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" Sistem economic de sp„„lare
Ma∫ina de sp„lat stabile∫te în mod automat  nivelul de ap„ ∫i durata de
sp„lare prin detectarea cantitatii de rufe ∫i a temperaturii de sp„lare. În
acest mod se vor reduce consumul de ap„ ∫i energie.

"Nivel de zgomot redus
Nivelul de zgomot produs în timpul centrifug„rii va fi minimizat,
datorit„ faptului c„ ma∫ina detecteaz„ cantitatea de rufe care nu este
echilibrat„. 

" Sp„„lare cu sterilizare nano-silver (Op˛̨ional)
Principalele p„r˛i componente din interiorul cuvei sunt acoperite cu un strat fin de particule de argint ∫i
astfel, ma∫ina asigur„ o sterilizare de pân„ la 99,9% a rufelor.

MANUAL DE UTILIZARE

DWD-M1231
Ma∫∫in„„ de sp„„lat rufe  Manual de utilizare

Stima˛̨i clien˛̨i, 
V„ mul˛umim pentru achizi˛ionarea acestui produs DAEWOO.
Ma∫inile de sp„lat rufe produse de DAEWOO sunt u∫or de utilizat ∫i v„ permit s„ v„ organiza˛i mai bine timpul. 
Acest manual con˛ine informa˛ii importante referitoare la utilizarea ∫i între˛inerea corect„ ∫i în siguran˛„ a ma∫inii
de sp„lat rufe. 
V„ rug„m s„ citi˛i cu aten˛ie acest manual.
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P√√RfifiI COMPONENTE ™™I CARACTERISTICI
Pe aceast„ pagin„ sunt prezentate p„r˛ile componente ∫i caracteristicile ma∫inii de sp„lat rufe.
V„ rug„m s„ v„ familiariza˛i cu acestea înainte de a utiliza ma∫ina de sp„lat rufe.

Accesorii

OBSERVAfifiIE:
Este posibil ca ilustra˛iile din acest manual s„ fie u∫or diferite de modelul de ma∫in„ de sp„lat
achizi˛ionat de dumneavoastr„. Acest manual este valabil pentru mai multe tipuri de ma∫ini de
sp„lat rufe, de aceea ilustra˛iile sunt generale. Este posibil ca modelul dumneavoastr„ s„ nu
prezinte anumite caracteristici.

PICIOARE REGLABILE

PANOU DE CONTROL

U™√

SERTAR DETERGENT

FURTUN ALIMENTARE
(AP√ CALD√) (OPfiIONAL)

FURTUN ALIMENTARE
(AP√ RECE)

CAPAC POMP√

CABLU ALIMENTARE

FURTUN DE EVACUARE

Furtun alimentare
(Ap„ rece: 1 buc.,
Ap„ cald„ 1 buc.)

Manual Sticker  (3 buc.) Suport furtun de evacuare 
(Op˛ƒional)
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P„„stra˛̨i acest manual de utilizare
Siguran˛a dumneavoastr„ este important„ pentru noi. 
În scopul reducerii pericolului de incendiu, electrocutare sau accidentare, v„ rug„m s„ respecta˛i
urm„toarele m„suri de siguran˛„ în timpul utiliz„rii ma∫inii de sp„lat rufe.

Responsabilit„„˛̨ile dumneavoastr„„
• Nu combina˛i clor pentru în„lbire ∫i amoniac sau acid (cum ar fi o˛et sau solu˛ie pentru îndep„rtarea

petelor de rugin„) în cadrul aceleia∫i sp„l„ri. Exist„ pericolul producerii de vapori toxici. 
• Scoate˛i ∫techerul cablului de alimentare din priz„ înainte de a verifica ma∫ina de sp„lat. 
• Nu sp„la˛i materiale care con˛in fibr„ de sticl„.

Particulele mici de fibr„ se pot lipi de ˛es„turile sp„late ulterior ∫i provoac„ irita˛ii ale pielii. 
• Nu pulveriza˛i ap„ pe panoul de control al ma∫inii de sp„lat rufe. 

Pericol de incendiu sau de electrocutare. 
• În cazul modelului cu supap„ dubl„, dac„ ve˛i conecta numai o supap„ la alimentarea cu ap„, este

posibil s„ apar„ scurgeri de la supapa neconectat„. 
• Acest aparat trebuie conectat la o priz„ prev„zut„ cu împ„mântare.

M√√SURI PRIVIND SIGURANfifiA

• Nu utiliza˛i ∫i nu depozita˛i în apropierea
ma∫inii de ap„lat rufe lichide inflamabile
(solven˛i de cur„˛are, kerosen, benzin„ etc.).
Nu ad„uga˛i lichide inflamabile în apa din
ma∫ina de sp„lat. Aceste substan˛e eman„
vapori care prezint„ pericol de incendiu sau
explozie.

• Nu v„ mai apropia˛i de ma∫ina de sp„lat
dup„ ce a început derularea programului.

• Nu mai umbla˛i la butoanele de control.
• Acest aparat nu este destinat pentru a fi

utilizat de c„tre copii sau persoane cu
dizabilit„˛i, decât sub stricta supraveghere a
unui adult.

