10 mm - 0,39 inch

3.

2.

1.

150 ml
100 ml
50 ml

4.

2 cm - 0,7 inch

6.

5.

7.

8.

9.
max 0,5 cm
max 0,2 inch

10.

11.

12.
max 100 cm
39 inch
min 65 cm
25 inch

max 100 cm
39 inch
min 65 cm
25 inch

max 100 cm
39 inch
min 65 cm
25 inch

13.

14.

RO

INSTRUCŢIUNI PRIVIND
SIGURANŢA
Înainte de a utiliza aparatul, citiţi aceste instrucţiuni
privind siguranţa. Păstraţi-le la îndemână pentru a le
putea consulta şi pe viitor.
Aceste instrucţiuni şi aparatul în sine furnizează
avertismente importante privind siguranţa, care
trebuie respectate întotdeauna. Producătorul nu îşi
asumă nicio răspundere pentru nerespectarea
acestor instrucţiuni de siguranţă, pentru utilizarea
necorespunzătoare a aparatului sau pentru setarea
incorectă a butoanelor de comandă.
Nu lăsaţi aparatul la îndemâna copiilor foarte mici
(0-3 ani). Nu lăsaţi aparatul la îndemâna copiilor mici
(3-8 ani) decât dacă sunt supravegheaţi în
permanenţă. Copiii cu vârsta de peste 8 ani şi
persoanele cu capacităţi fizice, senzoriale sau mintale
reduse sau fără experienţă şi cunoştinţe pot folosi
acest aparat doar dacă sunt supravegheate sau au
fost instruite cu privire la utilizarea în siguranţă şi
înţeleg riscurile implicate. Copiii nu trebuie să se
joace cu aparatul. Curăţarea şi întreţinerea nu trebuie
să fie efectuate de către copii fără a fi supravegheaţi.
Nu deschideţi niciodată forţat hubloul şi nu îl folosiţi
ca pe o treaptă.
UTILIZAREA PERMISĂ

ATENŢIE: aparatul nu trebuie să fie pus în funcţiune
prin intermediul unui comutator extern, precum un
temporizator, sau al unui sistem de comandă la
distanţă separat.
Acest aparat este proiectat pentru a fi utilizat în
locuinţe, precum şi în alte spaţii, cum ar fi: bucătării
destinate personalului din magazine, birouri şi alte
spaţii de lucru; ferme; de către clienţii din hoteluri,
moteluri, unităţi de cazare de tip „bed and breakfast”
şi alte spaţii rezidenţiale.
Nu încărcaţi maşina peste capacitatea maximă (kg
de articole uscate) indicată în tabelul cu programe.
Acest aparat nu este destinat utilizării în scop
profesional. Nu utilizaţi aparatul în aer liber.
Nu utilizaţi solvenţi (de exemplu, terebentină,
benzen), detergenţi care conţin solvenţi, praf de
curăţat, agenţi de curăţare a sticlei sau universali şi
lichide inflamabile; nu spălaţi la maşină ţesături care
au fost tratate cu solvenţi sau cu lichide inflamabile.
Nu uscaţi rufele nespălate.
Rufele murdărite cu substanţe precum ulei
comestibil, acetonă, alcool, benzină, kerosen,
substanţe de scos petele, răşină, ceară şi substanţele
de îndepărtare a acesteia trebuie spălate în apă
caldă cu o cantitate mai mare de detergent înainte
de a le usca în maşina de uscat.
Obiectele precum cauciuc expandat (spumă de
latex), cască de duş, materiale textile impermeabile,
articole cu o parte din cauciuc şi haine sau perne

