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Noua dvs. maşină de spălat

V-a､i decis pentru o maşină de spălat Premium marca Bosch. 
Datorită tehnologiei ei inovatoare maşina de spălat 
se eviden､iază prin puterea de spălare perfectă şi un consum 
economicos de apă şi energie.
Vă rugăm să vă acorda､i câteva minute pentru a citi şi face 
cunoştin､ă cu avantajele maşinii dvs. de spălat.
Pentru a răspunde cerin､elor de calitate înalte ale mărcii Bosch, 
fiecare maşină de spălat care părăseşte fabrica noastră a fost 
verificată cu grijă în ceea ce priveşte func､ionarea şi starea 
ei ireproşabilă.

Informa､ii referitoare la produsele noastre, accesorii, piese de 
schimb şi service găsi､i pe pagina noastră de Internet 
www.bosch-home.com sau adresa､i-vă centrelor noastre de 
servicii pentru clien､i.

Dacă Instruc､iunea de utilizare şi de instalare descrie diferite 
modele, la locurile respective se face referire la diferen､e.
Pune､i aparatul în func､iune abia după citirea acestei instruc､iuni 
de utilizare şi instalare!

Explicarea simbolurilor

ã Avertizare! 
Această combina､ie din simbol şi cuvânt semnal atrage aten､ia 
asupra unei situa､ii posibile periculoase, care poate duce 
la moarte sau răniri grave, dacă nu va fi evitată.

ã Atenţie! 
Această combina､ie din simbol şi cuvânt semnal atrage aten､ia 
asupra unei situa､ii posibile periculoase, care poate duce 
la răniri uşoare sau la pagube materiale şi de mediu.

²
Indica､ii pentru utilizarea optimă a aparatului precum şi alte 
informa､ii utile. 
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Înainte de spălare

Destinaţia de utilizare

Ø Exclusiv pentru utilizarea în gospodărie.

Ø Maşina de spălat este indicată pentru spălarea de textile 
spălabile cu maşina şi pentru spălarea în leşie de spălat a 
lânii spălabile manual.

Ø Pentru func､ionarea cu apă potabilă rece şi substan､e de 
spălare şi îngrijire din comer､, care sunt indicate pentru 
utilizarea în maşinile de spălat.

Ø La dozarea tuturor substan､elor de spălare/auxiliare/de 
îngrijire şi de cură､are respecta､i necondi､ionat indica､iile 
producătorului.

Ø Maşina de spălat poate fi operată de copii peste 8 ani, 
persoane cu capacită､i, fizice, senzoriale sau psihice reduse 
şi de persoane fără experien､ă şi fără cunoştin､e, dacă sunt 
supravegheaţi sau au fost instruiţi de către o persoană 
responsabilă.

Ø ｣ine､i animalele domestice departe de maşina de spălat rufe.
Citi､i Instruc､iunea de utilizare şi de instalare şi toate celelalte 
informa､ii anexate maşinii de spălat şi ac､iona､i corespunzător.
Păstra､i documentele pentru utilizare ulterioară.
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Indicaţii de siguranţă

ã Avertizare! 
Pericol de moarte datorită curentului electric!
La contactul cu păr､ile conducătoare de curent există pericol de 
moarte.
– Trage､i numai de ştecher, niciodată de cablu.
– Introduce､i în/scoate､i ştecherul din priză numai cu mâinile 

uscate.

ã Avertizare! 
Pericole pentru copii!
– Nu lăsa､i copiii nesupraveghea､i la maşina de spălat.
– Copiii nu au voie să se joace cu maşina de spălat.
– Copiii se pot închide în aparat şi îşi pot pune via､a în pericol.

La aparate scoase din uz: 
– Scoate､i ştecherul din priză.
– Tăia､i cablul de alimentare şi arunca､i-l împreună cu ştecherul.
– Distruge､i zăvorul hubloului.

– Copiii nu au voie să execute nesupraveghea､i lucrări de cură､are 
şi de între､inere.

– Copiii pot în joacă să se învelească în ambalaje/folii şi păr､i de 
ambalaj sau să le tragă peste cap şi să se asfixieze. 
｣ine､i ambalajele, foliile şi păr､ile de ambalaj departe de copii.

– La spălarea cu temperaturi înalte sticla hubloului devine fierbinte. 
Împiedica､i copiii să atingă hubloul fierbinte.

– Solu､iile de spălare şi de îngrijire pot duce la intoxica､ii în caz de 
înghi､ire respectiv la iritarea ochilor/pielii la contact. 
Păstra､i solu､iile de spălare şi de îngrijire în locuri neaccesibile 
pentru copii.

ã Avertizare! 
Pericol de explozie!
Rufele tratate în prealabil cu solu､ii de cură､are, de ex. pentru 
scoaterea petelor/benzină de spălat pot duce la o explozie după 
introducerea lor în maşină.
Clăti､i în prealabil rufele temeinic de mână.
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ã Atenţie!
Pericol de opărire! 
La spălarea cu temperaturi înalte se poate ajunge la opăriri în cazul 
contactului cu leşia de spălare fierbinte (de ex. la pomparea leşiei 
fierbin､i într-o chivetă sau la golirea de urgen､ă). Lăsa､i leşia de 
spălare să se răcească.

ã Atenţie!
Pericol prin defectarea aparatului!
– Placa acoperitoare se poate rupe!

Nu vă urca､i pe maşină.
– Hubloul deschis se poate rupe sau maşina se poate răsturna!

Nu vă rezema､i de hubloul deschis.

ã Atenţie!
Pericol la introducerea mâinii în cuva rotitoare!
La introducerea mâinilor în cuva rotitoare vă pute､i răni la mâini.
Nu introduce､i mâinile în cuva rotitoare. Aştepta､i până când cuva nu 
se mai roteşte.

ã Atenţie!
Pericol la contactul cu soluţie lichidă de spălat/de îngrijit!
La deschiderea sertarului pentru detergent în timpul func､ionării pot 
sări stropi de solu､ie de spălare/îngrijire.
Aten､ie la deschiderea sertarului maşinii de spălat.
La contactul cu ochii/pielea clăti､i temeinic.
În caz de înghi､ire din greşeală cere､i sfatul medicului.

ã Atenţie!
Pericol datorită detergentului/balsamului care iese din 
recipientele de dozare!
Detergentul/balsamul scurs poate prejudicia func､ia aparatului de 
exemplu defectarea păr､ii electronice.
Înainte de transportarea aparatului goli､i recipientele de dozare.
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Protecţia mediului ambiant

Ambalajul/Aparatul vechi

Indicaţii de economisire
Ø Folosi､i cantitatea maximă de rufe a programului respectiv.

Ø Spăla､i rufele normal murdare fără prespălare.

Ø În locul programului Cottons 90 °C (Bumbac 90 °C) selecta､i 
programul Cottons 60 °C (Bumbac 60 °C) şi tasta 
EcoPerfect. Rezultatele sunt comparabile, însă consumul de 
energie este considerabil redus.

Ø Dozarea detergentului cu sistemul de dozare inteligent ajută 
la economisirea de detergent şi apă.

Ø Modul de economisire de energie: Iluminatul câmpului de 
afişare se stinge după câteva minute, Start/Reload A 
(Start/Adăugare) clipeşte. Pentru activarea iluminatului 
selecta､i o tastă oarecare.
Modul de economisire a energiei nu se avtivează, dacă 
un program este în curs.

Ø Oprire automată: Dacă aparatul nu va fi utilizat mai mult 
timp, el se opreşte automat înainte de pornirea programului şi 
după sfârşitul programului pentru a economisi energie. 
Pentru pornirea aparatului se apasă din nou întrerupătorul 
principal – tasta # .

