INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ
Acest simbol are rolul de a vă reaminti să citiți acest
manual de instrucțiuni.
Înainte de a utiliza aparatul, citiți aceste instrucțiuni
de siguranță. Păstrați aceste instrucțiuni la îndemână
pentru consultare ulterioară.
Aceste instrucțiuni și aparatul în sine conțin
avertizări de siguranță importante, care trebuie
respectate în permanență. Producătorul nu își asumă
nicio răspundere dacă nu respectați aceste instrucțiuni
de siguranță, dacă utilizați incorect aparatul sau setați
incorect butoanele de comandă.
Copiii foarte mici (0-3 ani) nu trebuie lăsați să se
apropie de aparat. Nu lăsați copiii mici (3-8 ani) să se
apropie de aparat, decât dacă sunt supravegheați în
permanență. Copiii cu vârsta de peste 8 ani și
persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale
reduse ori care nu au experiență sau cunoștințe
corespunzătoare pot folosi acest aparat numai sub
supraveghere sau după ce au fost instruite în legătură
cu utilizarea în siguranță și dacă înțeleg pericolele care
pot apărea. Nu lăsați copiii să se joace cu acest aparat.
Curățarea și întreținerea nu trebuie să fie efectuate de
către copii fără a fi supravegheați.
AVERTISMENT: nu opriți niciodată aparatul înainte
de sfârșitul ciclului de uscare, cu excepția cazului în
care toate articolele sunt îndepărtate rapid și întinse,
astfel încât căldura să fie disipată.
Articolele care au fost murdărite cu substanțe
precum uleiul de gătit, acetona, alcoolul, benzina,
kerosenul, produsele de îndepărtare a petelor,
terebentina, ceara și produsele de îndepărtare a cerii,
dar și articolele precum cauciucul celular (spuma de
latex), căștile de duș, materialele textile impermeabile,
articolele care au suporturi de cauciuc și hainele sau
pernele prevăzute cu căptușeală de spumă de cauciuc
nu trebuie uscate în aparat. Scoateți toate obiectele
din buzunare, cum ar fi brichetele și chibriturile. Nu
utilizați aparatul dacă au fost utilizate substanțe
chimice industriale pentru curățarea acestuia.
Articolele îmbibate în ulei nu trebuie să fie uscate
în aparat din cauza gradului lor ridicat de
inflamabilitate.
Nu forțați niciodată deschiderea ușii și nu folosiți
ușa ca pe o treaptă.

UTILIZARE PERMISĂ

ATENȚIE: aparatul nu a fost conceput pentru a fi
utilizat prin intermediul unui comutator extern,
precum un temporizator sau al unui sistem de
telecomandă separat.
Acest aparat este destinat utilizării în locuințe și alte
spații similare, cum ar fi: bucătării destinate
personalului din magazine, birouri și alte spații de
lucru; ferme; de către clienții din hoteluri, moteluri,
pensiuni și alte spații rezidențiale; zone pentru utilizare
comună în blocuri de apartamente sau spălătorii.

RO

IMPORTANT DE CITIT ȘI DE RESPECTAT
Nu încărcați mașina peste capacitatea maximă (kg
de rufe uscate) indicată în tabelul cu programe.
Acest aparat nu este destinat pentru utilizarea în
scop profesional. Nu utilizați aparatul în aer liber.
Nu utilizați solvenți de niciun fel (de exemplu,
terebentină, benzen), nici detergenți care conțin
solvenți, prafuri de curățat, agenți de curățare a sticlei
sau universali, nici lichide inflamabile; nu puneți la
spălat în mașină materiale care au fost tratate cu
solvenți sau cu lichide inflamabile.
Nu depozitați substanțe explozive sau inflamabile
(de exemplu, canistre de benzină sau tuburi cu
aerosoli) în interiorul sau în apropierea aparatului pericol de incendiu.
Nu uscați articole nespălate în aparat.
Asigurați-vă că în jurul aparatului nu se acumulează
scame sau praf.
Balsamurile de rufe sau produsele similare trebuie
utilizate conform specificațiilor din instrucțiunile
pentru balsamul de rufe.
Nu uscați excesiv rufele.
Asigurați-vă că robinetul de apă este pornit în
timpul ciclurilor de uscare.
INSTALARE