IMPORTANT: TREBUIE CITITE
ŞI RESPECTATE

care au părţi din spumă de latex nu trebuie uscate
în maşina de uscat.
Emolientele sau produsele similare trebuie
folosite conform instrucţiunilor producătorului.
Partea finală a unui ciclu al maşinii de uscat are
loc fără căldură (ciclu de răcire) pentru ca articolele
să nu fie deteriorate.
Nu opriţi niciodată maşina înainte de terminarea
programului de uscare. În acest caz scoateţi repede
toate rufele şi întindeţi-le pentru a le răci rapid.
În timpul uscării, uşa maşinii de spălat se
încălzeşte.
Nu uscaţi rufele pe care le-aţi spălat cu solvenţi
inflamabili (de ex. trielină).
Nu uscaţi rufele cu aplicaţii din cauciuc intetic
sau elastomeri asemănători.
Fiţi atenţi ca pe durata fazelor de uscare robinetul
de apă să fie deschis.
Scoateţi toate obiectele din buzunare, precum
brichete şi chibrituri.
INSTALARE

Manevrarea şi instalarea aparatului trebuie să fie
efectuate de două sau mai multe persoane - risc de
rănire. Folosiţi mănuşi de protecţie la despachetare şi
instalare - risc de tăiere.
Dacă doriţi să montaţi un uscător de rufe deasupra
maşinii dumneavoastră de spălat rufe, contactaţi mai
întâi serviciul nostru de asistenţă tehnică postvânzare sau distribuitorul dumneavoastră specializat
pentru a verifica dacă acest lucru este posibil.
Acest lucru este posibil numai dacă uscătorul este
ataşat la maşina dumneavoastră de spălat rufe cu
ajutorul unui kit de suprapunere corespunzător,
disponibil prin intermediul serviciului nostru de
asistenţă tehnică post-vânzare sau al distribuitorului
dumneavoastră specializat.
Deplasaţi aparatul fără a-l ridica de blatul sau de
capacul superior.
Instalarea, inclusiv racordarea la reţeaua de
alimentare cu apă (dacă este necesară) şi la reţeaua
de alimentare cu energie electrică, precum şi
reparaţiile trebuie efectuate de un tehnician calificat.
Nu reparaţi şi nu înlocuiţi nicio componentă a
aparatului, cu excepţia cazului în care acest lucru este
indicat în mod expres în manualul de utilizare. Nu
lăsaţi copiii în apropierea zonei de instalare. După
despachetarea aparatului, asiguraţi-vă că acesta nu a
fost deteriorat în timpul transportului. Dacă apar
probleme, contactaţi distribuitorul sau cel mai
apropiat serviciu de asistenţă tehnică post-vânzare.
Odată instalat aparatul, deşeurile de ambalaje (bucăţi
de plastic, polistiren etc.) nu trebuie lăsate la
îndemâna copiilor - risc de asfixiere. Înainte de orice