Ø În cazul în care rufele vor fi uscate în continuare în uscătorul 
de rufe, selecta､i tura､ia conform instruc､iunii producătorului 
uscătorului.

) Salubriza､i ambalajul corespunzător protec､iei mediului ambiant.
Acest aparat este marcat conform Directivei europene 2002/96/
CE privind aparatele electrice şi electronice vechi (waste 
electrical and electronic equipment – WEEE).
Directiva stabileşte cadrul valabil în toată UE pentru reprimirea şi 
valorificarea aparatelor vechi.
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Pe scurt ce este mai important

 

 

 

 

1 @ @ @

Introduceţi ştecherul 
de reţea.
Deschideţi robinetul 
de apă.

Deschideţi hubloul. Pentru pornire apă-
saţi tasta #.

Selectaţi programul 
de ex. Cottons 
(Bumbac).

2 @ @
Dosage: automatic (Dozare: Auto-
mat) 

¼

Please load laundry: max. 8kg (Rog 
puneţi rufele: max. 8kg)

Sortaţi rufele. Introduceţi rufele. Nu depăşiţi încărcarea maximă.

3 @ @

Închideţi hubloul. Dacă este cazul modificaţi setările de program 
ale programului ales şi adăugaţi setări/opţiuni 
de program.

Selectaţi 
Start/Reload A 
(Start/Adăugare).

����

4 @ @
v Finished, remove washing (Gata, 

scoateţi rufele)

Sfârşitul programului Pentru oprire apăsaţi 
tasta #.

Închideţi robinetul 
de apă (la modelele 
fără Aquastop).
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Sa facem cunoştinţă cu aparatul
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Sertarul pentru detergenţi

�

Sistem de dozare inteligent (i-DOS): 
MMaşina dvs. de spălat este dotată cu un sistem de dozare inteligent pentru detergent 
lichid şi balsam. Pentru aceasta ave､i la dispozi､ie recipientele i-DOS w (1,3 l) şi 
i-DOS i/w (0,5 l) în sertarul pentru detergen､i. Pute､i alege, dacă dori､i să folosi､i un 
detergent lichid şi un balsam sau doi detergen､i lichizi.
În func､ie de programul ales şi de reglări vor fi dozate prin recipientele i-DOS cantită､ile 
optime pentru detergent/balsam. 

Din fabrică este prereglată dozarea pentru:
– i-DOS w ¨ detergent pentru rufe uşor murdare şi
– i-DOS i/w © balsam pentru rufe normal murdare.
Centralizator al reglărilor i-DOS  ~ Pagina 22

��
� �

�

Recipient w pentru dozare inteligentă: detergent lichid
Recipient i w pentru dozare inteligentă: balsam sau detergent lichid

Camera v u pentru dozare manuală ~ Pagina 36



11

Elemente de operare-/de indicare

��� �

�

�

	


 � ��

² Toate tastele sunt senzitive, este suficientă o uşoară atingere.

i Lămpi indicatoare pentru dozarea 
inteligentă ~ Pagina 33j Apăsa､i tasta întrerupătorului 
principal #. Pornirea/oprirea maşinii de 
spălat. k Selector de programe – Este posibilă 
rotirea în ambele sensuri. Prezentare 
generală a programelor ~ Pagina 22 l Tasta SpeedPerfect ~ Pagina 16, 
~ Pagina 28m Tasta EcoPerfect ~ Pagina 16, 
~ Pagina 28n Tasta i-DOS w, Dosage (Dozare) 
~ Pagina 17 ~ Pagina 29o Tasta i-DOS i/w, Dosage (Dozare) 
~ Pagina 17 ~ Pagina 29p Taste Temperature (Temperatura), 
Spin (Centrifugare), Timpul Finished in 
(Gata în) ~ Pagina 15, ~ Pagina 28

q Taste basic settings 3 sec. (Setări 
3 sec.) pentru setări de aparat (semnal 
final, semnal taste, limba, autom. oprire, 
setări i-DOS) se ､ine cca. 3 secunde. 
Centralizator al tuturor 
reglărilor~ Pagina 38h Câmp de afişare pentru setări 
şi informa､ii r Tasta  Start/Reload A (Start/
Adăugare) pentru pornirea, întreruperea 
şi terminarea unui program (de ex, 
adăugare de rufe). s Tasta Options (Op､iuni) pentru op､iuni 
de program suplimentare. Centralizator 
al tuturor opţiunilor ~ Pagina 30
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Operarea aparatului

Înainte de fiecare spălare

² – Instalaţi şi racordaţi maşina de spălat în mod profesional. 
~ Pagina 55

– Înainte de prima spălare spăla､i odată fără rufe. 
~ Pagina 64

1. Pregătirea rufelor
Sortaţi rufele după:
Ø Felul ､esăturii/al fibrei

Ø Culoarea

Ø Murdărirea

Ø Respectarea indica､iilor de îngrijire a producătorului

Ø Indica､ii pe etichetele de îngrijire:

Menajarea rufelor şi a maşinii:

² – La dozarea tuturor substan､elor de spălare/auxiliare/de 
îngrijire şi de cură､are respecta､i necondi､ionat indica､iile 
producătorului.

– Detergentul şi solu､iile pentru tratarea prealabilă a rufelor (de 
ex. solu､ii pentru pete, spray-uri pentru prespălare, ...) nu 
trebuie să intre în contact cu suprafe､ele maşinii de spălat. 
Dacă este cazul şterge､i cu o cârpă umedă resturile de spray 
şi alte resturi/picături.

– Goli､i buzunarele.
– Aten､ie la metale (agrafe de birou, etc.) şi îndepărta､i-le.
– Rufele sensibile (ciorapi, sutiene etc.) se vor spăla în plasă/

pungă.
– Închide､i fermoarele, încheia､i lenjeria de pat la nasturi.
– Peria､i nisipul din buzunare şi tivuri.
– Scoate､i inelele perdelelor s-au lega､i-le în plasă/pungă.
– Lucrurile noi se vor spăla separat.

< ; rufe pentru fiert 95 °C, 90 °C

: 9 8 rufe colorate 60 °C, 40 °C, 30 °C

B A > uşor de îngrijit 60 °C, 40 °C, 30 °C

L K rufe fine 40 °C, 30 °C

W L K mătase şi lână spălabile manual şi cu maşina rece, 40 °C, 
30 °C

Ž nu spăla､i rufele în maşină.
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2. Pregătirea aparatului
Introduce､i ştecherul în priză.

Deschide､i robinetul de apă.

3. Selectaţi programul şi puneţi rufele în cuvă
1. Deschide､i hubloul.

2. Verifica､i, dacă cuva este golită complet. Dacă este cazul 
goli､i-o. Numai astfel este asigurată o func､iune fără erori 
a indicatorului de încărcare. ~ Pagina 40

3. Apăsa､i tasta #. Aparatul este pornit.
În câmpul de afişare apare logo-ul Bosch şi toate lămpile 
indicatoare ale programelor luminează.

Apoi se indică întotdeauna programul prereglat din fabrică 
Cottons (Bumbac).
Indicatoare pentru programul Cottons (Bumbac):

– La selectorul de programe luminează lampa indicatoare 
şi în câmpul de afişare apare meniul principal pentru 
programul selectat.

× × × ×

60°C 1400B 2:31h i/w ©  w ¨

Ö Ö Ö
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– În mânerul serarului pentru detergent luminează lămpile 
indicatoare pentru dozare inteligentă, dacă dozarea 
inteligentă este selectată.

