
Programul Tipul de material / Gradul de murdãrie Încãr-
cãtura 
max.

kg

Detergent ºi Aditivi Funcþii speciale ce
pot fi selecþionate

Tempe-
ratura

Butonul 
de 

selecþio-
nare
°C

Butonul 
de 

selecþio-
nare al
progra-
mului

Prespã-
lare

Spãlare Lichid 
emolient

Înãl-
bitori

pe
bazã de 

clor

Încãr-
care
1/2

Butonul de
excludere a
centrifugii

Oprire cu 
apa 

înãuntru

1
Bumbac

cu prespãlare

Rufe foarte murdare, rezistente la uzurã ºi cu stabilitate termicã din 
bumbac ºi in (lenjerie de pat, feþe de masã, lenjerie de corp, cãmãºi 
etc.). Încãrcãtura max. pentru rufe foarte murdare este de 3,5 kg.

5,0 ❉ Da ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ Min. la 95 1

2 Bumbac
Rufe murdare mediu, rezistente la uzurã ºi cu stabilitate termicã din 
bumbac ºi in (lenjerie de pat, feþe de masã, lenjerie de corp, cãmãºi 
etc.). Încãrcãtura max. pentru rufe foarte murdare este de 3,5 kg.

5,0 � Da ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ Min. la 95 2

3 Sintetice
Rufe mediu murdare din bumbac, in, poliester (Diolen, Trevira);
poliamide (Perlon, Nylon), alte þesãturi sintetice sau fibre mixte 
asemãnãtoare.

2,0 � Da ❉ � ❉ ❉ ❉ Min. la 60 3

4
Bumbac progr. scurt
Sintetice progr. scurt

Rufe puþin murdare din bumbac, in, poliester (Diolen, Trevira); 
poliamide (Perlon, Nylon),alte þesãturi sintetice sau fibre mixte 
asemãnãtoare.

2,5
2,0

� Da ❉ � ❉ ❉ ❉ Min. la 40 4

5 Delicate Perdele ºi materiale sintetice delicate (rochii, fuste ºi bluze etc). 1,5 � Da ❉ � � ❉ ❉ Min. la 40 5

6 Lânã
Doar articole din lânã lavabile în maºina de spãlat prevãzute cu 
eticheta de lânã purã nouã.

1,0 � Da ❉ � � ❉ Nu Min. la 40 6

A
Clãtire ºi

centrifugã lungã
La acest program puteþi adãuga lichid emolient sau apret.
Programul se va termina cu un ciclu lung de centrifugare.

5,0 � � ❉ � ❉ ❉ ❉ Min. A

B Centrifugã lungã
Acest program este prevãzut cu un ciclu lung de centrifugare, 
acelaºi ca ciclul de centrifugare prezent la programul pentru rufe din 
bumbac.

5,0 � � � � � — — � B

C
Clãtire ºi ciclu

 scurt de centrifugare
La acest program puteþi adãuga lichid emolient sau apret.
Programul se va termina cu un ciclu scurt de centrifugare.

1,5 � � ❉ � � ❉ ❉ Min. C

D
Ciclu scurt de
centrifugare

Acest program este prevãzut cu un ciclu scurt de centrifugare, 
acelaºi ca ciclul de centrifugare prezent la programul pentru rufe din 
Lânã.

1,5 � � � � � — — � D

E Evacuarea
Doar evacuarea apei, fãrã centrifugã de ex. pentru scoaterea mai 
devreme a rufelor.

� � � � � � — — � E

 Bumbac

 Sintetice

 Delicate/Lânã

 Pornire/Oprire
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Butonul de 
excludere a 
centrifugii

Oprire cu apa 
înãuntru
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DATE DE CONSUM

SELECÞIONAREA PROGRAMULUI
1. Învârtiþi butonul de selecþionare a programelor în sensul acelor de ceasornic pânã 

la programul dorit. 
2. Reglaþi butonul de selecþionare a temperaturii pe temperatura doritã.

APÃSAÞI BUTONUL CORESPUNZÃTOR OPÞIUNII SPECIALE DORITE
Rufe puþin murdare / Butonul de încãrcare 1/2 .
� Reduce consumul de apã pe toatã durata ciclului de clãtire.
� Este indicat în mod special pentru rufe puþin murdare sau cantitãþi mici de rufe (reduce 

cantitatea de detergent).
Butonul de excludere a centrifugii 

Apãsaþi pe acest buton pentru a exclude din program funcþia de centrifugã.

�Oprire cu apa înãuntru� / Butonul de �întârziere a centrifugii� 
� Rufele rãmân in ultima apã de clãtire fãrã a fi centrifugate, pentru a preveni 

mototolirea.
� Aceastã funcþie este recomandatã în special la programele pentru �Sintetice� sau 

�Delicate�, dacã rufele nu pot fi scoase din maºinã imediat ce programul s-a terminat.
Oprirea funcþiei de �Oprire cu apa înãuntru�

� Apãsaþi din nou butonul de �Oprire cu apa înãuntru�; rufele vor fi centrifugate în funcþie 
de programul selecþionat.

PORNIREA PROGRAMULUI
1. Branºaþi aparatul la reþeaua de curent.
2. Deschideþi robinetul de alimentare cu apã.
3. Apãsaþi pe butonul �Pornire/Oprire�.

DISPOZITIVUL DE BLOCARE A UªII.
Uºa se blocheazã automat odatã cu pornirea programului ºi pânã la terminarea 
programului.

TERMINAREA PROGRAMULUI
� Indicatorul succesiunii programului se aflã pe poziþia �Stop�.
1. Apãsaþi pe butonul �Pornire/Oprire�.
2. Anulaþi opþiunile speciale apãsând pe butoanele corespunzãtoare.
3. Închideþi robinetul (robineþii) de alimentare cu apã.
4. Aºteptaþi deblocarea uºii (circa 2 minute).
5. Deschideþi uºa ºi scoateþi rufele din maºina de spãlat.
Notã:  Nu închideþi complet uºa ci lãsaþi-o întredeschisã pentru a permite uscarea 
tamburului.

RE-SELECÞIONAREA PROGRAMELOR
1. Apãsaþi pe butonul �Pornire/Oprire�.
2. Selecþionaþi noul program, temperatura ºi opþiunile corespunzãtoare.
3. Apãsaþi pe butonul �Pornire/Oprire�.

Programul Apa Energia Durata programului

(l) (kWh) (min.)

Bumbac 95° C
cu prespãlare

1 80 2,00 120

Bumbac 95° C 2 70 1,80 110

Bumbac 60° C 2 70 1,20 110

Sintetice 60° C 3 60 0,90 85

Bumbac progr. scurt 40° C
Sintetice 40° C

4 65
60

0,70
0,60

75
75

Delicate 40° C 5 80 0,60 70

Lânã 40° C 6 80 0,60 65
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