• În cazul în care cablul de alimentare este
deteriorat, acesta trebuie înlocuit numai de
c„tre un tehnician calificat de la un centru de
service autorizat. 

• În cazul în care cablul de alimentare este
conectat la un prelungitor sau o priz„
portabil„, acestea trebuie pozi˛ionate astfel
încât s„ nu vin„ în contact cu apa.

Aten˛ie!
• Orice opera˛iune de instalare, reparare sau

înlocuire a unor piese de schimb trebuie
efectuat„ numai de c„tre personalul calificat
de la centrele de service autorizate.

• Men˛ine˛i ma∫ina de sp„lat în condi˛ii bune.
• Nu amplasa˛i aparatul în aer liber sau în

loca˛ii unde temperatura poate sc„dea sub 0
grade. Pericol de electrocutare sau scurt-
circuit. 

• Conecta˛i corect ma∫ina de sp„lat rufe la
sursa de alimentare cu ap„, la cea de
alimentare cu energie electric„ ∫i asigura˛i o
evacuare adecvat„.

Citi˛i toate instruc˛iunile înainte de a utiliza ma∫ina de sp„lat rufe
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Scoaterea ∫∫uruburilor de transport
1. Înainte de a pune ma∫ina de sp„lat în func˛iune, scoate˛i ∫uruburile de transport (3 buc.) ∫i

cauciucul.
• Dac„ nu ve˛i scoate ∫uruburile, ma∫ina va

produce vibra˛ii puternice, zgomot intens ∫i
pot apare probleme în func˛ionare.

2. De∫uruba˛i cele 3 ∫uruburi cu o cheie de 10
mm. P„stra˛i ∫uruburile pentru situa˛iile când
ma∫ina va trebui transportat„.
• Dac„ transporta˛i ma∫ina, ∫uruburile trebuie

fixate la loc. 

3. Acoperi˛i g„urile cu sticker-ele furnizate.

Amplasarea ma∫∫inii de sp„„lat rufe
• Verifica˛i loca˛ia în care va fi amplasat„ ma∫ina de sp„lat. Asigura˛i-v„ c„ sunt îndeplinite toate

condi˛iile pentru o instalare corect„. 
• Nu amplasa˛i ∫i nu depozita˛i ma∫ina de sp„lat în loca˛ii unde temperatura poate sc„dea sub 0˚

pentru a se evita eventualele deterior„ri produse de înghe˛. 
• Nu a∫eza˛i ∫i nu depozita˛i pe partea superioar„ a ma∫inii produse de cur„˛are. 
• Amplasa˛i ma∫ina de sp„lat pe o suprafa˛„ orizontal„, stabil„. În cazul în care ma∫ina este a∫ezat„

pe o suprafa˛„ inadecvat„, ma∫ina va produce mult zgomot, vibra˛ii
puternice ∫i pot apare probleme în func˛ionare. Dac„ ma∫ina nu este
a∫ezat„ la nivel, regla˛i în„l˛imea picioarelor acesteia. 

• Fantele de ventila˛ie nu trebuie s„ fie blocate.
• L„sa˛i spa˛iu în jurul ma∫inii de sp„lat (dreapta ∫i stânga: 2 cm, spate: 10

cm).
• În cazul incorpor„rii aparatului într-un corp de mobilier, distan˛a dintre

partea superioar„ a ma∫inii de sp„lat ∫i blatul corpului de mobilier
trebuie s„ fie de cel pu˛in 3 mm.

Conectarea furtunului de alimentare
• Ma∫ina de sp„lat rufe trebuie conectat„ la sursa de alimentare cu ap„ prin intermediul unui set

nou de furtunuri. Nu utiliza˛i furtunuri vechi. 
• În cazul în care exist„ numai o supap„ pentru alimentarea cu ap„, conecta˛i furtunul de

alimentare la robinetul de alimentare de ap„ rece.

• Verifica˛i periodic etan∫eitatea furtunului de alimentare. 
• Verifica˛i ca furtunul de alimentare s„ nu fie îndoit ∫i s„ nu fie fisurat.

INSTRUCfifiIUNI DE INSTALARE

1. Conecta˛i furtunul de
alimentare la robinetul
de ap„ ∫i strânge˛i
bine.

2. Conecta˛i furtunul
de alimentare la
supapa de
alimentare cu ap„
∫i strânge˛i bine.

Ma∫in„
de sp„lat

Circa 2 cm

Furtun evacuare

Cad„



A∫∫ezarea la nivel
1Dac„ ma∫ina de sp„lat este a∫ezat„

pe o suprafa˛„ inadecvat„, exist„
pericolul producerii unui zgomot
puternic, vibra˛ii sau probleme în
func˛ionare.

2 A∫eza˛i ma∫ina la nivel prin reglarea picioarelor.
• Verifica˛i dac„ exist„ spa˛iu între cele patru

picioare reglabile ∫i podea. 
• A∫eza˛i ma∫ina la nivel prin rotirea

picioarelor reglabile.
• Dup„ reglare, roti˛i ∫aibele de fixare ∫i

strânge˛i-le pentru a fi siguri c„ se men˛ine
reglajul. 