– La aparatele cu iluminat interior al cuvei:
După pornirea aparatului, după deschiderea şi închiderea 
hubloului precum şi după pornirea programului cuva este 
luminată. Iluminatul se stinge de la sine.

4. Selecta､i programul.
Pute､i folosi programul memorat
sau selecta､i un alt program, Centralizatorul programelor 
~ Pagina 22,
wählen
sau selecta､i Additional programs (Alte programe) şi alege､i 
un program după cum urmează:
de ex. Towels (Prosoape):

– Cu tastele de sub săge､i selecta､i programul. Selectarea 
va fi confirmată printr-o bifă.

– Aştepta､i sau merge､i înapoi cu tasta Main menu (Meniu 
principal), programul selectat va fi indicat în câmpul de 
afişare.

– Pentru modificarea programului selecta､i tasta de sub 
programul pe fond negru şi modifica､i programul.

5. Introducerea rufelor.

În câmpul de afişare apare ecranul de încărcare pentru 
programul selectat (de ex. pentru Cottons (Bumbac)). 

60 °C 1200 B 2:15h
Down Wear (Puf)

Additional programs 
(Alte programe)

Towels 
(Prosoape) Â

Rinsing (Clătire)
Main menu 
(Meniu principal)

Ö ×

× × × ×

60°C 1200B 2:15h i/w ©  w ¨
Towels 

(Prosoape)
Ö Ö Ö Ö

Dosage: automatic (Dozare: Automat) ¼
Please load laundry: max. 8kg (Rog pune､i rufele: max. 8kg)
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Indica､ii pentru recomndarea de dozare:
– Dosage: automatic (Dozare: automată), dacă dozarea 

inteligentă este prereglată.
– Dosage: ...% (Dozare: ...%), recomandare de dozare, dacă 

nu este prereglată dozarea inteligentă, vezi Dozarea 
manuală. ~ Pagina 36

² – Aşeza､i rufele presortate despăturite. Amesteca､i rufe mari cu 
rufe mici. Rufele de diverse mărimi se împart mai bine la 
centrifugare. Rufe singulare pot duce la excentrare. 
~ Pagina 40

– Introduce､i rufele abia după ce după logo-ul Bosch va fi afişat 
meniul principal pentru programul memorat.

– Ecranul de încărcare apare la deschiderea hubloului sau la 
modificarea cantită､ii de rufe.

– Bara de încărcare se umple la încărcare. Dacă s-a depăşit 
încărcarea maximă, bara clipeşte. Nu depăşi､i încărcarea 
max. indicată. Supraîncărcarea diminuează rezultatul spălării 
şi favorizează şifonarea.

4. Schimbarea setărilor programului selectat

² Nu prinde､i rufe între hublou şi garnitura de cauciuc.

Închide､i hubloul.

În câmpul de afişare apare din nou meniul principal pentru 
programul selectat.
Pute､i utiliza presetările afişate sau pute､i adapta în mod optim 
programul selectat la încărcătura de rufe prin modificarea 
presetărilor sau alegerea de setări/op､iuni suplimentare.

Ø Selecta､i tasta Temperature (Temperatura), Spin 
(Centrifugare) , timpului Finished in (Gata în) şi modifica､i :
De exemplu selectarea şi modificarea tastei Temperature 
(Temperatura):

��
�
× × × ×

60°C 1400B 2:31h i/w © ø w ¨

Ö Ö Ö

× × × ×
70

60°C 1400B 2:31h i/w © øøw ¨

50
Ö Ö Ö
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Săge､ile din câmpul de afişare indică tastele cu care pot fi 
modificate reglările. Reglările sunt active fără confirmare şi 
vor fi arătate în meniul principal.

² – La o apăsare mai lungă a tastelor se derulează automat 
valorile setate.

– La selectarea programului se afişează durata programului 
respectiv. Durata programului se adaptează automat la 
programul curent, dacă de ex. din cauza modificărilor de 
program/op､iuni, detectarea de spumă, detectarea de 
excentrări, a încărcării sau a murdăririi este necesară 
o modificare a duratei programului.

Ø EcoPerfect:
Pentru economisirea de energie cu un efect al spălării 
comparabil cu programul standard. La selectare se 
luminează lampa indicatoare.

Ø SpeedPerfect:
pentru spălarea în timp mai scurt la efecte de spălare 
comparabile cu programul standard. Aten､ie la încărcătura 
max. ~ Pagina 22 
La selectare luminează lampa indicatoare.

Ø Options (Opţiuni). 
Centralizator al tuturor opţiunilor ~ Pagina 30
Selecta､i tasta Options ² (Op､iuni) şi de ex. Z Water Plus 
(Apă Plus):

– Selecta､i op､iunea cu cele două taste indicate în stânga.
– Cu cele două taste indicate în dreapta selecta､i/

deselecta､i op､iunea. Op､iunile selectate sunt active 
imediat.
La setările în mai multe trepte la atingerea mai lungă 
a tastelor setările se derulează automat.

– Aştepta､i sau întoarce､i-vă la meniul principal cu tasta 
Options ² (Op､iuni).

60°C 1400B 2:31h Z
Rinse Plus 
(Clătire Plus)ZWater Plus (Apă Plus) on (pornit) Â
Rinse Hold 
(Clătire stop)

Ö Ö Ö Ö
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Ø i-DOS i/w pentru dozarea unui balsam sau unui al doilea 
detergent lichid: selecta､i: 
i-DOS i/w şi modifica､i tăria de dozare:

strong (tare): pentru rufe deosebit de moi (balsam) 
sau pentru rufe foarte murdare sau pătate (detergent) 
la setarea content: Detergent (Con､inut recipient: detergent)

Ø i-DOS w pentru dozarea unui detergent lichid: selecta､i: 
i-DOS w şi modifica､i tăria de dozare:

normal (mediu): pentru rufe normal murdare

² Nu doza､i manual detergent suplimentar în camera u v, dacă 
este activată dozarea inteligentă pentru detergent; se împiedică 
astfel supradozarea şi formarea de spună.

6. Porniţi programul
Ø Selecta､i Start/Reload A (Start/Adăugare). Lampa 

indicatoare luminează.

60°C 1400B 2:31h i/w ª
normal (mediu)

i-DOS i/w Dosage (Dozare) ª strong (tare) Â
off (oprit)

Ö Ö Ö ×

60°C 1400B 2:31h w ©
light (uşor)

i-DOS w Dosage (Dozare) © normal 
(mediu)

Â

strong (tare)
Ö × Ö ×
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Spălarea

În timpul spălării în câmpul de afişare se afişează progresarea 
programului printr-o bară. Bara se umple în cursul ciclului de 
spălare şi dă informa､ii asupra progresului actual al programului.
Săge､ile vor fi aprinse sau stinse conform progresării 
programului. Ele indică Reglările de program/Op､iunile, care pot 
fi modificate/adăugate în timpul progresării programului.

Explicarea unor paşi de desfăşurare a programului:
Ø Load adjust active (Automatizare cantitate activă) 

~ Pagina 40

Ø Pre-washing (Prespălare), Washing (Spălare), Rinsing 
(Clătire), Spin (Centrifugare), Drain (Pompare) ... vor 
fi indicate în cursul ciclului de spălare.

Ø Rinsing with aqua sensor (Clătire cu Aquasensor) 
~ Pagina 40

Ø Extra rinse: foam (Clătire suplimentară din cauza spumei) 

Ø alte indicatoare ~ Pagina 48

În timpul spălării
Ø Protecţia pentru copii

Pentru a asigura maşina de spălat contra modificărilor 
esen､iale a func､iilor reglate, poate fi activată siguran､a pentru 
copii.
Activare/dezactivare: apăsa､i cca. 5 secunde Finished in 
(Gata în).