Pentru manevrarea și instalarea aparatului este nevoie
de două sau mai multe persoane - risc de rănire. Folosiți
mănuși de protecție în timp ce despachetați și instalați
aparatul; risc de tăieturi.
Mutați aparatul fără a-l ridica ținându-l de blat sau de
placa superioară.
Instalarea, inclusiv racordarea la rețeaua de alimentare
cu apă (dacă există) și la rețeaua de alimentare cu energie
electrică, precum și reparațiile trebuie efectuate de un
tehnician calificat. Nu reparați și nu înlocuiți nicio
componentă a aparatului, cu excepția cazului în care acest
lucru este indicat în mod expres în manualul de utilizare.
Nu lăsați copiii în apropierea zonei de instalare. După ce ați
despachetat aparatul, asigurați-vă că nu a fost deteriorat în
timpul transportului. Dacă apar probleme, contactați
distribuitorul sau cel mai apropiat serviciu de asistență
tehnică post-vânzare. După ce aparatul a fost instalat,
deșeurile de ambalaje (bucăți de plastic, polistiren etc.) nu
trebuie lăsate la îndemâna copiilor - risc de sufocare.
Aparatul trebuie deconectat de la toate sursele de curent
înainte de a începe instalarea - risc de electrocutare. În
timpul instalării, aveți grijă ca aparatul să nu deterioreze
cablul de alimentare - risc de incendiu sau de electrocutare.
Nu porniți aparatul decât după finalizarea instalării.

Nu instalați aparatul în locuri în care poate fi expus
unor condiții extreme, cum ar fi: ventilație insuficientă,
temperaturi mai mici de 5 °C sau care depășesc 35 °C.
La instalarea aparatului, aveți grijă ca toate cele patru
piciorușe să fie stabile și să aibă contact cu pardoseala.
Dacă este cazul, reglați-le astfel încât aparatul să fie
perfect orizontal. Verificați cu o nivelă cu bulă de aer.
Dacă aparatul este instalat pe pardoseli din lemn sau
„flotante” (anumite tipuri de parchet și materiale laminate),
puneți o foaie de furnir de (cel puțin) 60 x 60 x 3 cm pe
podea, apoi așezați aparatul peste aceasta.
Racordați furtunul (furtunurile) de alimentare cu apă la
sursa de alimentare cu apă, în conformitate cu
reglementările companiei locale de furnizare a apei.
Pentru modelele care au exclusiv alimentare cu apă
rece: nu conectați la sursa de alimentare cu apă caldă.
Pentru modelele cu alimentare cu apă caldă:
temperatura apei calde de alimentare nu trebuie să
depășească 60 °C.
Aparatul este prevăzut cu bolțuri pentru transport,
pentru a preveni orice posibilă deteriorare a interiorului în
timpul transportului. Înainte de a folosi mașina, bolțurile
pentru transport trebuie îndepărtate obligatoriu. După
înlăturarea acestora, acoperiți orificiile cu cele 4 capace de
plastic furnizate.
După instalarea dispozitivului, așteptați câteva ore
înainte de a-l porni, pentru ca acesta să se aclimatizeze la
condițiile din încăpere.
Asigurați-vă că orificiile de ventilație de la baza mașinii
de spălat (dacă sunt disponibile la modelul dvs.) nu sunt
acoperite de un covor sau de alte materiale.
Folosiți numai furtunuri noi pentru a racorda aparatul la
rețeaua de alimentare cu apă. Seturile vechi de furtunuri
nu trebuie refolosite.
Presiunea de alimentare a apei trebuie să fie cuprinsă în
intervalul 0,1-1 MPa.
Dacă aparatul este instalat în apropierea unei sobe pe
gaz sau pe cărbune, introduceți o placă termoizolantă (85
x 57 cm) între aparat și sobă, deoarece partea dinspre sobă
este acoperită cu folie de aluminiu.
Aparatul nu trebuie instalat în spatele unei uși care
poate fi încuiate, al unei uși glisante sau al unei uși cu
balama pe partea opusă celei a aparatului, astfel încât să
nu apară situații în care ușa mașinii să nu poată fi deschisă
complet.
Nu reparați și nu înlocuiți nicio componentă a
aparatului, cu excepția cazului în care acest lucru este
indicat în mod expres în manualul de utilizare. Folosiți
exclusiv serviciile de asistență tehnică post-vânzare
autorizate. Reparațiile în regie proprie sau cele care nu
sunt realizate de un profesionist pot duce la incidente care
pun în pericol viața și sănătatea și/sau care provoacă
pagube materiale semnificative.
Conform Regulamentului european privind proiectarea
ecologică, piesele de schimb pentru aparatele
electrocasnice trebuie să fie disponibile timp de 10 ani
după vânzarea ultimei unități.