3 Verifica˛i ca ma∫ina s„ nu se balanseze, atunci când ap„sa˛i pe col˛urile de pe blatul superior al
acesteia.
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Sistemul de evacuare
• Nu uita˛i s„ instala˛i futunul de evacuare înainte de a utiliza ma∫ina de sp„lat rufe.
• Furtunul de evacuare este ata∫at de partea din spate a ma∫inii de sp„lat rufe. 
• Dac„ utiliza˛i pentru evacuare chiuveta de baie, aceasta trebuie s„ fie la o în„l˛ime de min. 60 cm

∫i nu mai mare de 100 cm fa˛„ de baza ma∫inii de sp„lat rufe.

• Dac„ furtunul de evacuare este instalat la cad„ (chiuvet„), trebuie bine prins cu un cordon.
• Prin fixarea corect„ a furtunului de evacuare, se evit„ producerea de scurgeri de ap„. 
• Dac„ furtunul de evacuare este prea lung, nu îl împinge˛i în ma∫ina de sp„lat, deoarece se va

produce un zgomot ciudat.
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Chiuvet„

Suport

Futun

Cordon

max. 100 cm
min. 60cm

max. 100 cm
min. 60cm

OBSERVAfifiIE
Ma∫ina nu trebuie s„ se mai mi∫te ∫i cele patru picioare ale
acesteia trebuie s„ stea bine pe pardoseal„.

Picior reglabil

™aib„ de
fixare



AVERTIZARE

CONECTAREA LA CIRCUITUL ELECTRIC

• Acest aparat trebuie conectat la o priz„ cu
împ„mântare. 

• Dac„ ∫techerul nu poate fi introdus în
priz„, lua˛i leg„tura cu un electrician
calificat pentru a v„ instala o priz„
corespunz„toare.

• Nu realiza˛i împ„mântarea la o ˛eav„ de
gaze. 

• Nu schimba˛i cablul de alimentare. 
• Solicita˛i sfatul unui electrician pentru a fi

siguri c„ împ„mântarea este corect„.

Pericol de electrocutare: Nerespectarea acestor instruc˛iuni poate provoca
moarte sau accident„ri grave.

UTILIZAREA MA™™INII DE SP√√LAT
Pentru a ob˛ine cele mai bune rezultate la sp„lare, trebuie s„ utiliza˛i corect ma∫ina de sp„lat. 
În acest capitol sunt oferite informa˛ii importante pentru utilizare.

C

B

A

Pentru siguran˛a dumneavoastr„, aceast„ ma∫in„ de sp„lat trebuie
conectat„ la o priz„ prev„zut„ cu împ„mântare. Ma∫ina este
prev„zut„ cu un cablu de alimentare (A) care are un ∫techer pentru
împamântare (B). Pentru a minimiza pericolul de electrocutare,
∫techerul trebuie conectat la o priz„ prev„zut„ cu împ„mântare (C).
În cazul în care ∫techerul nu se potrive∫te la priz„, lua˛i leg„tura cu un
electrician calificat pentru a v„ instala o priz„ adecvat„.

Metoda recomandat„„ pentru realizarea împ„„mânt„„rii

• Închide˛i fermoarele, capsele ∫i copcile,
pentru a evita prinderea rufelor între ele.
Scoate˛i acele de siguran˛„, cataramele ∫i
alte obiecte greoaie, pentru a evita zgârierea
interiorului cuvei.

• Goli˛i buzunarele ∫i întoarce˛˛i-le pe dos.

• Întoarce˛i rufele din materiale sintetice pe
dos. 

• Lega˛i cordoanele, pentru a se evita
încurcarea acestora. 

• Trata˛i petele (vezi „Îndep„rtarea petelor” la
pagina 14).

Preg„„tirea rufelor pentru sp„„lare



1 Sertar pentru detergent 2 Ad„ugarea balsamului
• Dac„ dori˛i, pute˛i s„ ad„uga˛i balsam de

rufe.
• Turna˛i cantitatea de lichid recomandat„

de produc„tor pe ambalaj.
• Nu dep„∫i˛i limita maxim„. În caz de

supraumplere, balsamul va curge pe rufe ∫i
le poate p„ta. 

• Nu deschide˛i sertarul pentru detergent în
timpul aliment„rii ma∫inii cu ap„. 

• Nu turna˛i balsamul direct pe rufe. 
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• Separa˛i rufele cu grad mare de murd„rire de cele cu grad redus de murd„rire, chiar dac„ în mod
normal pot fi sp„late împreun„.

• Separa˛i rufele de albe de cele colorate.

Grad de murd„rire (mare, normal, redus) Separa˛i rufele în func˛ie de gradul de murd„rire.
Culori (alb, deschis, închis) Separa˛i rufele albe de cele colorate. 
Scame ( care produc scame, care colecteaz„) Separa˛i rufele care produc scame de cele care

colecteaz„ scame.

Sortarea rufelor

• R„sfira˛i rufele în cuv„. Astfel, se vor mi∫ca mai
u∫or ∫i se vor sp„la mai bine.