× × ×

60°C 1400B 2:31h i/w © øøw ¨
Load adjust active 
(Automatizare cantitate activă)

Ö Ö

E Childlock has been activated (Protec､ia pentru copii este activată)
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Câmpul de afişare se întoarce după cca. 3 secunde 
la meniul principal.
Dacă în timp ce este activată siguran､a pentru copii se 
comută selectorul de program sau se selectează o tastă, 
clipeşte pentru scurt timp simbolul E.

Ø Adăugarea de rufe
După pornirea programului pot fi în caz de nevoie adăugate 
sau scoase rufe.

Selecta､i Start/Reload A (Start/Adăugare).

² – Când nivelul apei este mare, temperatura este înaltă sau 
cuva se roteşte, hubloul rămâne blocat din motive de 
siguran､ă şi adăugarea nu este posibilă. Acorda､i aten､ie 
indica､iilor din câmpul de afişare. Pentru continuarea 
programului selecta､i tasta Start/Reload A (Start/
Adăugare). Hubloul va fi blocat şi programul continuă 
automat.

– Indicatorul de încărcare nu este activ la adăugare.
– Nu lăsa､i hubloul să stea deschis mult timp – s-ar putea 

scurge apa aflată în rufe.

Ø Modificarea programului
În cazul în care din greşeală s-a pornit un program fals.

1. Selecta､i Start/Reload A (Start/Adăugare).
2. Selecta､i un alt program.

3. Selecta､i Start/Reload A (Start/Adăugare). Noul 
program începe de la capăt.

Ø Întreruperea programului
La programele cu temperatură înaltă:

1. Selecta､i Start/Reload A (Start/Adăugare).
2. Răcirea rufelor: selecta､i Rinse (Clătire) 

(sub Additional programs (Alte programe)).

3. Selecta､i Start/Reload A (Start/Adăugare).
La programe cu temperatură mai mică:

1. Selecta､i Start/Reload A (Start/Adăugare).
2. Selecta､i Spin* (Centrifugare) sau Drain* (Pompare).

(* sub Additional programs (Alte programe))

3. Selecta､i Start/Reload A (Start/Adăugare).

× × ×

60°C 1400B 2:31h i/w © øøw ¨
Pause (Pauză): Reload is possible (Adăugarea este posibilă)

Ö Ö



20

Ø Sfârşitul pogramului la Rinse Hold (Stop clătire)

1. Selecta､i Spin (Centrifugare) (dacă este cazul adapta､i 
tura､ia) sau Drain (Pompare).

2. Selecta､i Start/Reload A (Start/Adăugare).

Sfârşitul programului
În câmpul de afişare apare Finished, remove washing (Gata, 
scoate､i rufele).

Dacă în câmpul de afişare apare suplimentar Foam has been 
detected (S-a detectat spumă), maşina de spălat a detectat prea 
multă spumă în timpul programului de spălare şi a adăugat în 
mod automat alte cicluri de clătire pentru înlăturarea spumei.

² La următoarea spălare cu aceeaşi încărcătură doza､i mai pu､in 
detergent. Micşora､i cantitatea de dozare de bază. ~ Pagina 34

Rinse hold reached: (Rinse hold (Clătire stop) este atins:) 
Select "spin" or "drain" (Selecta､i Spin (Centrifugare) sau 

Drain (Pompare))
and then "start". (şi apoi Start)

Spin 
(Centrifugare)

Drain (Pompare)

Ö Ö

Ä Finished, remove washing (Gata, scoate､i rufele)
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După spălare

1. Deschide､i hubloul şi scoate､i rufele.

² – Nu uita､i rufe mici în cuvă. Ele se pot colora de la următoarele 
rufe sau pot colora altceva.

– Îndepărta､i eventuale corpuri străine din cuvă şi din manşeta 
de cauciuc – Pericol de ruginire.

– Lăsa､i deschis hubloul şi sertarul pentru detergent, pentru 
ca apa rămasă să se poată usca.

Înainte de oprire:

² – Scoate､i întotdeauna rufele. Numai astfel este asigura､ă 
o func､ionare fără erori a indicatorului de încărcare.

– Aştepta､i întotdeauna sfârşitul programului, căci altfel aparatul 
ar mai putea fi blocat. Apoi porni､i aparatul şi aştepta､i 
deblocarea.

2. Apăsa､i tasta #. Aparatul este oprit.

3. Închide､i robinetul de apă.
La modelele Aquastop nu este necesar. ~ Pagina 68

¼ Remove washing, (Scoate､i rufele,)

# switch-off appliance (deconecta､i aparatul)



22

Prezentare generală a programelor

Presetările programelor sunt 
scoase în eviden､ă mai tare.

Programul/Felul rufelor Opţiuni/Indicaţii

Numele programului
Scurtă explicaţie a programului respectiv 
pentru ce fel de textile este indicat.

încărcătură max.

temperatura selectabilă în °C

turaţie selectabilă în rotaţii/min, 
turaţia max. şi prereglarea sunt 
în funcţie de model

Opţiuni de program posibile

la opţiunea de program Easy-Iron 
(Protecţie de şifonare): turaţie 
posibilă în rotaţii/min

dozarea automată posibilă a unui 
balsam şi a unui detergent
Ý selectabilă/deselectabilă
‒ neselectabilă

Cottons (Bumbac)
Textile rezistente, textile rezistente 
la fierbere din bumbac sau in.

². * încărcare redusă la op､iunea 
SpeedPerfect

max. 8 kg/5 kg*

rece – 60 – 90 °C

0 ... 1400 ... 1600 rota､ii/min

¦,G,x,T,p,Ï,Z,$,Á

la p: 0 ... 800 rota､ii/min

Detergent Ý, Balsam Ý

Easy-Care (Sintetice)
Textile din ､esături sintetice sau mixte.

max. 3,5 kg

rece – 40 – 60 °C

0 ... 1200 rota､ii/min

¦,G,x,T,p,Ï,Z,$,Á

la p: 0 ...600 ...800 rota､ii/min

Detergent Ý, Balsam Ý

Mix
Încărcare mixtă formată din bumbac şi 
sintetice.

max. 3,5 kg

rece – 40 °C

0 ... 1400 ... 1600 rota､ii/min

¦,G,x,T,p,Ï,Z,$,Á

la p: 0 ... 600 ... 800 rota､ii/min

Detergent Ý, Balsam Ý

�
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Delicate/Silk (Delicate/Mătase)
Pentru textile sensibile, spălabile, de ex. 
din mătase, satin, sintetice sau ､esături 
mixte (bluze, fulare din mătase).

². Pentru rufe de maşină folosi､i 
detergent indicat pentru rufe fine şi/
sau mătase.

max. 2 kg

rece – 30 – 40 °C

0 ... 600 ... 800 rota､ii/min

¦,G,x,T,p,Ï,Z,$,Á

la p: 0 ... 600 rota､ii/min

Detergent Ý, Balsam Ý

W Wool (Lână)
Extile din lână sau cu procent de lână 
spălabile manual sau cu maşina.
Program de spălare cu protejare 
specială pentru a evita contractarea 
rufelor, pauze mai lungi de program 
(textilele stau în leşia de spălare).

². Lâna este de provenien､ă animală 
de ex.: angora, alpaca, lama, oaie.

