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Maºinile de spãlat ºi uscat rufe
IWDC 6125 S, IWDC 6125, IWDC 6105
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Citiþi cu atenþie instrucþiunile continute în acest manual: veþi gãsi
informaþii referitoare la instalare, utilzare ºi siguranþã.
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Instalarea aparatului

Dezambalarea produsului.
Înaintea instalãrii, produsul trebuie dezambalat integral.
Se vor scoate toate elementele de protecþie ale aparatului,
pentru transport, cum ar fi: folie protectoare, elemente din
polistiren, elemente din carton, benzi adezive, folie plastic ce
acoperã integral suparfaþa exterioarã produsului aplicatã în
mod compact cu rol de a proteja produsul având aspect adeziv,
care se desface manual prin tragere de la colþurile produsului
sau ale elementelor produsului care pot fi protejate cu folie în
asemenea fel.
Nerespectarea modalitãþii de dezambalare în mod integral,
poate afecta starea produsului, pe perioada utilizãrii în mod
iremediabil ceea ce poate duce la scoaterea din garanþie a
produsului.
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Nivelare

Este important sã pãstraþi acest manual
de instrucþiuni ºi sã-l consultaþi în orice
moment. În caz de vânzare, cesiune sau
transport, acesta serveste noului
proprietar în vederea instalãrii, utilizãrii
ºi remedierii eventualelor probleme ale
acestui aparat.

1. Instalaþi maºina pe o suprafaþã planã ºi rigidã,
fãrã a o sprijini de ziduri, mobilã sau altceva.
2. Dacã podeaua nu este perfect orizontalã,
compensaþi neregularitãþile, deºurubând sau
înºurubând piciorusele de reglare; unghiul de
înclinare, mãsurat pe planul de lucru nu trebuie
sã depãºeascã 2o.

Dezambalare ºi nivelare
Dezambalare
1. Dezambalaþi maºina de spãlat. Verificaþi ca
aparatul sã nu fi fost deteriorat pe durata
transportului. Dacã este deteriorat, nu îl
conectaþi la reþeaua electricã ºi luaþi legatura cu
magazinul de la care l-aþi cumpãrat.
2. Îndepãrtaþi bolþurile de fixare (4 bucãþi) - a se
vedea fig. alãturatã - situate pe fiecare parte a
panoului din spate.
3. Introduceþi capacele din plastic în orificiile
rãmase libere (din punguþa cu accesorii a

O nivelare precisã conferã stabilitate maºinii ºi
evita vibraþii, zgomote sau deplasãri pe durata
funcþionãrii. În cazul mochetelor sau a unui
covor, reglaþi picioruºele astfel încât sã
menþineþi sub maºina de spãlat un spaþiu
suficient pentru ventilare.

maºinii).
4. Aceste piese trebuie pãstrate ºi montate
pentru a evita deteriorarea interiorului acesteia
pe durata transportului.

! Ambalajele nu constituie jucãrii pentru copii.
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Legaturi hidraulice ºi electrice
! Presiunea apei trebuie sã fie cuprinsã în
valorile tabelului «Date tehnice».

Conectarea furtunului de alimentare cu apã
! Înainte de conectare, lãsaþi apa sã curgã
pentru a se limpezi.

! Dacã lungimea furtunului de alimentare nu
este suficientã, adresaþi-vã unui magazin
specializat sau unui tehnician autorizat.

1. Conectaþi furtunul de alimentare cu apã la
aparat, înºurubându-l la un robinet filetat de apã
rece, în partea din spate, dreaptã (a se vedea
figura)

! Nu utilizaþi niciodatã furtunuri uzate, ci doar
pe acelea furnizate împreunã cu maºina de
spãlat.

Conectarea furtunului de
evacuare
Conectaþi furtunul de evacuare, fãrã a-l îndoi la
o conducta de evacuare sau la o gurã de
evacuare a apei, situate între 65-100 cm de
pãmânt;
2. Întroduceþi garnitura A (din punguþa cu
accesorii) în extremitatea furtunului de apã ºi
înºurubaþi-o la un robinet filetat de apã rece (a
se vedea figura ce urmeazã)

sau sprijiniti-l pe marginea unei chiuvete sau
unei cãzi, legând ghidajul aflat în dotare de
3. Fiþi atenþi ca furtunul sã nu fie nici curbat nici
îndoit.

robinet (a se vedea figura ce urmeazã):
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Legatura electrica
! Înainte de a introduce ºtecherul în prizã de
curent, asiguraþi-vã cã:
Priza sã fie cu împãmântare ºi conform
prevederilor legale;
Priza sã poatã suporta sarcina maximã de
putere a maºinii, indicatã în tabelul “Date
tehnice”;
Tensiunea de alimentare sã fie cuprinsã în
valorile indicate în tabelul « Date tehnice »;
Priza sã fie compatibilã cu ºtecherul maºinii de
spãlat. În caz contrar, înlocuiþi priza .

- extremitatea liberã a furtunului de evacuare nu
trebuie sã rãmânã cufundatã în apã.

! Nu este recomandabila folosirea furtunurilor de

! Maºina de spãlat nu trebuie instalatã afarã, nici
chiar în cazul în care spaþiul este protejat de un
acoperiº, deoarece este foarte periculoasã
expunerea aparatului la ploi ºi furtuni.

prelungire; dacã este indinspensabil, furtunul
de prelungire trebuie sã aibã acelaºi diametru
cu furtunul original ºi nu trebuie sã depãºeascã
150 cm, lungime.