operaţie de instalare, aparatul trebuie să fie
deconectat de la reţeaua de alimentare cu energie
electrică - risc de electrocutare. În timpul instalării,
aveţi grijă ca aparatul să nu deterioreze cablul de
alimentare - risc de incendiu sau de electrocutare.
Activaţi aparatul numai atunci când instalarea a fost
finalizată.
Nu instalaţi aparatul într-un loc expus unor condiţii
extreme, precum: ventilaţie insuficientă, temperaturi
sub 5 °C sau peste 35 °C.
La instalarea aparatului, asiguraţi-vă că cele patru
picioruşe sunt stabile şi se sprijină pe planşeu,
reglându-le după cum este necesar, şi asiguraţi-vă că
aparatul este perfect orizontal, folosind o nivelă cu
bulă de aer.
În cazul în care aparatul este instalat pe podele din
lemn sau „flotante” (anumite tipuri de parchet şi
materiale laminate), fixaţi o foaie de placaj de
60 x 60 x 3 cm (cel puţin) pe podea, apoi aşezaţi
aparatul peste aceasta.
Racordaţi furtunul (furtunurile) de alimentare cu
apă la sursa de alimentare cu apă, în conformitate cu
reglementările companiei locale de furnizare a apei.
Pentru modelele dotate exclusiv cu furtun pentru
alimentare cu apă rece: nu conectaţi la sursa de
alimentare cu apă caldă.
Pentru modelele cu alimentare la apă caldă: apa
caldă de alimentare nu trebuie să aibă o temperatură
mai mare de 60 °C.
Maşina de spălat rufe este prevăzută cu bolţuri
pentru transport, pentru a preveni orice posibilă
deteriorare a interiorului în timpul transportului.
Înainte de a folosi maşina de spălat, bolţurile pentru
transport trebuie îndepărtate obligatoriu. După
înlăturarea acestora, acoperiţi orificiile cu cele 4
capace de plastic furnizate.
După instalarea dispozitivului, aşteptaţi câteva
ore înainte de a-l porni, pentru ca acesta să se
aclimatizeze la condiţiile din încăpere.
Asiguraţi-vă că orificiile de ventilare de la baza
maşinii de spălat rufe (dacă există la modelul
dumneavoastră) nu sunt acoperite de covor sau de
alte materiale.
Utilizaţi numai furtunuri noi pentru racordarea
aparatului la reţeaua de alimentare cu apă. Seturile
de furtunuri vechi nu trebuie să fie reutilizate.
Presiunea de alimentare a apei trebuie să fie
cuprinsă în intervalul 0,1-1 MPa.
Nu reparați și nu înlocuiți nicio piesă a aparatului,
decât dacă acest lucru este descris concret în
manualul de utilizare. Adresați-vă exclusiv atelierelor
de service autorizate. Reparațiile în regie proprie sau
neprofesionale pot duce la incidente care pun în

pericol viața și sănătatea și/sau provoacă pagube
materiale semnificative.
Conform reglementărilor europene Ecodesign,
piesele de schimb pentru aparatele electrocasnice
trebuie să fie disponibile timp de 10 ani după
vânzarea ultimei unități.
AVERTIZĂRI PRIVIND ALIMENTAREA CU ENERGIE
ELECTRICĂ

Aparatul trebuie să poată fi deconectat de la
reţeaua electrică fie prin scoaterea ştecherului din
priză (dacă ştecherul este accesibil), fie prin
intermediul unui întrerupător multipolar situat în
amonte de priză, în conformitate cu normele privind
cablurile electrice, şi trebuie să fie împământat în
conformitate cu standardele naţionale privind
siguranţa electrică.
Nu utilizaţi prelungitoare, prize multiple sau
adaptoare. După terminarea instalării, componentele
electrice nu trebuie să mai fie accesibile utilizatorului.
Nu utilizaţi aparatul dacă aveţi părţi ale corpului
umede sau când sunteţi desculţi. Nu puneţi în
funcţiune acest aparat dacă are cablul de alimentare
sau ştecherul deteriorat, dacă nu funcţionează
corespunzător sau dacă a fost deteriorat sau 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 sau risc de
electrocutare.
CURĂŢAREA ŞI ÎNTREŢINEREA

AVERTISMENT: Asiguraţi-vă că aparatul este oprit
şi deconectat de la sursa de alimentare înainte de a
efectua orice operaţie de întreţinere; nu folosiţi
niciodată aparate de curăţare cu aburi - risc de
electrocutare.
ELIMINAREA AMBALAJULUI

Ambalajul este reciclabil în proporţie de 100% şi este marcat cu simbolul
reciclării
.
Prin urmare, diferitele părţi ale ambalajului trebuie eliminate în mod
corespunzător şi în conformitate cu normele stabilite de autorităţile locale
privind eliminarea deşeurilor.