• Înc„rca˛i bine cuva ∫i selecta˛i setarea corect„
pentru greutatea înc„rc„turii.
Supraînc„rcarea cuvei ∫i selectarea unei set„ri
prea reduse pentru înc„rc„tur„ poate duce la:
- Rezultate nesatisf„c„toare de sp„lare
- ™ifonare puternic„
- Multe scame
- Uzarea ˛es„turilor

• Amesteca˛i de fiecare dat„ rufe voluminoase
cu rufe mai mici. Astfel, se men˛ine mai bine
echilibrul cuvei. Dac„ nu este echilibrat„
cuva, ma∫ina va produce mult zgomot în
timpul centrifug„rii.

• Reduce˛i durata programului de sp„lare dac„
greutatea înc„rc„turii este mai mic„.

• Utiliza˛i o setare pentru înc„rc„turi pentru a
reduce ∫ifonarea ˛es„turilor sintetice ∫i a rufelor
cu pliuri. Aceste articole au nevoie de mai
mult spa˛iu pentru a se mi∫ca mai bine.

Înc„„rcarea rufelor în cuv„„

• V„ rug„m s„ utiliza˛i numai detergent pudr„ pentru ma∫inile de sp„lat cu înc„rcare frontal„.
• V„ rug„m s„ utiliza˛i o cantitate corect„ de detergent, în func˛ie de recomand„rile produc„torului.
• În cazul utiliz„rii unei cantit„˛i mai mari de detergent, exist„ riscul producerii de spum„ iar

rezultatele de sp„lare ∫i cl„tire nu vor fi satisf„c„toare. 
• De asemenea, dac„ se utilizeaz„ prea mult detergent acesta se poate scurge direct în cuv„. În astfel

de situa˛ii, scoate˛i sertarul pentru detergent ∫i cur„˛a˛i cuva dup„ finalizarea programului de sp„lare
(vezi pagina 13).

Sp„lare principal„
Presp„lare

Balsam

Ad„„ugarea detergentului



8

PANOUL DE CONTROL

Selector programe
Utiliza˛i acest buton pentru pornirea ∫i oprirea
ma∫inii de sp„lat ∫i pentru selectarea
programului.

Poate fi rotit în ambele direc˛ii.

Chiar dac„ acest buton se rote∫te în timpul
derul„rii programului, programul nu se
modific„ (excep˛ie face oprirea ).
(Toate programele sunt controlate electronic de
PCB)

Indicator luminos
Indicatoarele luminoase corespunz„toare 
se aprind în timpul derul„rii unei anumite
etape a programului sau când este 
selectat„ op˛iunea „Start întârziat”.

Start întârziat
Pentru a preseta timpul de sp„lare.
La fiecare ap„sare a butonului, durata de
timp pân„ la începerea programului se
modific„ astfel:

2 ore sau 3 ore ➝ 6 ore ➝ 9 ore ➝
max. 12 ore

Butoane pentru op˛̨iuni
(în plus fa˛„ de program, dac„ este necesar)

Buton Start/Pauz„„
Pentru începerea programului de sp„lare
(trebuie ca programul s„ fie deja selectat)

Buton centrifugare
La fiecare ap„sare a butonului, viteza de
centrifugare se modific„ astfel
1200 ➝ 1000 ➝800 ➝600 -->1200   

* Avertizare
Dac„ este foarte dezechilibrat„ cuva, este
posibil s„ nu se ating„ viteza de centrifugare
selectat„.

Sp„„lare intens„„ Prelungire durat„ sp„lare

Cl„„tire+ Etap„ suplimentar„ cl„tire

Oprire cl„„tire F„r„ centrifugare final„

• Pot fi combinate mai multe op˛iuni.

• Indicatoarele luminoase ale butoanelor
respective se aprind dac„ op˛iunile sunt
active.

• Dezactivare op˛iune: ap„sa˛i butonul din nou
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PROGRAME ™™I FUNCfifiII

Programe ∫∫i func˛̨ii

Program

Rece
30˚C
40˚C

60˚C

60˚C/Pre

95˚C

30˚C

30˚C

Rece
30˚C
40˚C
60˚C

60˚C/Pre

Rece
30˚C
40˚C

30˚C

Rece
30˚C
40˚C

Temp. Grad de
murd„rire

Redus

Normal ∫i
puternic

Puternic

Normal

Redus

Normal

Redus

Normal ∫i
puternic

Redus

Redus

Redus

Op˛iune

Sp„lare intens„
Cl„tire +

Oprire cl„tire

Sp„lare intens„
Cl„tire +

Oprire cl„tire

Sp„lare intens„
Cl„tire +

Oprire cl„tire

Sp„lare intens„
Cl„tire +

Oprire cl„tire

Sp„lare intens„
Cl„tire +

Oprire cl„tire

Sp„lare intens„
Cl„tire +

Oprire cl„tire

Sp„lare intens„
Cl„tire +

Oprire cl„tire

Standa
rd

1 kg

2,5 kg

2,5 kg

1 kg

1 kg

Greutate
max.

Verifica˛i dac„ se
pot sp„la.

Program rapid
(sp„lare rapid„)

Observa˛iiTip ˛es„tur„

Articole colorate
(c„m„∫i, pijamale,
halate...) ∫i articole
albe din bumbac cu
grad redus de
murd„rire 
(lenjerie intim„...)

Articole albe din
bumbac, fe˛e de
mas„ ∫i lenjerie de
pat...