². Pentru rufele de maşină folosi､i 
detergent indicat pentru lână.

max. 2 kg

rece – 30 – 40 °C

0 ... 800 rota､ii/min

$,Á

Detergent ‒, Balsam Ý

Dark Wash (Rufe de culoare închisă)
Textile de culoare închisă din bumbac şi 
textile sintetice de culori închise.
Spăla､i textilele întoarse pe dos.

max. 3,5 kg

rece – 30 – 40 °C

0 ... 800 ... 1200 rota､ii/min

¦,G,x,T,æ,Ï,Z,$,Á

la p: 0 ... 600 ... 800 rota､ii/min

Detergent Ý, Balsam Ý

Sportswear (Articole de sport)
Textile din microfibre pentru sport şi aer 
liber;

². Rufele nu trebuie tratate cu balsam.

². Înainte de spălare cură､a､i temeinic 
sartarul pentru detergent (toate 
camerele) de resturi de balsam.

max. 2 kg

rece – 30 – 40 °C

0 ... 800 rota､ii/min

¦,G,x,T,p,Ï,Z,$,Á

la p: 0 ... 600 ... 800 rota､ii/min

Detergent –, Balsam –

Super Quick 15’ (Extra scurt 15’)
Program extra scurt cca.15 minute, 
indicat pentru cantită､i mici de rufe uşor 
murdare.

max. 2 kg

rece – 30 – 40 °C

0 ... 800 ... 1200 rota､ii/min

$,Á

Detergent Ý, Balsam Ý

Presetările programelor sunt 
scoase în eviden､ă mai tare.

Programul/Felul rufelor Opţiuni/Indicaţii
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Shirts Blouses (Cămăşi/Bluze)
Cămăşi/bluze din bumbac, in, sintetice 
sau ､esături mixte.
Pentru cămăşile neşifonabile la op､iunea p Easy-Iron (Anti-şifonare) cămăşile/
bluzele se centrifughează foarte pu､in, 
se întind cu apa picurând ~ Efect 
de autonetezire.

². Spăla､i cămăşile/bluzele din ､esături 
fine/mătase în programul Delicate/Silk 
(Fine/Mătase).

max. 2 kg

rece – 40 – 60 °C

0 ... 800 rota､ii/min

¦,G,x,T,p,Ï,Z,$,Á

la p: 0 ... 400 rota､ii/min

Detergent Ý, Balsam Ý

Allergy Plus (Alergie Plus)
Textile rezistente.

². Spălare mai lungă şi clătire 
la un nivel ridicat al apei pentru piele 
foarte sensibilă.

². * încărcare redusă la op､iunea 
SpeedPerfect

max. 8 kg/5 kg*

rece – 40 – 60 °C

0 ... 1200 ... 1600 rota､ii/min

¦,G,x,T,p,Ï,Z,$,Á

la p: 0 ... 800 rota､ii/min

Detergent Ý, Balsam Ý

Curtains (Perdele)
draperii cu greutatea de 3,5 kg sau 25 –
30 m² perdele uşoare.

². Op､iunea prespălare este prereglată.

². Centrifugare de clătire şi finală 
redusă.

². Pentru rufele de maşină folosi､i 
detergent indicat pentru perdele.

max. 3,5 kg

rece – 30 – 40 °C

0 ... 400 ... 800 rota､ii/min

¦,G,ã,!,l,z,$,ç

Detergent Ý, Balsam Ý

Automatic Soft (Automatica blândă)
Tratarea rufelor cu menajamente; gradul 
de murdărire şi felul textilelor 
se înregistrează automat şi desfăşurarea 
spălării se adaptează în mod optim. 
~ Pagina 27

max. 3,5 kg

automat, până la 30 °C

automat, până la 1000 rota､ii/min

x,$,Á

Detergent Ý, Balsam Ý

Automatic (Automatica)
Textile rezistente.
Gradul de murdărire şi felul textilelor 
se înregistrează automat şi desfăşurarea 
spălării se adaptează în mod optim. 
~ Pagina 27

max. 6 kg

automat, până la 40 °C

automat, până la 1400 rota､ii/min

x,$,Á

Detergent Ý, Balsam Ý

Presetările programelor sunt 
scoase în eviden､ă mai tare.

Programul/Felul rufelor Opţiuni/Indicaţii

�

�
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sub Additional programs (Alte programe)

Prereglările programelor sunt 
subliniate mai tare.

Programul/Felul rufelor Opţiuni/Indicaţii

Down Wear (Puf)
Textile spălabile cu maşina umplute cu puf, 
perne, plăpumi.

². Spăla､i piesele mari singure. Folosi､i 
detergent pentru rufe fine. Doza､i 
detergentul cu economie.

max. 2 kg

rece – 40 – 60 °C

0 ... 1200 rota､ii/min

¦,G,x,Ï,Z,$

Detergent –, Balsam –

Towels (Prosoape)
Prosoape de uzură din bumbac, rezistente 
la fierbere, rezistente.
Prosoape deosebit de moi.

max. 3,5 kg

rece – 60 – 90 °C

0 ... 1200 ... 1600 rota､ii/min

¦,G,x,T,p,Ï,Z,$,Á

la p: 0 ... 800 rota､ii/min

Detergent Ý, Balsam Ý

Rinse (Clătire)
Clătire Extra cu centrifugare.

–

–

0 ... 1200 ... 1600 rota､ii/min

p,Ï,Z,$,Á

la p: 0 ... 800 rota､ii/min

Detergent ‒, Balsam Ý

Spin (Centrifugare)
Centrifugare Extra cu tura､ie selectabilă.

–

–

0 ... 1200 ... 1600 rota､ii/min

p,Á

la p: 0 ... 800 rota､ii/min

Detergent –, Balsam –

Reduced spin (Centrifugare delicată)
Centrifugare extra cu tura､ie redusă şi 
mecanică de centrigugare cu menajare 
specială.

–

–

0 ... 800 ... 1200 rota､ii/min

p,Á

la p: 0 ... 600 rota､ii/min

Detergent –, Balsam –
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Drain (Pompare)
apei de clătit la Rinse Hold $ (Clătire 
Stop) (fără centrifugare finală).

–

–

–

–

Detergent –, Balsam –

sub Additional programs (Alte programe)

Prereglările programelor sunt 
subliniate mai tare.

Programul/Felul rufelor Opţiuni/Indicaţii
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Automatica-Programe
Gradul de murdărire şi felul rufelor se înregistrează automat 
şi desfăşurarea spălării precum şi dozarea inteligentă 
se adaptează în mod optim.
Ø Automatic (Automatica): pentru textile rezistente.

Ø Automatic Soft (Automatica blândă): tratarea rufelor cu 
menajamente.

Apretarea

² Rufele nu ar trebui să fi fost tratate cu balsam.
Selecta､i programul Rinsing (Clătire).
Doza､i manual amidonul lichid conform indica､iilor producătorului 
în camera u v (Dacă este cazul cură､a､i în prealabil). Selecta､i 
Start/Reload A (Start/Adăugare).

Vopsire/Decolorare
Vopsi､i numai în cantită､i obişnuite în gospodărie. Sarea poate 
ataca o､elul inoxidabil! Respecta､i indica､iile producătorului 
de vopsea! Nu decolora､i rufe în maşina de spălat!

Înmuierea
1. Doza､i detergent cu i-DOS sau turna､i conform indica､iilor 

producătorului în camera u v. 
2. Se pozi､ionează selectorul de programe pe Cottons 30 °C 

(Bumbac) şi se selectează Start/Reload A (Start/
Adăugare).

3. După cca. 10 minute selecta､i Start/Reload A 
(Start/Adăugare), pentru a opri programul.

4. După timpul de înmuiere dorit selecta､i din nou 
Start/Reload A (Start/Adăugare), dacă programul trebuie 
continuat sau modifica､i programul.