! Nu funcþioneazã la temperaturi mai mici de
16oC.
! Dupã instalarea maºinii, priza de curent trebuie
sã fie uºor accesibilã.
! Nu folosiþi prelungitoare ºi prize multiple.
! Cablul nu trebuie sã fie îndoit sau comprimat.
! Cablul de alimentare trebuie sã fie înlocuit doar
de tehnicienii autorizaþi,ai reþelei de service
indicatã pe certificatul de garanþie emis de
producãtor.
Atenþie! Producatorul îºi declinã orice
responsabilitate pentru cazul în care aceste
norme nu se respectã.
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Primul program de spãlare
Când folosiþi pentru prima datã aparatul, înainte de utilizare, efectuaþi un program de
spãlare cu detergent ºi fãrã rufe, selectând programul la 90oC, fãrã prespãlare.

Descrierea maºinii de spãlat rufe
Panoul de comandã

Indicatorul aprins aratã faza în curs de
desfãºurare. Dacã a fost selectatã funcþia
„pornire întârziatã”, va fi indicat timpul care
lipseºte pânã la pornirea programului (a se
vedea pag. alãturatã).
Indicator UªÃ BLOCATÃ: pentru a înþelege
dacã uºa se poate deschide sau nu (a se vedea
pag. alãturatã).
Tastã cu led START/PAUZÃ: pentru a
activa/opri momentan programele.
N.B.: pentru a întrerupe momentan un ciclu
apãsaþi aceastã tastã; ledulse va aprinde
intermitent (culoare portocalie) în timp ce ledul
corespunzãtor fazei în curs de desfãºurare va
rãmâne aprins. Dacã indicatorul UªÃ BLOCATÃ
este stins, atunci uºa se poate deschide.
Pentru a contiuna spãlarea, de unde a fost
intreruptã, apãsaþi din nou tasta.
Pentru a continua spãlarea, de unde a fost
întreruptã, apãsaþi din nou tasta.

Sertarul detergenþilor: pentrua introduce
detergenþi sau aditivi (a se vedea „Detergenþi ºi
rufe albe”).
Tasta PORNIRE/OPRIRE: pentru a porni ºi opri
maºina.
Selector PROGRAME: pentru a selecta
programele. Pe durata desfãºurãrii programului
selectorul rãmâne în aceeaºi poziþie.
Taste cu led Funcþii: pentru a selecta funcþiile
disponibile. Indicatorul corespunzãtor funcþiei
alese va rãmâne aprins.
Selector USCARE: este folosit pentru a selecta
programul de uscare dorit (a se vedea
„Personalizare”).
Selector TEMPERATURÃ: pentru a selecta
temperatura sau spãlarea la rece (a se vedea
„Personalizare”).
Indicatoare DESFÃªURARE CICLU/PORNIRE
ÎNTÂRZIATÃ: pentru a putea urmãri avansarea
programului de spãlare.
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Modalitatea de “stand by”

Dacã funcþia selectatã nu este compatibilã cu
programul ales, ledul corespunzãtor se va
aprinde intermitent iar funcþia nu se va activa.
Dacã funcþia aleasã nu este compatibilã cu o
funcþie selectatã anterior, indicatorul care
corespunde primei funcþii va emite un semal
intermitent iar indicatorul celei de a doua se va
aprinde: acest lucru înseamnã cã se va activa
numai a doua funcþie (ultima aleasã).

Aceastã maºinã de spãlat rufe, conform noilor
norme legate de economia de curent electric,
este dotatã cu un sistem de oprire automat
(stand-by) care intrã în funcþiune dupã câteva
minute de neutilizare. Apãsaþi scurt tasta
PORNIRE/OPRIRE ºi aºteptaþi repunerea în
funcþiune a maºinii.

Indicator uºã blocatã
Aprinderea ledului indicã faptul cã hubloul s-a
blocat, pentru a împiedica deschiderea sa;
pentru a putea deschide hubloul, aºteptaþi
aproximativ 3 minute, pânã la stingerea ledului.
Pentru a deschide hubloul în timpul executãrii
unui ciclu, apãsaþi tasta PORNIRE/PAUZÃ;
dacã ledul UªÃ BLOCATÃ este stins; atunci
puteþi deschide hubloul.
! Semnal intermitent rapid al indicatorului
corespunzãtor „fazelor de spãlare” ºi cel
corespunzãtor avertizãrii de UªÃ BLOCATÃ
semnaleazã o defecþiune de funcþionare (a se
vedea „Anomalii ºi remedii”).

Leduri
Ledurile furnizeazã informaþii importante, astfel:
Pornire întârziatã
Dacã a fost activatã funcþia „Pornire întârziatã”
(a se vedea „Personalizare”), dupã activarea
programului, se va aprinde intermitent ledul
corespounzãtor întârzierii selectate:

Activarea unui program

Cu trecerea timpului, se va vizualiza întârzierea
restantã, prin aprinderea intermitentã a ledului
respectiv.
Dupã trecerea intervalului de întârziere
programat, va începe programul.

1. Porniþi maºina de spãlat apãsând pe tasta
PORNIRE/OPRIRE. Toate indicatoarele se
aprind câteva secunde, apoi se sting; indicatorul
START/PAUZÃ se va aprinde intermitent.
2. Introduceþi rufele ºi închdeþi uºa.
3. Selectaþi programul dorit cu ajutorul
selectorului de PROGRAME:
4. Reglaþi temperatura de spãlare (a se vedea
„Personalizare”).
5. Selectaþi programul de uscare dacã este
necesar (a se vedea „Personalizare”).
6. Adãugaþi detergentul ºi aditivii (a se vedea
„Detergenþi ºi rufe”).
7. Alegeþi funcþiile dorite.
8. Activaþi programul apãsând tasta
START/PAUZÃ; inidcatorul luminos se va
aprinde (culoare verde).
Pentru a anula un ciclu selectat, apãsaþi tasta
START/PAUZÃ pentru a întrerupe momentan
ciclul ºi alegeþi un nou program.
9. La încheierea programului, indicatorul
luminos END se va aprinde. Dupã stingerea
ledului corespunzãtor avertizãrii de UªÃ
BLOCATÃ
, este posibilã deschiderea
hubloului. Scoateþi rufele ºi lãsaþi uºa
întredeschsã pentru a se putea usca cuva ºi
tamburul. Opriþi maºina de spãlat apãsând pe
tasta PORNIRE/OPRIRE.