Articole colorate

Articole colorate
(c„m„∫i, lenjerie
intim„, prosoape...)

fies„turi din
poliamide, acril,
poliester (sintetice
sau în amestec)

Articole din lân„ care pot fi
sp„late la ma∫in„ sau articole
care con˛in lân„ sau m„tase
în propor˛ie mai mare.

Articole pentru care
este recomandat„
sp„larea manual„.

fies„turi delicate
(m„tase, satin etc.)

BUMBAC

Rapid 30

Mixt

SINTETICE

LÂN√√

DELICATE

Sp„„lare manual„„



10

SELECTAREA PROGRAMULUI DE SP√√LARE

Modul de sp„„lare

• Roti˛i butonul selector la programul dorit.
Indicatorul luminos al butonului Start/Pauz„ este
aprins

• Dac„ este necesar, ap„sa˛i butonul (butoanele)
pentru op˛iuni. Indicatorul luminos
corespunz„tor op˛iunii selectate se aprinde.

• Dac„ selecta˛i „Oprire cl„tire”, indicatorul
luminos corespunz„tor acestuia va clipi în
continuu ∫i ap„sa˛i imediat butonul „Pauz„”,
apoi selecta˛i „Centrifugare”. Dac„ ap„sa˛i
butonul „Start”, începe centrifugarea. Pute˛i s„
scoate˛i rufele la finalul etapei de centrifugare.

• Ap„sa˛i butonul Start/Pauz„. Programul selectat
începe s„ se deruleze ∫i indicatorul luminos
corespunz„tor butonului Start/Pauz„ clipe∫te.

Cl„tire: Etapa de cl„tire cu fazele de cl„tire corespunz„toare pentru cl„tirea articolelor pentru care
se recomand„ sp„lare manual„. 

Centrifugare: Etap„ de centrifugare la finalul unui program pentru care a fost selectat„ op˛iunea
„Oprire cl„tire” sau pentru centrifugarea articolelor pentru care se recomand„ sp„lare
manual„. Apa de la sp„lare ∫i cl„tire este evacuat„ înainte de a începe centrifugarea. 

Evacuare: Apa este evacuat„ dup„ finalizarea unui program la care a fost selectat„ op˛iunea „Oprire
cl„tire”.

Sp„lare intens„: Durata programului de sp„lare este prelungit„ astfel încât rufele cu un grad mai
ridicat de murd„rire s„ fie sp„late mai intens. 

Cl„tire + : Cl„tire suplimentar„ a rufelor. Durata programului ∫i cantitatea de ap„ pentru cl„tire vor fi
modificate corespunz„tor. Contribuie la îndep„rtarea reziduurilor de detergent de pe rufe
∫i se recomand„ a se utiliza dac„ apa de sp„lare este dur„.

Oprire cl„tire: Pentru ˛es„turi delicate ∫i perdele fine. Toate programele se pot realiza f„r„ etapa
final„ de centrifugare. Rufele r„mân în apa de la cl„tirea final„. Înainte de a scoate
rufele din ma∫ina de sp„lat, selecta˛i „Evacuare” sau „Centrifugare”, prin rotirea
butonului selector.
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Modificarea programului
Dac„ a˛i selectat din gre∫eal„ un alt program, proceda˛i astfel:

Utilizarea op˛̨iunii Start întârziat
Mai întâi, selecta˛i programul dorit ∫i op˛iunea (op˛iunile).

• Ap„sa˛i butonul Start/Pauz„. Programul selectat
se opre∫te ∫i indicatorul luminos corespunz„tor
butonului Start/Pauz„ nu va mai clipi, ci va
r„mâne aprins.

• Roti˛i butonul selector în pozi˛ia OPRIT ∫i
selecta˛i din nou programul dorit prin utilizarea
butonului selector.

• Dac„ este necesar, selecta˛i op˛iuni. Ap„sa˛i
apoi butonul Start/Pauz„. Programul nou
selectat începe s„ func˛ioneze.

• Ap„sa˛i butonul Start întârziat ∫i selecta˛i
durata de timp dup„ care dori˛i s„ înceap„
programul. 

• Ap„sa˛i butonul Start/Pauz„. Indicatorul luminos
corespunz„tor butonului Start/Pauz„ este stins ∫i
indicatorul luminos pentru durata de timp
selectat„ este aprins.

• Timpul afi∫at indic„ timpul de finalizare a
programului.

❋ Anularea op˛̨iunii Start întârziat

• Ap„sa˛i butonul „Start/Pauz„” (indicatorul
luminos corespunz„tor butonului
„Start/Pauz„” este aprins).

• Roti˛i butonul selector în pozi˛ia OPRIT.

La finalul programului, indcatorul luminos corespunz„tor butonului Start/Pauz„ nu mai trebuie s„
clipeasc„, ci r„mâne aprins.
• Roti˛i butonul selector în pozi˛ia OPRIT.