² Introduce､i rufe de aceeaşi culoare. Nu este necesar detergent 
suplimentar, leşia de înmuiere va fi folosită pentru spălare.
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Reglări de program/-Opţiuni

În func､ie de program pute､i cu ajutorul op､iunilor de program 
să adapta､i în mod optim procesul de spălare la încărcătura 
de rufe.
Setările de program/op､iuni:

Ø sunt active fără confirmare.

Ø pot fi selectate în plus respectiv deselectate sau modificate 
în func､ie de progresarea programului.

Ø după oprire se păstrează setările pentru i-DOS i/w şi
i-DOS w. Toate celelalte setări de program/op､iuni trebuie 
la o selectare nouă să fie setate din nou.

Taste Indicaţii

Temperature 
(Temperatură)

Înaintea şi în timpul programului pot fi modificate 
prereglările, atât timp cât sunt indicate săge､i. 
Tura､ia maximă este în func､ie de program 
şi de model.Spin (Centrifugare)

Finished in 
(Gata în)

pentru întârzierea timpului Finished in (Gata în) 
(sfârşitul programului).
Înainte de pornirea programului sfârşitul programului 
poate fi preselectat în paşi de h până 
la maximum 24h.
După pornire se indică timpul preselectat de ex. 8h 
şi se acesta se scade până la sfârşitul programului 
de spălare. Atunci se indică durata programului 
de ex 2:30h.
Timpul preselectat poate fi modificat după pornirea 
programului în felul următor:
1. Selecta､i Start/Reload A (Start/Adăugare).
2. Selecta､i tasta Finished in (Gata în) şi modifica､i 

timpul Finished in (Gata în).
3. Selecta､i Start/Reload A (Start/Adăugare).

Pentru activarea/dezactivarea Protecţia pentru copii 

EcoPerfect Pentru economisirea de energie. 

SpeedPerfect Pentru spălarea într-un timp mai scurt. 
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i-DOS i/w
light – normal – 
strong – off (uşor – 
mediu – tare – 
oprit)

Pentru modificarea tăriei de dozare a balsamului 
(respectiv a detergentului la setarea content: 
Detergent (Con､inut recipient: detergent)) pentru 
programul selectat de durată până la următoarea 
modificare:
– light (uşor): rufe pu､in moi
– normal (mediu): rufe normal de moi
– strong (tare): rufe deosebit de moi

i-DOS w
light – normal – 
strong – off (uşor – 
mediu – tare – oprit)

Pentru modificarea intensită､ii de dozare a 
detergentului pentru programul selectat de durată 
până la următoarea modificare:
– light (uşor): rufe uşor murdare
– normal (mediu): rufe normal murdare
– strong (puternic): rufe tare murdare respectiv rufe 

pătate

Taste Indicaţii
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selectaţi cu tasta Options (Opţiuni): Indicaţii

Prewash (Prespălare)
on – off (pornit – oprit)

Pentru rufe foarte murdare.
La dozarea inteligentă: Detergentul ales se 
foloseşte pentru prespălare şi spălare principală. 
Pentru a evita supradozarea selecta､i reglarea i-DOS 
medie.
La dozarea manuală: Împăr､i､i detergentul pentru 
prespălare şi spălare principală. Pune､i detergentul 
pentru prespălare în cuvă şi cel pentru spălarea 
principală în compartimentul u v.

Easy-Iron (Anti-şifonare)
on – off (pornit – oprit)

Șifonare redusă prin desfăşurarea specială 
a centrifugării cu tura､ie redusă urmată 
de desfacere.

². Umezeala rămasă în rufe este uşor ridicată.

Rinse Plus (Clătire Plus)
 ö +1 Rinse (+1 Clătire)
 ÷ +2 Rinses (+2 Clătiri)
 ø +3 Rinses (+3 Clătiri)

Clătiri suplimentare în func､ie de program, durată 
mai lungă a programului.

². Recomandare de aplicare: pentru piele deosebit 
de sensibilă sau/şi în regiunile cu apă foarte moale.

Water Plus (Apă Plus)
on – off (pornit – oprit)

Nivel de apă crescut, tratarea rufelor 
cu menajamente.

Rinse Hold (Stop clătire)
on – off (pornit – oprit)

După ultima clătire rufele rămân în apă. Termina､i 
programul. 

Silent Wash (Spălare 
mai silen､ioasă)
on – off (pornit – oprit)

Valori ale zgomotului reduse printr-un ritm special 
de spălare şi centrifugare şi semnal final dezactivat. 
Este indicată în special pentru spălarea în timpul 
nop､ii.

². Umezeala rămasă în rufe este uşor ridicată.

Stains (Pete)
on – off (pornit – 
oprit)~ Pagina 31

Pentru spălarea rufelor pătate. 

�
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Automatica petelor

Generalităţi referitoaare la pete
Programul suplimentar – Op､iune Pete pentru tratarea petelor 
speciale îl găsi､i prin tasta Options (Op､iuni).
În total pute､i alege între 16 pete diferite. Maşina de spălat 
adaptează temperatura de spălare, mişcarea cuvei şi timpul de 
înmuiere la felul petelor. Apa caldă sau rece, conducerea blândă 
sau intensă a rufelor, înmuierea lungă sau scurtă se îngrijesc 
pentru desfăşurarea specială a programului pentru fiecare fel de 
pată. Astfel petele vor fi tratate în mod optim.

Se explică cu titlu de exmplu tratarea a două feluri de pete

Pentru celelalte pete noi am elaborat solu､ii comparabile în studii 
intensive.

Tratamente ale petelor selectabile

¶ blood 
(sânge)

Sângele se „dizolvă” mai întâi în apă rece, apoi se porneşte 
programul de spălare ales.

Ç Egg (ou) Particulele de ou se îndepărtează prin înmuiere într-o baie 
de apă căldu､ă, o spălare cu nivel de apă mai ridicat şi clătiri 
suplimentare.

• baby food 
(hrană bebeluşi)

¸ soil + sand 
(pământ şi nisip)

Í orange 
(portocale)

É dirty socks 
(şosete murdare)

¶ blood (sânge) · grass (iarbă) º red wine 
(vin roşu)

Ê grease + oil 
(grăsime/
untdelemn)

Ç egg (ou) À coffee (cafea) » chocolate 
(ciocolată)

Ë tea (ceai)

Ì strawberry 
(căpşuni)

È cosmetics 
(cosmetice)

y sweat 
(transpira､ie)

¹ tomatoes (roşii)
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Sistem de dozare inteligent

Maşina dvs. de spălat este dotată cu un sistem de dozare 
inteligent pentru detergent lichid şi balsam. Pentru aceasta ave､i 
la dispozi､ie recipientele i-DOS w (1,3 l) şi i-DOS i/w (0,5 l) în 
sertarul pentru detergen､i. Pute､i alege, dacă dori､i să folosi､i un 
detergent lichid şi un balsam sau doi detergen､i lichizi.
În func､ie de programul ales şi de reglări vor fi dozate prin 
recipientele i-DOS cantită､ile optime pentru detergent/balsam. 