AVERTIZĂRI PRIVIND ALIMENTAREA CU ENERGIE
ELECTRICĂ
Deconectarea aparatului de la sursa de alimentare
trebuie să fie posibilă fie prin scoaterea ștecherului din
priză, dacă acesta este accesibil, fie printr-un întrerupător
multipolar instalat în amonte de priză, în conformitate cu
normele privind cablurile electrice, iar aparatul trebuie să
fie împământat în conformitate cu standardele naționale
de siguranță electrică.
Nu folosiți prelungitoare, prize multiple sau adaptoare.
După instalare, componentele electrice nu trebuie să mai
fie accesibile utilizatorului. Nu utilizați aparatul dacă aveți
părți ale corpului umede sau când sunteți desculți. Nu
folosiți aparatul dacă i s-a deteriorat cablul de alimentare
sau ștecherul, dacă nu funcționează corespunzător, dacă a
fost deteriorat sau dacă a căzut pe jos.
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
acesta trebuie să fie înlocuit cu unul identic de către
producător, agentul său de service sau alte persoane
calificate, pentru a evita orice pericol - risc de
electrocutare.

CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA
AVERTISMENT: asigurați-vă că aparatul este oprit și
deconectat de la sursa de alimentare înainte de a
efectua orice operațiune de întreținere. Pentru a evita
riscul de vătămări personale, utilizați mănuși de
protecție (risc de tăiere) și încălțăminte de protecție
(risc de contuzii); asigurați-vă că aparatul este
manevrat de două persoane (reducere a sarcinii); nu
utilizați niciodată aparate de curățare cu aburi (risc de
electrocutare). Reparațiile neprofesionale neautorizate
de producător ar putea implica riscuri pentru sănătate
și siguranță, pentru care producătorul nu poate fi
considerat răspunzător. Niciun defect sau nicio
deteriorare cauzat(ă) de reparații sau întreținere
neprofesională nu va fi acoperit(ă) de garanție, ale
cărei condiții sunt prezentate în documentul livrat
împreună cu unitatea.
ELIMINAREA AMBALAJELOR
Ambalajele sunt reciclabile în proporție de 100% și sunt marcate cu
simbolul de reciclare .
Drept urmare, diferitele părți ale ambalajelor trebuie eliminate în mod
corespunzător și în conformitate cu normele stabilite de autoritățile
locale privind eliminarea deșeurilor.

ELIMINAREA APARATELOR ELECTROCASNICE

Acest aparat este fabricat cu materiale reciclabile sau reutilizabile.
Eliminați-l conform reglementărilor locale privind eliminarea deșeurilor.
Pentru informații suplimentare despre tratarea, valorificarea și reciclarea
aparatelor electrocasnice, contactați autoritățile locale competente,
serviciul de colectare a deșeurilor menajere sau magazinul de unde
ați achiziționat aparatul. Acest aparat este marcat în conformitate cu
Directiva europeană 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente
electrice și electronice (DEEE). Asigurându-vă că acest produs este
eliminat în mod corect, contribuiți la prevenirea consecințelor negative
asupra mediului înconjurător și sănătății umane.
Simbolul de pe produs sau de pe documentația însoțitoare indică
faptul că aparatul nu trebuie tratat ca deșeu menajer, ci trebuie predat
la un centru de colectare specializat în reciclarea echipamentelor
electrice și electronice.