La finalul programului
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ÎNTREfifiINERE

Depozitare pe timp de iarn„„ sau transport
Instala˛i ∫i depozita˛i ma∫ina de sp„lat în loca˛ii ferite de înghe˛. Este posibil ca pe furtunuri s„ mai
r„mân„ ap„, de aceea ma∫ina se poate deteriora din cauza înghe˛ului. 
Dac„ depozita˛i sau deplasa˛i ma∫ina de sp„lat pe timpul iernii, proceda˛i astfel:

Perioade de neutilizare
Pune˛i ma∫ina de sp„lat în func˛iune numai când sunte˛i acas„.
Dac„ pleca˛i în concediu sau dac„ nu utiliza˛i ma∫ina de sp„lat pentru o perioad„ îndelungat„ de
timp, proceda˛i astfel:
• Scoate˛i ∫techerul cablului de alimentare din priz„.
• Opri˛i alimentarea cu ap„ de la ma∫ina de sp„lat rufe.

În acest mod se evit„ pericolul producerii de inunda˛ii (din cauza presiunii) când nu sunte˛i acas„.

Prin între˛inerea corespunz„toare a ma∫inii de sp„lat rufe pute˛i contribui la prelungirea duratei de
utilizare a acesteia. În acest capitol sunt oferite explica˛ii cu privire la între˛inerea corect„ a ma∫inii
de sp„lat rufe. 

Cur„„˛̨area ma∫∫inii de sp„„lat rufe

™terge˛i urmele de detergent, de clor sau alte
produse de cur„˛are cu o lavet„ moale ∫i u∫or
umed„. ™terge˛i periodic exteriorul ma∫inii de
sp„lat pentru a îi men˛ine un aspect îngrijit.

Cur„˛a˛i cuva cu un amestec de 250ml de clor
∫i 500ml de detergent. 
Realiza˛i un program complet de sp„lare.
Repeta˛i procedura dac„ este necesar.

Exterior Interior

Nu introduce˛i obiecte ascu˛ite sau metalice în ma∫ina de sp„lat
rufe, deoarece acestea pot deteriora stratul de finisaj al cuvei.
Verifica˛i înainte de sp„lare ca în buzunare s„ nu existe ace,
agrafe, monede, ∫uruburi, ∫aibe etc. 

• Opri˛i robinetul de alimentare cu ap„.
• Deconecta˛i furtunurile de alimentare

evacua˛i apa de pe furtunurile de
alimentare.

• Rula˛i un program de evacuare sau
centrifugare

• Scoate˛i ∫techerul cablului de alimentare din
priz„.

• Scurge˛i furtunurile de alimentare ∫i
evacuare. 

• Reconecta˛i furtunurile de alimentare cu
ap„. 

• Deschide˛i robinetul de alimentare cu ap„.
• Introduce˛i ∫techerul cablului de alimentare

în priz„.

Preg„tire Pentru utilizare din nou
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CURATAREA FILTRULUI

Cur„„˛̨ąrea filtrului de evacuare
• Acest filtru este utilizat pentru colectarea unor obiecte str„ine cum ar fi monede, ace, nasturi,

capete de a˛„ etc.
• În cazul în care filtrul de evacuare nu este cur„˛at corespunz„tor (dup„ fiecare 10 utiliz„ri), exist„

riscul s„ apar„ probleme în evacuare. 
AVERTIZARE: Ave˛i grij„ când deschide˛i capacul pompei, deoarece este posibil ca apa s„ fie

fierbinte.

Cur„„˛̨area sertarului pentru detergent
• În cazul în care se acumuleaz„ depuneri de detergent sau balsam:

- cur„˛a˛i sertarul cu o lavet„ umed„
- dac„ este necesar, poate fi scos complet

• Se poate acumula detergent ∫i în interiorul sertarului. În aceast„ situa˛ie, trebuie cur„˛at cu o perie.
• Dup„ cur„˛are, pune˛i sertarul la loc ∫i realiza˛i o etap„ de cl„tire, f„r„ rufe.

Cur„„˛̨area filtrului de admisie
• Filtrul trebuie cur„˛at în momentul în care în zona de admisie a apei apar scurgeri. 

1Opri˛i robinetul. 2 Scoate˛i furtunul
de alimentare.

3 Scoate˛i filtrul de
admisie. Cur„˛a˛i
filtrul cu o perie.

4Conecta˛i furtunul
de alimentare.

1. Deschide˛i capacul pompei (1)
cu ajutorul unei monede.
Separa˛i complet capacul
pompei (1) de ma∫ina de sp„lat.

2. A∫eza˛i capacul pompei (1) pe
rama inferioar„ (2). Deschide˛i
încet filtrul pompei (3) ∫i l„sa˛i
ca restul de ap„ s„ se scurg„ într-
un recipient adecvat.

3. Scoate˛i obiectele str„ine din
filtrul pompei (3) ∫i cur„˛a˛i
interiorul acestuia. Închide˛i
filtrul pompei (3) ∫i pune˛i
capacul (1) la loc.

1 2

1

3

1

3

1 Trage˛i
Punct ap„sare

2 Împinge˛i ∫i trage˛i 
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Pentru rezultate mai bune, articolele p„tate, foarte murdare sau cu urme de gr„sime trebuie presp„late sau
înmuiate. 
Prin înmuiere se îndep„rteaz„ petele pe baz„ de proteine, cum ar fi cele de sânge, lapte sau iarb„.
Prin presp„lare particulele de murd„rie sunt desprinse din ̨ es„tur„.