Punerea în funcţiune
Aparatul este prereglat din fabrică pentru dozarea unui detergent 
lichid şi a unui balsam, caracterizat prin accesorii 
corespunzătoare în capacele de umplere:

Ø Þ Detergent color, premontat,

Ø i Balsam numai i-DOS M/w , premontat,

Ø ß Detergent complet/universal, anexat.
Schimbarea accesoriilor:

Umplerea recipientelor de dozare

1. Deschide､i sertarul pentru detergent.
2. Deschide､i capacul de umplere.
3. Turna､i detergentul/balsamul. Încărca､i recipientul maximum 

până la marcaj max.
4. Închide､i capacul de umplere.
5. Împinge､i uşor şi complet sertarul pentru detergent.
Sertarul introdus complet va fi indicat la aparatul pornit prin:

Ø indicatorul aferent luminează la dozarea inteligentă selectată 
i-DOS w, i-DOS i/w. ~ Pagina 33

Ø Indicatorul clipeşte odată şi apoi se stinge, dacă dozarea 
inteligentă nu a fost selectată. ~ Pagina 33
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² Ave､i în vedere indica､iile producătorilor la alegerea solu､iilor dvs. 
de spălare şi îngrijire. Noi recomandăm detergent lichid şi sub 
formă de gel, complet, universal şi color pentru toate textilele 
colorate şi spălabile cu maşina din bumbac şi materiale sintetice.

Ø Folosi､i numai produse lichide şi geluri care curg de la sine, 
care sunt recomandate de producător pentru a fi turnate în 
sertarul pentru detergen､i.

Ø Nu amesteca､i detergen､i lichizi diferi､i. La schimbarea 
detergentului lichid (tip, producător, ...) goli､i recipientul de 
dozare fără resturi. ~ Pagina 42

Ø Nu folosi､i solu､ii cu con､inut de solven､i, substan､e iritante 
sau care emană gaze (de ex. înălbitor lichid).

Ø Nu amesteca､i detergentul cu balsam.

Ø Nu folosi､i produse îngroşate care au fost depozitate timp 
îndelungat.

Ø Pentru evitarea uscării nu lăsa､i capacul de umplere să stea 
deschis mult timp.

În folosinţa zilnică
Ø Indicatoare luminoase pe mânerul sertarului

– Indicatorul luminează, dacă este selectată dozarea 
inteligentă pentru recipient. La recipientul combinat i/w 
luminează lampa indicatoare pentru Con､inut-recipient 
folosit (i pentru balsam/w pentru detergent). 
~ Pagina 39

– Indicatorul clipeşte, dacă la dozarea inteligentă selectată 
nivelul de umplere este sub nivelul minim.

– Indicatorul clipeşte scurt, dacă sertarul a fost introdus 
corect.

Ø Selectarea şi deselectarea dozării inteligente/adaptarea 
intensită､ii de dozare
Dozarea intelligentă de detergent şi de balsam este selectată 
din fabrică în toate programele permise, vezi de la 
~ Pagina 22. Intensitatea de dozare pentru detergent este 
prereglată pe uşoară (rufe uşor murdare) şi pe medie pentru 
balsam (rufe normal de moi) şi poate fi modificată individual 
pentru fiecare program.  
Suplimentar la dozarea inteligentă poate în caz de nevoie să 
fie adăugat manual detergent auxiliar în camera u v 
(de ex. sare pentru pete). ~ Pagina 36

² Selectarea (pornit/oprit) precum şi intensitatea de dozare 
selectată a i-DOS M/w  şi i-DOS w se păstrează pentru fiecare 
program până la următoarea modificare, chiar dacă maşina va fi 
deconectată.



34

Ø Adăugarea de detergent/balsam
Clipirea indicatorului luminos la dozarea inteligentă selectată 
şi o indica､ie corespunzătoare în câmpul de afişare arată că 
nivelul de umplere este sub minimul necesar. Con､inutul 
ajunge numai pentru cca. 3 spălări. 
Acelaşi detergent sau balsam poate fi adăugat oricând. 
La schimbarea produsului/producătorului recomandăm 
să cură､a､i recipientul în prealabil. ~ Pagina 42
Dacă este cazul adapta､i cantitatea de dozare de bază. 
~ Pagina 36

Reglări de bază
Ø Dacă este cazul modifica､i cantită､ile de dozare de bază 

pentru detergent şi balsam:
Cantitatea de dozare de bază de reglat corespunde: 
La detergenţi – recomandării producătorului pentru 
murdărire normală şi durită､ii apei existente.
La balsamuri – recomandării producătorului pentru moliciune 
medie şi durită､ii apei existente.
Datele pentru aceasta le găsi､i pe eticheta ambalajului 
detergentului/balsamului sau întreba､i direct la producător.
Pentru determinarea durită､ii apei existente folosi､i benzile de 
testare sau întreba､i la întreprinderea dvs. de alimentare cu 
apă.
Duritatea apei mele: 

Aici un exemplu pentru dozarea detergentului pe o etichetă 
de ambalaj:

² – Reglarea din fabică a cantită､ii de dozare de bază este de 
75 ml pentru detergent şi de 36 ml pentru balsam.

– La detergen､i mai concentra､i reduce､i cantitatea de dozare 
de bază.

Grad de murdărire ヾ
Duritatea apei ゝ

uşoară normală puternică foarte 
dură

moale/medie 55 ml 75 ml 120 ml 160 ml

dură/foarte dură 75 ml 95 ml 150 ml 180 ml
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Ø În cazul în care în timpul spălării se arată repetat o formare 
de spumă puternică, vă rugăm să verifica､i reglarea dozării 
de bază şi intensitatea dozării.
Referitor la aceasta unii detergen､i lichizi pot avea tendin､a să 
producă mai multă spumă. În cazul reglării corecte a dozării 
de bază şi a intensită､ii de dozare se recomandă, să folosi､i 
un alt detergent.

Modifica､i cantitatea de dozare de bază. ~ Pagina 39
Ø Dacă este cazul comuta､i Con､inut recipient i-DOS i/w.

În loc de balsam poate fi folosit un al doilea detergent lichid 
în recipientul i-DOS i/w.
Modifica､i con､inutul recipientului. ~ Pagina 39

² – Un încărcător alternativ suplimentar pentru al doilea 
detergent lichid se livrează cu maşina şi poate fi montat în 
capacul de umplere. 

– La comutarea con､inutului recipientului i-DOS i/w de la 
balsam la detergent pentru acest recipient cantitatea de 
dozare de bază pentru detergent se va pozi､iona pe reglarea 
din fabrică (75 ml) şi dozarea pentru acest detergent va sta 
în toate programele permise pe off (oprit). Apoi 
se selecteazză prin tasta i-DOS i/w în câmpul de afişare 
dozarea detergentului (uşoară, medie sau tare). 

Recipientul i-DOS w va fi dezactivat automat, dacă pentru 
recipientul i-DOS i/w se activează dozarea de detergent.
Setările se păstrează pentru acest program până 
la următoarea modificare.

– La comutarea con､inutului reipientului i-DOS i/w pe balsam 
cantitatea de dozare de bază va fi pozi､ionată pe reglarea din 
fabrică (36 ml) şi dozarea pe normal în toate programele 
permise.

– Comutarea con､inuturilor recipientelor cere o ac､ionare 
suplimentară prin câmpul de afişare.

i Changing the contents of i-DOS
(Modificarea con､inutului i-DOS repune)
resets default setting of i-DOS i/w
(pe valoarea lor standard.)

Abort (întrerupe) Continue 
(mai departe)
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Dozare manuală

La programele în care nu este posibilă o dozare inteligentă sau 
care se face la dorin､ă (atunci dozarea inteligentă se pozi､ionează 
pe off (oprit)) adăugarea de detergent se face în camera u v .
În afară de aceasta aici se pot doza suplimentar fa､ă de dozarea 
inteligentă detergent auxiliar ca de ex. dedurizant, decolorant sau 
sare pentru pete.