Indicator de fazã
Dupã alegerea ºi activarea ciclului dorit,
indicatoarele luminoase se vor aprinde unul
dupã altul, ceea ce vã indicã starea de avansare
a programului.

Notã: la închiderea ciclului de uscare, este
necesar sã puneþi din nou selectorul de
USCARE în poziþia 0.
Tastele de funcþii ºi ledurile corespunzîtoare
Alegerea unei funcþii implicã aprinderea ledului
corespunzãtor.
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Tabel de programe

Nota: Datele de mai sus privind timpul sunt relative, in functie de temperatura apei de
alimentare,valoarea tensiunii de alimentare,temperatura mediului ambiant etc.

Tabel de programe
pentru IWDC 6125 S, IWDC 6125

1200
1200
1200
1200
1200
1200

Nota: Datele de mai sus privind timpul sunt relative, in functie de temperatura apei de
alimentare,valoarea tensiunii de alimentare,temperatura mediului ambiant etc.
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Pentru toate Instituþiile de Testare:
1) Programul de control conform normei EN
50229: selectaþi programul 2 ºi temperatura de
60o C.
2) Ptogram pentru bumbac, prelungit: selectaþi
programul 2 ºi temperatura de 40o C.
3) Program pentru bumbac, rapid: selectaþi
programul 4 ºi temperatura de 40o C.

Alegerea programului de uscare
Rotind selectorul USCARE se determinã
programul de uscare dorit. Sunt prevãzute douã
posibilitãþi:
A - În funcþie de timp: de la 40 la 180 de minute.
B - În funcþie de gradul de umiditate al rufelor de
uscat:
Cãlcare
: Indicat pentru rufele ce necesitã
cãlcare. Nivelul de umiditate rezidualã înmoaie
pliurile ºi deci facilitã întinderea lor, prin cãlcare.
Umeraº
: Indicat pentru rufele care nu au
nevoie de o uscare completã.
Dulap
: Ideal pentru hainele de pus în dulap,
fãrã cãlcare.

Programe speciale
Sport Light (programul 9) a fost studiat pentru
spãlarea þesuturilor utilizate la confecþionarea
hainelor sportive (echipamente, pantaloni scurþi
etc) puþin murdare; pentru cele mai bune
rezultate, se recomandã sã nu depãºiþi
cantitatea maximã admisã indicatã în „Tabelul
de programe”. Se recomandã utilizarea
detergentului lichid într-o cantitate adecvatã
unei încãrcãturi pe jumãtate a maºinii.
Sport Shoes (programul 10) a fost studiat
pentru spãlarea pantofilor de sport; pentru cele
mai bune rezultate, nu spãlaþi mai mult de 2
perechi deodatã.
Express Wash & Dry (programul 13) este creat
pentru a spãla ºi usca hainele puþin murdare în
timp scurt. Alergând acest ciclu se pot spãla ºi
usca max 0,5 kg de rufe ãn numai 40 de minute.
Pentru a obþine rezultate mai bune, folosiþi un
detergent lichid ºi, înainte a introduce rufele în
maºinã, puneþi produsele de scos pete sau de
albit pe gulere, manºete sau pete în general.

La încheierea procesului de uscare se activeazã
o fazã de rãcire. Dacã în mod excepþional
cantitatea de rufe de spãlat ºi uscat este
superioarã maximului prevãzut ( a se vedea
tabelul de mai sus), efectuaþi spãlarea, iar la
încheierea programului, subdivizaþi cantitatea ºi
repuneþi o parte în maºinã. Dupã care urmaþi
instrucþiunile prevãzute pentru efectuarea doar a
uscãrii. Repetaþi aceeaºi procedurã pentru
rufele rãmase.
Doar uscare
Alegeþi cu selectorul programelor un anumit tip
de uscare (11-12-13) în baza þesutului. Se poate
fixa nivelul sau durata de uscare, dupã dorinþã,
cu tasta USCARE.

Personalizare
Reglarea temperaturii
Rotind selectorul de TEMPERATURÃ se
fixaeazã temperatura de spãlare (a se vedea
Tabelul programelor). Temperatura poate fi
redusã pânã la spãlarea la rece
.
Maºina va împiedica în mod automat de a alege
o temperaturã mai mare decât maxima admisã
pentru fiecare program.
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Funcþii

intermitent (primul verde, cel de-al doilea
portocaliu), iar ledul corespunzãtor END se
aprinde. Pentru a termina ciclul, apãsaþi tasta
START/PAUZÃ sau tasta CÃLCARE UªOARÃ.
În cazul în care aþi ales programul 7 maºina de
spãlat va termina ciclul cu rufele la înmuiat, iar
cel
al
fazei
CÃLCARE UªOARÃ
ºi
START/PAUZÃ se vor aprinde (culoarea
portocalie) intermitent, iar cel al fazei de
CLÃTIRE va rãmâne aprins. Pentru a goli apa
dim maºinã ºi a scoate rufelel, apãsaþi tasta
START/PAUZÃ sau tasta CÃLCARE UªOARÃ.
! Nu se poate activa pe programele 6, 9, 10, 11,
12, 13,
.