Reguli pentru îndep„„rtarea petelor
• Utiliza į ap„ c„ldu˛„ pentru înmuierea sau presp„larea rufelor p„tate. Apa fierbinte fixeaz„ petele. 
• Majoritatea petelor se îndep„rteaz„ mai u∫or când sunt proaspete. 
• Înainte de a trata orice pat„, verifica į de ce natur„ este, cât de veche este, care este tipul de ̨ es„tur„ ∫i dac„

materialul se decoloreaz„ (verifica į eticheta).
• Prin sp„lare ∫i uscare unele pete se fixeaz„.
• Utiliza į ap„ c„ldu˛„ sau rece. 
• Dac„ se recomand„ în„lbitor, utiliza į un în„lbitor care este sigur pentru ̨ es„tura respectiv„.
• A∫eza į zona p„tat„ cu fa˛a în jos, pe un ∫ervet de hârtie sau un material textil de culoare alb„.

Aplica į solu įa de îndep„rtare a petei pe spatele materialului. În acest mod, pata este for̨ at„ spre exterior. 

Ghid pentru îndep„„rtarea petelor

ÎNDEP√√RTAREA PETELOR

Sânge

Gum„ de mestecat

Cacao, ciocolat„

Cafea

Smântân„/Lapte
Înghe˛at„
Deodorant

Ou
Balsam
Pete de fructe

Iarb„

Gr„sime ∫i ulei

Metal sau rugin„
Ruj
Mucegai

Noroi

Vopsea pe baz„ de ulei

Vopsea pe baz„ de ap„
Urme de arsur„

Cl„ti˛i imediat cu AP√ RECE.
Dac„ pata persist„, înmuia˛i în ap„ rece cu un detergent de presp„lare cu enzime.
Pune˛i un cub de ghea˛„ într-o pung„ pentru a înt„ri guma de mestecat. 
Freca˛i cu un burete impregnat în alcool alb.
™terge˛i cu un burete impregnat cu AP√ RECE sau înmuia˛i în ap„ rece cu un detergent de
presp„lare cu enzime. Dac„ pata persist„, freca˛i cu pu˛in detergent ∫i cl„ti˛i cu ap„ rece. 
Cl„ti˛i imediat cu AP√ RECE. 
Freca˛i cu pu˛in detergent ∫i sp„la˛i la temperatura maxim„ permis„ de tipul de ˛es„tur„.
Cl„ti˛i cu AP√ RECE ∫i sp„la˛i normal. 
Dac„ pata înc„ este vizibil„, ∫terge˛i cu un burete impregnat în alcool alb.
Freca˛i zona afectat„ cu o˛et alb ∫i apoi cl„ti˛i cu AP√ RECE. 
™terge˛i cu alcool alb.
Trata˛i petele persistente cu un detergent de presp„lare cu enzime.
Înmuia˛i cu un detergent de presp„lare cu enzime, cl„ti˛i ∫i sp„la˛i normal.
Freca˛i zona afectat„ cu o bucat„ de s„pun ∫i sp„la˛i normal.
Trata˛i cât mai repede posibil cu un burete impregnat în AP√ RECE. 
Freca˛i pata cu pu˛in detergent ∫i sp„la˛i normal. 
™terge˛i cu un burete impregnat cu alcool alb. 
Freca˛i cu un detergent de presp„lare pe baz„ de enzime ∫i sp„la˛i normal. 
A∫eza˛i zona afectat„ cu fa˛a în jos, pe un material absorbant.
™terge˛i cu alcool alb sau cu un fluid pentru cur„˛are uscat„. Sp„la˛i normal. 
Aplica˛i suc de l„mâie ∫i sare ∫i l„sa˛i la soare. Sp„la˛i normal.
™terge˛i cu alcool alb metilic ∫i sp„la˛i normal. 
Sp„la˛i cu AP√ C√LDUfi√ ∫i detergent.
Înmuia˛i zona cu suc de l„mâie, usca˛i la soare ∫i sp„la˛i normal. 
Dac„ pata persist„ ∫i ˛es„tura permite, utiliza˛i un în„lbitor. 
™terge˛i cu peria urmele de noroi uscat. Cl„ti˛i cu ap„ rece. 
Dac„ pata persist„, freca˛i cu pu˛in detergent ∫i sp„la˛i normal. 
R„zui˛i urmele de vopsea prosap„t„ ∫i ∫terge˛i cu un fluid de cur„˛are uscat„
neinflamabil, apoi sp„la˛i normal. 
Trata˛i cât înc„ este umed„, cl„ti˛i cu AP√ C√LDUfi√ ∫i sp„la˛i normal.
Impregna˛i o lavet„ cu perhidrol, a∫eza˛i-o peste zona afectat„ ∫i ap„sa˛i cu un fier de
c„lcat u∫or înc„lzit.

PAT√ ÎNDEP√RTARE
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■ MESAJE DE EROARE

Robinetul de ap„ este închis.
Filtrul supapei de admisie este blocat. 
Supapa de admisie este dintr-un material de calitate
slab„ sau s-a spart.
Senzorul nivelului de ap„ (senzorul de presiune) este
dintr-un material de calitate slab„ sau s-a spart.
Motorul de evacuare func˛ioneaz„ în timpul
aliment„rii cu ap„.
PCB ASS’Y nu verific„ nivelul apei. 
Furtunul de evacuare este îndoit sau blocat. 
Motorul de evacuare este de calitate slab„.
Supapa de admisie func˛ioneaz„ în timpul evacu„rii.
Senzorul nivelului de ap„ este de calitate slab„.
PCB ASS’Y nu verific„ nivelul apei.
Rufele sunt adunate într-o parte a cuvei în timpul
centrifug„rii.
Butonul Start/Pauz„ este ap„sat în timp ce u∫a este
deschis„.
Sistemul de blocare a u∫ii este de calitate slab„.
PCB ASS’Y nu verific„ închiderea u∫ii.