ELIMINAREA APARATELOR ELECTROCASNICE

Acest aparat este fabricat cu materiale reciclabile sau reutilizabile. Eliminaţi-l
în conformitate cu normele locale referitoare la eliminarea deşeurilor. Pentru
informaţii suplimentare referitoare la tratarea, valorificarea şi reciclarea
aparatelor electrocasnice, contactaţi autorităţile locale competente, serviciul
de colectare a deşeurilor menajere sau magazinul de unde aţi achiziţionat
aparatul. Acest aparat este marcat în conformitate cu Directiva europeană
2012/19/UE privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE).
Asigurându-vă că acest produs este eliminat în mod corect, contribuiţi la
prevenirea consecinţelor negative asupra mediului înconjurător şi sănătăţii
persoanelor.
Simbolul
de pe produs sau de pe documentele care îl însoţesc indică
faptul că acest aparat nu trebuie eliminat ca deşeu menajer, ci trebuie predat
la un centru de colectare corespunzător, pentru reciclarea echipamentelor
electrice şi electronice.

Instrucţiuni pentru instalator

Accesorii de montaj uşiţă (Fig. 1-2-3-4-5).

Aplicarea panoului de lemn pe uşă şi
introducerea maşinii în mobilier:
În cazul în care, după montarea panoului de lemn,
este necesară livrarea maşinii pentru montajul
final, vă sfătuim să o lăsaţi în ambalajul original.
În acest scop, ambalajul original a fost realizat
pentru a permite montarea panoului de lemn pe
maşină fără a fi necesară scoatere completă din
ambalaj a maşinii (consultaţi figurile de mai jos).
Panoul de lemn ce acoperă partea frontală nu
trebuie să aibă o grosime mai mică de 13 mm şi
poate fi prins cu balamale pe partea dreaptă sau
pe partea stângă. Din motive de utilizare practică
a maşinii, vă sfătuim ca uşa să aibă acelaşi sens
de deschidere ca şi balamaua aplicată pe partea
stângă.

Nr. 2 Suporturi balama
Fig. 1

Fig. 2

Nr. 1 Magnet
Fig. 3

A

Nr. 2 Balama

Nr. 1 Placă magnet
Fig. 4

B
Nr. 1 Diblu de cauciuc
Fig. 5

C

Tur seite

E

D

Nr. 4 Distanţiere
Fig. 4/B

Tip

A

B

C

D

Lungime

13 mm

25 mm

15 mm

7 mm

- nr. 6 şuruburi autofiletante l = 13 mm „tip A”.
- nr. 2 şuruburi metrice cu cap plat l = 25 mm „tip B”
pentru fixarea plăcii magnetului pe mobilier.
- nr. 4 şuruburi metrice l = 15 mm „tip C” pentru
montarea suporturilor de balama pe mobilier.
- nr. 4 şuruburi metrice l = 7 mm „tip D” pentru
montarea balamalelor pe suporturi.
Montarea detaliilor pe partea frontală a
maşinii.
- Montaţi suporturile de balama pe partea
frontală poziţionând orificiul indicat printr-o
săgeată în fig. 1 spre partea interioară a părţii
frontală interpunând un distanţier (fig. 4/B), cu
ajutorul unui şurub de tip C.
- Montaţi placa magnetului pe partea opusă sus
interpunând două distanţiere (fig. 4/B), cu ajutorul
celor două şuruburi de tip B.