Diferitele funcþii de spãlare prevãzute pentru
maºina de spãlat, permite obþinerea unor rufe
curate ºi albe, dupã dorinþã. Pentru a activa
funcþiile:
1. apãsaþi tasta corespunzãtoare funcþiei dorite;
2. aprinderea ledului respectiv indicã activarea
funcþiei.
Notã: Semnalul luminos intermitent, rapid, indicã
faptul cã funcþia respectivã nu este compatibilã
cu programul ales.

Eco time
Prin selectarea acestei opþiuni, miºcarea
mecanicã, temperatura ºi apa sunt optimizate
pentru o cantitate scãzutã de þesuturi de
bumbac ºi sintetice puþin murdare „Tabel de
programe”. Cu „Eco time” puteþi spãla în timp
mai scurt, economisând apã ºi energie. Se
recomandã utilizarea unuei cantitãþi de
detergent lichid adecvatã cantitãþii de rufe.
! Nu poate fi activatã pe programele 1 ,2 ,6 ,7,
8, 10, 11, 12, 13,
.

Pornirea întârziatã
Întârzie pornirea maºinii cu pânã la 12 ore.
Apãsaþi de mai multe ori pânã la aprinderea
butonului cu întârzierea doritã. La a cincea
apãsare a tastei, funcþia se va dezactiva.
N.B.: Dupã apãsarea butonului START/PAUZÃ,
se va putea modifica întãrzierea doar
diminuând-o, pânã la pornirea programului dorit.
! Se poate activa pe toate programele.

1000-500
Apãsând aceastã tastã se reduce viteza de
stoarcere.
! Nu se poate activa pe programele 7, 11, 12,
13,

Cãlcare uºoarã
Selectând aceastã opþiune, spãlarea ºi
centrifugarea vor fi modificate în mod oportun,
penru a reduce ºi sifonarea rufelor. La
închiderea ciclului, maºina de spãlat va executa
rotaþii lente ale cuvei; ledul coresunzãtor opþiunii
CÃLCARE UªOARÃ ºi cel corespunzãtor
opþiunii START/PAUZÃ se vor aprinde
11
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Detergenþi ºi rufe
Compartimentul pentru
detergenþi
Un rezultat bun la spãlare depinde ºi de dozarea
corectã a detergentului: excesul de detergent nu
garanteazã o spãlare mai eficientã, ci contribuie
la deterioarea pãrþilor interne ale maºinii de
spãlat ºi la poluarea mediului înconjurãtor.
! Nu introduceþi în maºinã detergenþii pentru
spãlarea manualã deoarece formeazã prea mult
spumã.

Pregãtirea rufelor

Deschideþi compartimentul pentru detergenþi ºi
introduceþi detergentul sau aditivul dupã cum
urmeazã:
•
compartimentul 1: Detergentul pentru
prespãlare (sub formã de praf);
•
compartimentul 2: Detergent pentru
spãlare (sub formã de praf sau de lichid);
Detergentul lichid trebuie vãrsat doar înainte de
pornire.
•
compartimetul 3: Aditivi (soluþie de
înmuiat, balsam rufe etc.).
Soluþia de înmuiat nu trebuie sã iasã deasupra
grãtarului.

• Sortaþi rufele în funcþie de:
- tipul de matrial/simbolul de pe etichetã.
- culori: separaþi rufele colorate de cele albe.
• Goliþi buzunarele ºi controlaþi nasturii.
• Nu depãºiþi valorile indicate, referitoare la
greutatea rufelor uscate:
Þesãturi rezistente: max 6 kg;
Materiale sintetice: max 2,5 kg;
Þesãturi delicate: max 2 kg;
Lânã: max 1,5 kg;
Mãtase: max 1 kg.

Cât cântãresc rufele?
1 cearceaf 400-500 g;
1 faþã de pernã 150-200 g;
1 halat de masã 400-500 g;
1 halat de baie 900-1200 g;
1 prosop 150-250 g.
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Precauþii ºi sfaturi

Articole delicate
Lânã: cu programul 6 se pot spãla cu maºina

! Maºina de spãlat a fost proiectatã ºi construitã
conform normelor internaþionale de protecþie.
Aceste avertizãri sunt furnizate din motive de
siguranþã ºi trebuie sã fie citite cu atenþie.

toate hainele de lânã, inclusiv cele cu eticheta „a
se spãla numai manual”

. Pentru a obþine

cele mai bune rezultate, folosiþi un detergent
specific ºi nu depãºeþi 1,5 kg de rufe.

Norme de protecþie ºi siguranþã generale

Mãtase: utilizaþi programul special 7 pentru

• Acest aparat a fost conceput exclusiv pentru
utilizare în locuinþe unifamiliale.

spãlarea articolelor din mãtase. Se recomandã
folosirea unui detergent special pentru articole

• Maºina de spãlat trebuie sã fie folositã doar de
persoane adulte care respectã instrucþinile din
acest manual.

delicate.
Perdele: împãturiþi-le ºi aºteptaþi-le într-o faþã
de pernã sau într-un sac de tip plasã. Utilizaþi

• Nu atingeþi maºina când sunteþi desculþi sau cu
mâinile sau picioarele ude sau umede.

programul 7.
Jeans: întoarceþi pe dos rufele înainte de

• Nu scoateþi ºtecherul din prizã trãgând de
cablu.

spãlare ºi utilizaþi un detergent lichid. Utilizaþi
programul 8.

• Nu deschideþi compartimentul pentru detergent
în timp ce maºina se aflã în funcþiune.