MESAJ EROARE CAUZ√√ REZOLVARE

Programul nu începe. 

Ma∫ina nu se
alimenteaz„cu ap„. 

Ma∫ina nu evacueaz„
apa.
Ma∫ina nu
centrifugheaz„.

Rezultatele la centrifugare
nu sunt satisf„c„toare. 
Iese spum„ din sertarul
pentru detergent. 
Vibra˛ii ∫i zgomot 
puternic

Majoritatea problemelor sunt u∫or de rezolvat dac„ ∫ti˛i care este cauza.
Verifica˛i lista de mai jos înainte de a apela la un centru de service autorizat.

PROBLEME ÎN FUNCfifiIONARE

™techerul nu este bine introdus în priz„ sau
nu este introdus în priz„.
Pan„ de curent. 

U∫a ma∫inii de sp„lat nu este închis„.

Nu este selectat programul.
Nu a˛i ap„sat butonul Start/Pauz„.
Robinetul nu este deschis.
Furtunul de alimentare este îndoit sau blocat. 
Filtrul de admisie este blocat.
Furtunul de evacuare este îndoit sau blocat. 
Filtrul pompei este blocat. 
Cantitatea de rufe este prea mic„. 

Rufele nu sunt echilibrate în cuv„. 

Furtunul de evacuare este amplasat la peste
1m deasupra nivelului pardoselii. 
Este utilizat prea mult detergent sau
detergentul nu este adecvat. 
™uruburile de transport nu au fost scoase.
Ma∫ina de sp„lat este a∫ezat„ pe o suprafa˛„
neuniform„.
Ma∫ina de sp„lat nu este a∫ezat„ la nivel.

Introduce˛i ∫techerul în priz„. 

Programul întrerupt va fi reluat în momentul în care se reia
alimentarea cu energie electric„.
Verifica˛i dac„ sunt rufe prinse în u∫„.
Închide˛i u∫a ma∫inii de sp„lat (se aude un click).
Selecta˛i programul dorit.
Ap„sa˛i butonul Start/Pauz„.
Deschide˛i robinetul.
Îndrepta˛i furtunul de alimentare.
Cur„˛a˛i filtrul de admisie.
Îndrepta˛i ∫i cur„˛a˛i furtunul de evacuare. 
Cur„˛a˛i filtrul pompei. 
Ad„uga˛i ∫i alte rufe ∫i selecta˛i înc„ o dat„ etapa de
centrifugare. 
Rearanja˛i rufele în cuv„. Repeta˛i ∫i etapa de centrifugare.
Dac„ sunt înc„rcate articole grele (ex. halate de baie) este
posibil ca ma∫ina s„ treac„ peste etapa de centrifugare sau s„
o anuleze. 
A∫eza˛i furtunul de evacuare la o distan˛„ mai mic„ de 1m. 

Repeta˛i etapa de cl„tire. 

Scoate˛i ∫uruburile de transport. 
A∫eza˛i ma∫ina de sp„lat pe o suprafa˛„ uniform„. 

A∫eza˛i ma∫ina la nivel prin reglarea picioarelor acesteia. 

Problem„„ Cauz„„ Rezolvare

EROARE
ALIMENTARE

AP√
IE

EROARE
EVACUAREOE

EROARE 
U™√

DESCHIS√
LE

EROARE
ECHILIBRAREUE

Deschide˛i robinetul.
Cur„˛a˛i filtrul supapei de admisie.
Schimba˛i supapa de admisie.

Scimba˛i senzorul nivelului de ap„ (senzorul de
presiune).
Schimba˛i motorul de evacuare.

Schimba˛i PCB ASS’Y.
Cur„˛a˛i ∫i îndrepta˛i furtunul de evacuare.
Schimba˛i motorul de evacuare.
Schimba˛i supapa de admisie.
Schimba˛i senzorul pentru nivelul de ap„. 
Schimba˛i PCB ASS’Y.
Rearanja˛i rufele.

Închide˛i u∫a.

Schimba˛i sistemul de blocare a u∫ii.
Schimba˛i PCB ASS’Y.
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220V~240V/50Hz (2000W)

595x440x850 (LxAxÎ)

6 kg

54 (net) / 57 (brut)

42 l

1200/1000 / 800 / 600

0,03MPa ~ 0,8 MPa (0,3kgf/cm2 ~ 8kgf/cm2)

MODEL DWD-M1031

Consum

Dimensiuni (mm)

Capacitate înc„rcare (kg)

Greutate (kg)

Consum standard ap„

Vitez„ de centrifugare (RPM)

Presiune ap„

*Versiunea în limba englez„ este de referin˛„. 

SPECIFICAfifiII TEHNICE
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