp. În caz contrar, este
posibil ca detergentul să fi fost deja eliberat şi apa să fi fost deja evacuată. Dacă aceasta este
situaţia, distribuitorul de detergent trebuie reumplut.

2.Apăsaţi butonul Start/Pauză, apăsaţi butonul Program mai mult de 3 secunde, apoi puteţi modifica
programul la setarea ciclului dorit

Puneţi vesela uitată
în maşina de spălat
vase.

1.Apăsaţi butonul Start/Pauză pentru a opri spălarea.
2.Deschideţi uşa puţin.
3.După ce braţele de pulverizare se opresc din funcţionare, puteţi deschide

uşa de tot.
4.Adăugaţi vesela uitată.
5. Închideţi uşa
6.Apăsaţi butonul Start/Pauză, maşina de spălat vase va funcţiona după 10 secunde.

Dacă aparatul este
stins pe durata unui
ciclu de spălare.

Dacă aparatul este stins pe durata unui ciclu de spălare, la repornire, reselectaţi ciclul de spălare şi
utilizaţi maşina de spălat vase în conformitate cu starea în care se afla iniţial când exista alimentare.

AVERTIZARE!

Deschideţi uşa cu
atenţie.
Vaporii fierbinţi
pot să iasă atunci
când uşa este
deschisă
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