CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE
Pentru orice fel de operațiuni de curățare și întreținere, opriți mașina de spălat și scoateți-o din priză.
Nu utilizați lichide inflamabile pentru curățarea mașinii de spălat.

CURĂȚAREA EXTERIORULUI MAȘINII DE SPĂLAT
Utilizați o lavetă moale, umedă, pentru a curăța părțile
exterioare ale mașinii de spălat.

Nu utilizați detergenți pentru sticlă sau detergenți universali,
praf de curățat sau produse similare pentru curățarea
panoului de control – este posibil ca aceste substanțe să
deterioreze caracterele imprimate.

VERIFICAREA FURTUNULUI DE ALIMENTARE CU APĂ
Verificați în mod regulat furtunul de alimentare pentru a
identifica fisuri și crăpături. Dacă acesta este deteriorat,
înlocuiți-l cu un furtun nou, disponibil prin intermediul
serviciului nostru post-vânzare sau de la distribuitorul
dumneavoastră specializat.
În funcție de tipul de furtun:

Dacă furtunul de alimentare are un strat de acoperire
transparent, verificați periodic dacă, în anumite puncte,
culoarea se intensifică. Dacă da, este posibil ca furtunul să nu
mai fie etanș și ar trebui înlocuit.

Pentru furtunurile cu oprire a alimentării cu apă: verificați
micul orificiu al supapei de siguranță (vezi săgeata). Dacă este
roșu, funcția de oprire a alimentării cu apă a fost declanșată și
furtunul trebuie înlocuit cu unul nou.
Pentru a desfileta acest furtun, apăsați butonul de deblocare
(dacă există) în timp ce desfiletați furtunul.

CURĂȚAREA FILTRELOR CU SITĂ METALICĂ ALE FURTUNULUI DE ALIMENTARE CU APĂ
1. Închideți robinetul de apă și desfiletați furtunul de
alimentare.
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3. Acum desfiletați manual furtunul de alimentare din
partea din spate a mașinii de spălat. Scoateți filtrul cu sită
metalică din supapa situată în partea din spate a mașinii
de spălat, folosind un clește și curățați-l cu grijă.
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2. Curățați cu grijă filtrul cu sită metalică de la capătul
furtunului, folosind o perie fină.
4. Introduceți la loc filtrul cu sită metalică. Conectați
furtunul de alimentare la robinetul de apă și înapoi la
mașina de spălat. Nu folosiți un instrument pentru a
conecta furtunul de alimentare. Deschideți robinetul de
apă și verificați ca toate conexiunile să fie etanșe.
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CURĂȚAREA DISTRIBUITORULUI DE DETERGENT
Scoateți distribuitorul ridicându-l și trăgându-l afară (vezi imaginea).
Spălați-l cu apă de la robinet; această operație trebuie realizată la intervale regulate.
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CURĂȚAREA FILTRULUI DE APĂ/EVACUAREA APEI REZIDUALE
Opriți mașina de spălat și scoateți-o din priză înainte de curățarea filtrului de apă sau de evacuarea apei reziduale. Dacă
ați utilizat un program de spălare la o temperatură ridicată, așteptați până când apa s-a răcit înainte de a o evacua.
Curățați filtrul de apă în mod regulat pentru a evita situația în care apa nu poate fi evacuată după spălare din cauza
înfundării filtrului.
Dacă apa nu poate fi evacuată, afișajul indică posibilitatea ca filtrul de apă să fie înfundat.
1. Îndepărtați panoul de protecție: utilizând o șurubelniță,
procedați conform imaginii următoare.

4. Scoateți filtrul: așezați o lavetă de bumbac sub filtrul de
apă, pentru a absorbi cantitatea mică de apă rămasă.
Îndepărtați apoi filtrul de apă prin rotire în sens antiorar.

2. Recipient pentru colectarea apei evacuate:
așezați un recipient plat și lat sub filtrul de apă pentru
colectarea apei reziduale.

5. Curățați filtrul de apă: îndepărtați reziduurile din filtru și
curățați-l sub jet de apă de la robinet.

3. Evacuați apa:
rotiți încet filtrul în sens antiorar, până când toată apa s-a
scurs. Lăsați apa să curgă fără a scoate filtrul. După ce
recipientul este plin, închideți filtrul de apă rotindu-l în
sens orar. Goliți recipientul. Repetați procedura până la
evacuarea completă a apei.

6. Introduceți filtrul de apă și instalați plinta la loc:
reintroduceți filtrul de apă prin rotire în sens orar. Răsuciți-l
în interior până când se oprește. Mânerul filtrului trebuie să
fie în poziție verticală. Pentru a testa etanșeitatea la apă a
filtrului de apă, puteți turna în jur de 1 litru de apă în
distribuitorul de detergent. Apoi, remontați plinta.
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TRANSPORT ȘI MANEVRARE
Nu ridicați niciodată mașina de spălat apucând de blat.
1. Scoateți ștecărul din priză și închideți robinetul de apă.
2. Asigurați-vă că ușa mașinii și distribuitorul de detergent
sunt închise corespunzător.
3. Decuplați furtunul de alimentare de la robinetul de apă
și scoateți furtunul de evacuare din punctul de golire.
Scurgeți toată apa rămasă din furtunuri și fixați-le în așa fel
încât să nu se deterioreze în timpul transportului.

4. Montați la loc șuruburile de fixare pentru transport. Urmați
instrucțiunile pentru îndepărtarea șuruburilor de transport
din „Ghidul de instalare”, în ordine inversă.
Important: nu transportați mașina de spălat fără să fi montat în
prealabil șuruburile de fixare pentru transport.

SERVICIUL POST-VÂNZARE
ÎNAINTE DE A CONTACTA SERVICIUL POST-VÂNZARE
1. Încercați să rezolvați dumneavoastră problema, cu ajutorul
sugestiilor oferite în secțiunea DEPANARE

DACĂ PROBLEMA PERSISTĂ CHIAR ȘI DUPĂ
VERIFICĂRILE DE MAI SUS, CONTACTAȚI CEL MAI
APROPIAT SERVICIU POST-VÂNZARE
Pentru a beneficia de asistență, apelați numărul menționat în
pliantul de garanție.
Atunci când contactați serviciul nostru post-vânzare pentru
clienți, specificați întotdeauna:
• o scurtă descriere a defecțiunii;
• tipul și modelul exact al aparatului electrocasnic;
xxxxxxxxxxxx

2. Opriți și reporniți aparatul electrocasnic pentru a vedea
dacă defecțiunea persistă.

•

numărul de service (numărul care apare după cuvântul
„Service” de pe plăcuța cu date tehnice);

• adresa dumneavoastră completă;
• numărul dumneavoastră de telefon.
Dacă sunt necesare reparații, vă rugăm să contactați un service
post-vânzare autorizat (pentru a avea garanția că se vor utiliza
piese de schimb originale și că reparațiile vor fi realizate corect).