Sistemul de echilibrare a încãrcãturii
Pentru a evita trepidaþiile excesive, înainte de

• Nu atingeþi apa golitã din maºinã: poate avea
o temperaturã ridicatã.

stoarcere, cuva maºinii va distribui cantitatea de
rufe în mod uniform, centrifuga efectuând câteva
rotaþii la o vitezã mai mare decât viteza de

• Nu forþaºi în nici un caz uºa: s-ar putea
deteriora mecanismul de siguranþã care evitã
deschiderea accidentalã.

spãlare. Dacã, dupã numeroase încercãri,
maºina nu reuºeºte sã echilibreze greutatea,
stoarcerea rufelor se va face la o vitezã mai

• În caz de defecþiune, nu umblaþi în nici un caz
la mecanismele din interior ºi nu încercaþi sã o
reparaþi singuri.

micã decât cea prevãzutã în program.
Dacã instabilitatea este prea mare, maºina va
distribui greutatea în locul centrifugei. Pentru a
favoriza o mai bunã repartizare a rufelor ºi

• Controlaþi mereu ca în apropierea maºinii
aflate în funcþiune, sã nu se afle copii.

echilibrarea corectã a maºinii, se recomandã sã
introduceþi în maºinã atât articole mari cât ºi

• Pe durata spãlãrii uºa se poate încãlzi.

mici.
13

IWDC

6105 plus.qxd

9/28/2009

4:56 PM

Page 14

• Dacã trebuie sã deplasaþi maºina, cereþi ajutor
unei alte sau 2 persoane ºi fiþi foarte atenþi.
Niciodatã nu deplasaþi maºina singuri deoarece
aceasta este foarte grea.
• Înainte de a introduce rufele, controlaþi cuva sã
fie goalã.
• În timpul uscãrii, uºa maºinii de spãlat se
încãlzeºte.
• Nu uscaþi rufele pe care le-aþi spãlat cu solvenþi
inflamabili (de ex. trielinã).
• Nu uscaþi rufele cu aplicaþii din cauciuc sintetic
sau elastomeri asemãnãtori.
• Fiþi atenþi ca pe durata fazelor de uscare
robinetul de apã sã fie deschis.

Aruncarea rezidurilor
• Eliminarea ambalajelor: respectaþi normele locale, în acest fel ambalajele vor putea fi
utilizate din nou.
• Directiva Europeanã 2002/96/CE cu privire la deºeurile care provin de la aparatura
electricã sau electronicã prevede împreunã cu deºeurile urbane solide, obijnuite.
Aparatele scase din uz trebuie sã fie colectate separat atât pentru a optimiza rata de
recuperare ºi de reciclare a materialelor componente cât ºi pentru a evita pericolelel care
pot duce la dãinarea sãnãtãþii omului sau poluarea mediului înconjurãtor. Simbolul
tomberonui tãiat care apare pe toate produsele vã aminteºte tocmai obligaþia de a le
colecta separat.
Pentru informaþii suplimentare cu privire la scoaterea din uz a electrocasnicelor,
deþinãtoriii acestora pot apela la centre de colectare a deºeurilor sau la vânzãtorii de la
care au achiziþionat produsele respective.
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Întreþinere ºi curãþare
autocurãþare care nu are nevoie de întreþinere.
Se poate întâmpla însã ca unele obiecte mici
(monede, nasturi) sã cadã în anticamera care
protejeazã pompa, situatã în partea inferioarã a
acesteia.
! Verificaþi ca ciclul de spãlare sã fie încheiat ºi
scoateþi ºtecherul din prizã.

Întreruperea alimentãrii cu apã ºi curent
electric
• Înghideþi robinetul de apã dupã fiecare spãlare.
Se limiteazã astfel uzura instalaþiei hidraulice a
maºinii de spãlat ºi se eliminã pericolul
scurgerilor.
• Scoateþi ºtecherul din priza de curent atunci
când curãþaþi maºina de spãlat ºi când se
efectueazã lucrãri de întrþinere.

Pentru a avea acces la anticamerã:
1. scoateþi panoul de acoperire din partea din
faþã a maºinii de spãlat folosind o ºurubelniþã (a
se vedea figura);

Curãþarea maºinii de spãlat
Partea externã ºi pãrþile din cauciuc pot fi
curãþate cu o lavetã înmuiatã în apã cãlduþã ºi
sãpun. Nu folosiþi solvenþi sau substanþe
abrazive.

Curãþarea
detergent

compartimentului

pentru

Trageþi afara
compartimentul
ridicându-l ºi
trãgându-l spre
exterior (a se
vedea figura).
Spãlaþi-l sub un
jet de apã;
aceastã operaþie
trebuie efectuatã
cât mai des
posibil.

2. deºurubaþi capacul rotindu-l în sens invers
acelor de ceasornic (a se vedea figura).

Îngrijirea uºii a tamburului
• Lãsaþi mereu uºa întredeschisã pentru a evita
formarea de mirosuri neplãcute.

Este normal sã iasã puþinã apã;
3. curãþati cu grijã interiorul;

Curãþarea pompei

4. înºurubaþi la loc capacul;

Maºina de spãlat este dotatã cu o pompã de
15
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5. montaþi din nou panoul verificând, înainte de
a-l împinge spre maºinã, de a fi indrodus
cârligele în orificiile respective.

Controlarea furtunui de alimentare cu
apã
Contolaþi furtunul de alimentare cel puþin o datã
pe an. Dacã prezintã crãpãturi sau fisuri trebuie
înlocuit. Pe parcursul spãlãrilor, presiunea
puternicã ar putea provoca crãpãturi
neaºteptate.
! Nu utilizaþi niciodata furtunuri folosite deja.