Utilizarea şablonului de găurire.
- Pentru a trasa poziţiile găurilor pe partea stângă
a panoului, aliniaţi şablonul de găurire pe latura
superioară şi stânga a panoului, respectând liniile
trasate pe extremităţi.
- Pentru a trasa poziţiile găurilor pe partea dreapta
a panoului, aliniaţi şablonul de găurire pe latura
superioară şi dreapta a panoului.
- Cu o freză de dimensiuni adecvate realizaţi cele
patru locaşuri pentru cele două balamale, diblul de
cauciuc şi magnetul.
Montarea detaliilor pe panoul de lemn (Antina).
- Introduceţi balamalele în locaşurile pregătite (partea
mobilă a balamalei trebuie să fie pusă spre exteriorul
panoului) şi fixaţi-le cu 4 şuruburi de tipul A.
- Introduceţi magnetul în locaşul de sus de pe partea opusă a balamalei şi fixaţi-l cu două şuruburi
de tipul B.
- Introduceţi diblul de cauciuc în locaşul de jos.
Acum, panoul este pregătit pentru a fi montat pe
maşină.
Montarea panoului pe maşină.
Introduceţi cârligul balamalei, indicat de săgeată
în fig. 2, în locaşul suportului balamalei, împingeţi
panoul spre partea frontală a maşinii şi fixaţi cele
două balamale cu două şuruburi de tipul D.
Fixarea ghidajului soclului.
Dacă maşina este instalată într-un colţ al mobilierului
modular, montaţi unul sau ambele ghidaje ale
soclului, aşa cum este indicat în fig. 8, reglând
adâncimea în funcţie de poziţia soclului şi, dacă
este necesar, fixaţi-le de acestea (fig. 9).
Pentru montarea ghidajului soclului, efectuaţi după
cum urmează (fig. 8):
Fixaţi colierul P cu şuruburile R, introduceţi ghidajul
soclului Q în orificiul opus şi o dată poziţionat în
punctul dorit blocaţi-l pe colierul P cu şuruburile R.
Introducerea maşinii în mobilier.
- Împingeţi aparatul în deschidere, aliniindu-l cu
celelalte piese de mobilier (fig. 6).
- Utilizaţi picioruşele de reglare pentru a aduce
maşina la înălţimea dorită.
- Pentru a regla poziţia panoului de lemn pe verticală şi pe orizontală, utilizaţi şuruburile C şi D după
cum este indicat în fig. 7.
Important: închideți partea inferioară a părții
frontale și a părților laterale ale mașinii în cazul
în care mașina este instalată la capătul unui set
de dulapuri modulare, asigurându-vă că plinta se
sprijină pe podea.

Accesorii din dotare pentru reglarea înălţimii.
În capacul de polistiren (fig.
10) se găsesc:
2 traverse (G); 1 tijă (M) în interiorul cuvei se găsesc:
4 picioruşe suplimentare (H);
4 şuruburi (I); 4 şuruburi (R);
4 piuliţe (L); 2 ghidaje de soclu
(Q).
Fig. 10

Reglarea înălţimii maşinii.
Maşina poate fi reglată în înălţime (de la 815 mm
la 835 mm) reglând cele 4 picioruşe.
Dacă se doreşte o înălţime mai mare decât cea indicată mai sus, ce poate ajunge până la 870 mm,
trebuie să utilizaţi accesoriile următoare:
Cele 2 traverse (G); cele 4 picioruşe (H); cele 4 şuruburi (I); cele 4 piuliţe (L), procedând după cum
urmează (fig. 11):
Duceți mașina spre partea din spate, asigurându-vă
că nu deteriorați furtunul de scurgere și cablul de
alimentare.
Scoateţi cele 4 picioruşe iniţiale, poziţionaţi o traversă G pe partea anterioară a maşinii, fixaţi-o cu
şuruburile I (înşurubându-le în orificiile unde erau
montate picioruşele iniţiale), apoi introduceţi noile
picioruşe H.
Repetaţi procedura de mai sus şi pentru partea
posterioară a maşinii.
În acest punct, reglând picioruşele H, maşina poate
fi reglată pe înălţime de la 835 mm la 870 mm.
În momentul în care s-a atins înălţimea dorită, blocaţi piuliţele L pe traversa G.
Pentru a regla maşina pe înălţime între 870 mm şi
900 mm trebuie să montaţi tija M, reglând picioruşele H până la înălţimea dorită. Pentru a introduce
tija, procedaţi după cum urmează:
slăbiţi cele trei şuruburi N din partea anterioară a
capacului Top, introduceţi tija M după cum se indică
în fig. 12, apoi blocaţi şuruburile N.
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