Deschiderea manualã a uºii
Dacã nu este posibil sã deschideþi uºa din cauza întreruperii curentului eletric ºi doriþi totuºi sã
întindeþi rufele, procedaþi dupã cum urmeazã:
1. scoateþi ºtechereul din prizã.
2. verificaþi ca nivelul de apã din maºinã sã fie sub marginea uºii; în
caz contrar, scoateþi apa în exces cu ajutorul furtunului de golire,
punând-o într-un vas, dupã indicaþiile din figura.

3. scoateþi panoul de acoperire din partea din faþã a maºinii de spãlat
folosind o ºurubeliþã (a se vedea figura).

4. utilizând dispozitivul indicat în figurã, trageþi spre dumneavoastrã
pânã când eliberaþi tirantul de plastic din opritor;
trageþi apoi în jos ºi, în acelaºi timp, deschideþi uºa.

5. motaþi din nou panoul verificând,
ãnainte de a-l împinge spre maºinã, de
a fi introdus cârligele în orificiile
respective.
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Anomalii ºi remedii
Se poate întâmpla ca maºina de spãlat sã nu
funcþioneze. Înainte de a apela serviciul de
Service (a se vedea „Asitenþa”), verificaþi dacã
nu este vorba de o problemã uºor de rezolvat::

Maºina de spãlat nu se goleºte sau nu stoarce.
• Programul nu prevede golirea apei: în cazul
anumitor programe, este necesarã activarea
manualã.
• Funcþia „Cãlcare uºoarã” este activã: pentru a
încheia
programul,
apãsaþi
tasta
START/PAUZÃ.
• Furtumul de golire este îndoit (a se vedea
„Instalare”).
Conducta de descãrcare este înfundatã.

Maºina de spãlat nu porneºte.
• ªtecherul nu este introdus în priza de curent,
sau nu face contact.
• Aveþi o panã de curent la domiciliu.
Ciclul de spãlare nu porneºte.
• Uºa nu este bine închisã.
• Tasta PORNIRE/PAUZÃ nu a fost apãsatã.
• Robinetul de apã nu este deschis.
• A fost fixatã o întârziere de pornire (a se vedea
„Personalizare”).

Maºina de spãlat vibreazã foarte mult în
timpul stoarcerii.
• Cuva, în momentul instalãrii, nu a fost
deblocatã în mod corespunzãtor ( a se vedea
„Instalare”).
• Maºina de spãlat este în pantã (a se vedea
„Instalare”).
• Maºina de spãlat este prea aproape de pereþi
ºi mobilier ( a se vedea „Insalare”).

Maºina de spãlat nu se alimenteazã cu apã
(ledul primei faze de spãlare se aprinde
intermitent ºi rapid).
• Furtunul de alimentare cu apã nu este racordat
la robinet.
• Furtunul este îndoit.
• Robinetul de apã nu este deschis.
• Apa la domiciliul dumneavoastra.
• Apa nu are presiune suficientã.
• Tasta START/PAUZÃ nu a fost apãsatã.

Maºina de spãlat pierde apã.
• Furtunul de alimentare cu apã nu este bine
înºurubat ( a se vedea „Instalare”).
„ Compartimentul de detergenþi este înfundat
(pentru a-l curãþa a se vedea „Întreþinere ºi
curãþare”).
• Furtunul de golire nu este bine fixat ( a se
vedea „Instalare”).

Maºina de spãlat încarcã ºi descrcã apã
continuu.
• Furtumul de golire nu a fost instalat la o
înãlþime cuprinsã între 65 ºi 100 cm de pãmânt
( a se vedea „Instalare”).
• Capãtul furtunului de evacuare este cufundat
în apã ( a se vedea „Instalare”).
• Evacuarea din perete nu are rãsuflare pentru
aer. Dacã dupã aceste verificãri problema nu se
rezolvã, închideþi robinetul de apã, opriþi maºina
de spãlat ºi chemaþi Servici-ul. Dacã locuinþa se
aflã la ultimile etaje ale unui edificiu, este posibil
sã aibã loc fenomenul de sifonare, motiv pentru
care maºina de spãlat încarcã ºi descarcã apã
încontinuu. Pentru a elimina acest incovenient,
se gãsesc în comerþ supape anti-sifoanare.

Indicatoarele de „opþiuni” ºi „start/pauzã”
sunt intermitente; unul din indicatoarele ptr.
„faza în curs” ºi „uºa blocatã” sunt aprinse.
• Opriþi maºina ºi scoateþi stecherul din prizã;
aºteptaþi aproximativ 1 minut înainte de a o
reaprindere. Dacã nu obþineþi nici un rezultat,
apelaþi Centru de service pentru asistenþã.
Se formeazã prea multã spumã.
• Detergentul nu este compatibil cu maºina de
spãlat (trebuie sã fie scris „pentru maºina de
spãlat”, „de mânã sau în maºina de spãlat”, sau
ceva asemãnãtor).
17
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Maºina de spãlat nu usucã.
• ªtecherul nu este introdus sau nu a fost
suficient în priza de curent astfel încât sã existe
conexiune electricã.
• În casã nu este curent electric.
• Hubloul nu este bine închis.
• A fost fixatã p întârziere de pornire.
• Selectorul USCARE este poziþionat în dreptul
valorii 0.

Service ºi asistenþã tehnicã
Înainte de a lua legãtura cu Service-ul:
• Verificaþi dacã puteþi reyolva singuri problema
(a se vedea „Anomalii ºi remedii”);
• Porniþi din nou programul pentru a controla
dacã incovenientul a fost eliminat;
• În caz negativ, luaþi legãtura cu asistenþa
tehnicã autorizatã la numãrul telefonic indicat pe
certificatul de garanþie.
! Nu apelaþi
neautorizatã.

niciodatã

la

persoanele

Comunicaþi:
• tipul de anomalie;
• modul maºinii (Mod);
• numãrul de serie (S/N).
Aceste informaþii sunt specificate pe plãcuþa cu
date tehnice, lipitã în partea din spate a maºinii
de spãlat precum ºi în partea anterioarã, dupã
ce deschideþi uºa.
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Fiºe tehnice

Fisa tehnica masini de spalat si uscat rufe INDESIT
Marca
Furnizor
Model
Consum de apa/ciclu standard spalare+uscare total [ltr]
Consum de apa/ciclu standard spalare [ltr]
Durata programului pt. un ciclul standard de spalare ( min )
Consum energetic [Kwh/ciclu] la 60 grade C (numai spalare)
Consum energetic [Kwh/ciclu] la 60 grade C (spalare+uscare)
Capacitate maxima de spalare (kg)
Capacitate maxima de uscare (kg)
Numar programe spalare + uscare
Clasa eficienta energetica
Clasa eficienta a spalarii
Clasa eficienta a stoarcerii
Viteza de centrifugare pt. un ciclu standard
Zgomot la spalare (dB (A) re 1 pW))
Zgomot la stoarcere (dB (A) re 1 pW))
Zgomot la uscare (dB (A) re 1 pW))
Apa ramasa dupa centrifugare (%)
Consum energetic anual (Kwh) (200 cicluri) (cand nu foloseste uscatorul)
Consum energetic anual (Kwh) (200 cicluri) (cand se foloseste uscatorul)
Consum de apa anual spalare + uscare ( l ) (200 cicluri)
Inaltime ( cm )
Latime [cm]
Adancime [cm]

INDESIT
INDESIT COMPANY
IWDC 6105
88
52
140
1.12
4.84
6
5
13+3
B
A
C
1000
66
77
66
59
224
968
17600
85
59.5
53.5

Clase energetice: A …G (A= economic…G = putin economic)
consumul real de energie depinde de conditiile de utilizare si de amplasare ale aparatului
REPREZENTANTA
INDESIT COMPANY SPA
Bdl. Basarabiei, nr. 28A, sect. 2, Bucuresti
tel: 021 - 324 81 97
fax: 021 - 324 78 97
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Fisa tehnica masini de spalat si uscat rufe INDESIT
Marca
Furnizor
Model
Consum de apa/ciclu standard spalare+uscare total [ltr]
Consum de apa/ciclu standard spalare [ltr]
Durata programului pt. un ciclul standard de spalare ( min )
Consum energetic [Kwh/ciclu] la 60 grade C (numai spalare)
Consum energetic [Kwh/ciclu] la 60 grade C (spalare+uscare)
Capacitate maxima de spalare (kg)
Capacitate maxima de uscare (kg)
Numar programe spalare + uscare
Clasa eficienta energetica
Clasa eficienta a spalarii
Clasa eficienta a stoarcerii
Viteza de centrifugare pt. un ciclu standard
Zgomot la spalare (dB (A) re 1 pW))
Zgomot la stoarcere (dB (A) re 1 pW))
Zgomot la uscare (dB (A) re 1 pW))
Apa ramasa dupa centrifugare (%)
Consum energetic anual (Kwh) (200 cicluri) (cand nu foloseste uscatorul)
Consum energetic anual (Kwh) (200 cicluri) (cand se foloseste uscatorul)
Consum de apa anual spalare + uscare ( l ) (200 cicluri)
Inaltime ( cm )
Latime [cm]
Adancime [cm]

INDESIT
INDESIT COMPANY
IWDC 6125 S
IWDC 6125
86
86
52
52
150
150
1.12
1.12
4.78
4.78
6
6
5
5
13+3
13+3
B
B
A
A
B
B
1200
1200
66
66
77
77
66
66
63
63
224
224
956
956
17200
17200
85
85
59.5
59.5
53.5
53.5

Clase energetice: A …G (A= economic…G = putin economic)
consumul real de energie depinde de conditiile de utilizare si de amplasare ale aparatului
REPREZENTANTA
INDESIT COMPANY SPA
Bdl. Basrabiei, nr. 28A, sect. 2, Bucuresti
tel: 021 - 324 81 97
fax: 021 - 324 78 97
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!!! CONDIÞII OBLIGATORII PENTRU INSTALAREA ªI
UTILIZAREA PRODUSELOR INDESIT COMPANY SPA:
TOATE PRODUSELE VOR FUNCÞIONA ÎN PARAMETRII
PROIECTAÞI ªI VOR FI GARANTATE DACÃ:
- VOR FI INSTALATE ªI UTILIZATE ÎNTR-UN MEDIU CU
TEMPERATURA AMBIANTÃ CUPRINSÃ ÎNTRE 16-32 OC, LIPSIT
DE CONDENS ªI UMIDITATE;
- PRESIUNEA GAZULUI NATURAL (METAN) ESTE DE 20 mbari ªI
30 mbari PENTRU GPL (BUTELIE);
- PRESIUNEA APEI ªI TENSIUNEA REÞELEI ELECTRICE SUNT ÎN
LIMITELE IMPUSE DE STANDARDELE ÎN VIGOARE.
DACÃ ACESTE CONDIÞII NU SUNT ÎNDEPLINITE, PRODUSUL
NU VA FUNCÞIONA ÎN PARAMETRII PROIECTAÞI, IAR
PRODUCÃTORUL, PRIN SERVICE-UL AUTORIZAT, ÎªI ASUMÃ
DREPTUL DE A SUSPENDA GARANÞIA PRODUSULUI PÂNÃ
CE ACESTA VA FI INSTALAT ÎN CONDIÞIILE IMPUSE
DE PRODUCÃTOR.
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ATENÞIONÃRI ÎN CONFORMITATE CU LEGISLAÞIA ÎN VIGOARE
• Conform prevederilor legislaþiei privind gestionarea deºeurilor, este interzisã eliminarea deºeurilor
de echipamente electrice ºi electronice (DEEE) alãturi de deºeurile municipale nesortate. Ele
trebuie predate la punctele municipale de colectare, societãþile autorizate de colectare/reciclare sau
distribuitori (în cazul în care se achiziþioneazã echipamente noi de acelaºi tip).
• Autoritãþile locale trebuie sã asigure spaþiile necesare pentru colectarea selectivã a deºeurilor
precum ºi funcþionalitatea acestora. Contactaþi societatea de salubrizare sau compartimentul
specializat din cadrul primãriei pentru informaþii detaliate.
• Deºeurile de echipamente electrice ºi electronice pot fi predate ºi distribuitorilor, la achiziþionarea
de echipamente noi de acelaºi tip (schimb 1 la 1).
• Predarea, de cãtre utilizatori, a deºeurilor de echipamente electrice ºi electronice, la punctele de
colectare municipale, societãþile autorizate de colectare/reciclare sau distribuitori (în cazul în care
se achiziþioneazã echipamente noi de acelaºi tip) faciliteazã refolosirea, reciclarea sau alte forme
de valorificare a acestora.
• Deºeurile de echipamente electrice ºi electronice pot conþine substanþe periculoase care pot avea
un impact negativ asupra mediului ºi sãnãtãþii umane în cazul în
care DEEE nu sunt colectate selectiv ºi gestionate conform
prevederilor legale.
• Simbolul alãturat (o pubela cu roþi, barata cu douã linii în forma
de X), aplicat pe un echipament electric sau electronic, semnificã
faptul cã acesta face obiectul unei colectãri separate ºi nu poate
fi eliminat împreunã cu deºeurile municipale nesortate.

NOTA:
„Indesit Company îºi rezervã dreptul de a modifica anumite caracteristici tehnice ale
produselor fãrã o comunicare prealabilã”.
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REÞEAUA DE SERVICE MICADAN
Reclamaþii la DISPECERAT NAÞIONAL:
NUMÃR DE TELEFON NAÞIONAL: 080 10 00 101 (apelabil numai din reþeaua ROMTELECOM,
costul unui apel este de tarif local)
Tel. mobile: 0744 596 198; 0723 948 467; 0788 418 131
Str. Vidin nr. 3A, parter, sector 2, Bucureºti, cod poºtal: 023787.
e-mail: office@micadan.ro, www.micadan.ro
Program: Luni - Vineri: 900-1800; Sâmbãtã: 900-1300

Judeþ

Unitatea Service

GORJ

INIDAN S.R.L.

ALBA

POLLSTAR COMPANY S.R.L.

GORJ

P.F. CÂRSTEA

ARAD

S.C. FRIGOSERVICE S.R.L.

GIURGIU

MICADAN

ARGEª

ACINST S.R.L.

HARGHITA

FRIGO MAT

BACÃU

MITTY ET CO.

HUNEDOARA

SUPER INSTAL S.R.L.

BACÃU

PETROSTAR S.R.L.

IALOMIÞA

SERVIªTEF S.R.L.

BIHOR

S.C. TEHNOFRIG S.R.L.

IAªI

ELMA IAªI

BISTRIÞA NÃSAUD

S.C. AMIO ELECTRONIC

IAªI

LIV SERVICE IAªI

BOTOªANI

MARELVI IMPEX S.R.L.

MARAMUREª

POLUL NORD S.R.L.

BRÃILA

ELESERV S.R.L.

MEHEDINÞI

P.F. BUZATU VIOREL

BRAªOV

MITREA PREST S.R.L.

MUREª

MACOM S.R.L.

BRAªOV

VALTOCOM S.R.L.

NEAMÞ

FRIGOSERV

BUCUREªTI / ILFOV

MICADAN

OLT

P.F. SÃVULESCU

BUZÃU

TEHNOFRIG ISTRIÞA S.R.L.

PRAHOVA

MASTERS BUªTENI

CÃLARAªI

TOTAL SERVICE

PRAHOVA

TEO 93 S.R.L.

CARAª SEVERIN

ELFRIG STAR 2002 S.R.L.

SÃLAJ

POLUL NORD S.R.L.

CLUJ

RIO SERVICE

SATU MARE

POLUL NORD S.R.L.

CONSTANÞA

DIMOS S.R.L.

SIBIU

ANDASIL IMPEX

CONSTANÞA

INTERPRESTV S.R.L.

SUCEAVA

MARELVI IMPEX S.R.L.

COVASNA

PRIMEX S.R.L.

TELEORMAN

VALOTIS COM S.R.L.

COVASNA

DOMO S.A.

TIMIª

ELFRIG STAR 2002 S.R.L.

DAMBOVIÞA

VIP GÃIEªTI

TULCEA

MPI SERVICE S.R.L.

DOLJ

V&D ELECTROSYSTEM S.R.L.

VÂLCEA

ANDASIL IMPEX

DOLJ

MEGASTAR EXIM S.R.L.

VASLUI

ELECTROTERM SERVICE S.R.L.

GALAÞI

ACROMID SERV S.R.L.

VRANCEA

P.F. LAZÃR AVRAM

Indesit Company Spa
Romania Representative Office
Business Center
Bd. Basarabia 28A, et 3, sector 2
022113 Bucureºti - Romania

Indesit Company Spa
Viale Aristide Merloni, 47
60044 Fabriano/Italia
Tel.(0732) 6611
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INSTRUCÞIUNI DE
INSTALARE ªI
UTILIZARE
MAªINI DE SPÃLAT
ªI USCAT RUFE