1. Trage､i sertarul pentru detergent.

2. Doza､i în camerar u v  corespunzător: 
– recomandării de dozare din câmpul de afişare, de ex. 

pentru Cottons (Bumbac):

În func､ie de cantitatea de rufe introdusă se indică o 
recomandare de dozare în câmpul de afişare.

– Murdărire,
– Duritatea apei, ~ Pagina 34, se poate afla de la 

furnizorul de apă,
– Indica､iile producătorului.

² – La dozarea tuturor mijloacelor de spălare/auxiliare şi de 
cură､are respecta､i necondi､ionat indica､iile producătorului.

– Balsamul şi formatorul vâscos se diluează cu pu､ină apă. 
Împiedică înfundarea!

– La dozarea manuală nu turna､i detergent suplimentar peste 
dozarea inteligentă (pozi､iona､i dozarea inteligentă pe off 
(oprit); împiedică supradozarea şi formarea de spumă.

Dosage: 70% (Dozare: 70%) ú
Please load laundry: max. 8kg 
(Vă rugăm să introduce､i rufele: max. 8kg)
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Valori de consum

Program Încărcare Consum 
de energie***

Apă*** Durata 
programului***

Cottons (Bumbac) 30 °C* 8 kg 0,38 kWh 57 l 2:21 h

Cottons (Bumbac) 40 °C* 8 kg 0,97 kWh 57 l 2:31 h

Cottons (Bumbac) 60 °C* 8 kg 1,31 kWh 57 l 2:31 h

Cottons (Bumbac) 90 °C 8 kg 2,40 kWh 68 l 2:21 h

Easy-Care (Sintetice) 40 °C* 3,5 kg 0,55 kWh 41 l 1:35 h

Mix 40 °C 3,5 kg 0,58 kWh 37 l 0:53 h

Delicate/Silk (Fine/Mătase) 30 °C 2 kg 0,14 kWh 34 l 0:43 h

Wool (Lână) 30 °C 2 kg 0,19 kWh 39 l 0:40 h

* Instalarea programului pentru verificări conform EN60456 valabilă.
Indica､ie pentru verificări comparative: Pentru testarea programelor de verificare spăla､i 
cantitatea de încărcare indicată cu tura､ia maximă.

Program Funcţie 
suplimentară

Încărcare Consum 
de energie anual

Consum 
de apă anual

Cottons (Bumbac) 
40/60 °C

EcoPerfect ** 8/4 kg 189 kWh 10500 l

** Setarea programului pentru verificarea etichetării de energie conform Directivei 
2010/30/UE cu apă rece (15 °C).

*** Valorile se abat de la valorile indicate în func､ie de presiunea apei, duritate, 
temperatura de intrare, temperatura camerei, felul, cantitatea şi murdărirea rufelor, 
detergentul folosit, oscila､iile în tensiunea de re､ea şi func､iile suplimentare selectate.
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Reglările aparatului

Cu tastele basic settings 3 sec. (Reglări 3 secunde) pot fi 
modificate reglări ale aparatului, de ex. semnal taste.
｣ine､i apăsate tastele basic settings 3 sec. (Reglări 3 secunde) 
concomitent timp de cca. 3 secunde:

Ø La atingerea mai lungă a tastelor setările se parcurg automat.

Ø Selecta､i reglarea cu cele două taste din stânga.

Ø Selecta､i valoarea de indicare cu cele două taste din dreapta 
(Selectarea confirmată prin bifă).

Ø Aştepta､i sau ､ine､i din nou apăsate tastele basic settings 
3 sec. (Reglări 3 secunde).

² Setările rămân păstrate după oprire.

Language (Lim-
ba)
end signal 
(semnal final)

off (oprit) Â

button signal 
(semnal de tas-
te)

Ö × Ö ×

Reglări Valori de reglare Indicaţii

end signal 
(Semnal final)

off – quiet – medium – 
loud – very loud (oprit 
– silen､ios – mediu – 
sonor – foarte sonor)

Adapta､i intensitatea sonoră a semnalului 
final.

button signal 
(Semnal taste)

off – quiet – medium – 
loud – very loud (oprit 
– silen､ios – mediu – 
sonor – foarte sonor)

Adapta､i intensitatea sonoră a semnalului 
tastelor.

auto power-off 
(Oprirea automată 
a aparatului)

after 15 – 30 – 60 min. 
– never (după 15 – 30 
– 60 min. – niciodată)

Aparatul se opreşte în mod automat după 
... min. (=0 kWh consum de energie). 
Pentru pornire apăsa､i întrerupătorul 
principal – tasta #.

Language (Limba) English (Engleza)
 
...

modifica､i limba indicată.
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i-DOSi/w 
content 
(con､inut)

Balsam – 
Detergent

Selecta､i con､inutul recipientului.

i-DOS i/w 10 ml – 200 ml Seta､i cantitatea de dozare de bază conform 
recomandării producătorului de detergent/
balsam.i-DOS w 10 ml – 200 ml
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Senzori – Aşa de inteligentă este 
maşina dvs. de spălat

Automatismul de cantitate
În func､ie de felul textilelor şi de încărcare automatismul de 
cantitate adaptează în mod optim consumul de apă în fiecare 
program.

Aquasenzor
Aquasenzorul verifică în timpul spălării şi clătirii gradul de 
tulburare (Tulburarea se produce datorită murdăriei şi a restului 
de detergent) a apei de spălare şi de clătire. În func､ie de 
tulburarea apei se stabileşte durata şi numărul de cicluri de 
clătire precum şi în programele automate se dozează o cantitate 
suplimentară de detergent, dacă este cazul.

Senzorul de încărcare/Indicatorul de încărcare
Senzorul de încărcare recunoaşte la hubloul deschis gradul de 
încărcare al maşinii de spălat. Acesta se indică în câmpul de 
afişare printr-o bară care se umple. 

² Pentru ca senzorul de încărcare să poată înregistra complet 
cantitatea de rufe, cuva trebuie să fie goală înaintea conectării 
maşinii de spălat.

Recomandări de dozare
Recomandarea de dozare indică – în func､ie de programul 
selectat şi de încărcarea recunoscută – o recomandare 
referitoare la dozarea detergentului în procente. Indicarea în % se 
referă şi la recomandarea producătorului detergentului.

² Prin respectarea recomandării de dozare se protejează mediul şi 
bugetul dvs.

Sistemul de control al dezechilibrului
Sistemul automat de control al excentrării recunoaşte 
dezechilibrările şi are grijă de împăr､irea egală a rufelor prin mai 
multe încercări de centrifugare.
Din motive de siguran､ă la o împăr､ire foarte nefavorabilă a rufelor 
se va reduce tura､ia sau nu se va centrifuga.

² Pune､i în cuvă rufe mari şi rufe mici. Deficienţe, ce-i de făcut? 
~ Pagina 50
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Cură､are şi între､inere

Îngrijire şi întreţinere

ã Avertizare! 
Pericol de moarte datorită curentului electric!
La contactul cu păr､ile conducătoare de curent există 
pericol de moarte.
Opri､i aparatul. Scoate､i ştecherul din priză.

ã Atenţie!
Pericol datorită incendiului şi exploziei!
La folosirea în maşina de spălat de mijloace de 
cură､are cu con､inut de solven､i de ex.benzină de 
spălat se pot avaria păr､i constructive şi se pot forma 
aburi toxici.
Nu folosi､i detergen､i care con､in solven､i.

ã Atenţie!
Maşina de spălat se poate deteriora!
În cazul folosirii de detergen､i cu con､inut de solven､i 
ca de ex. benzină de cură､at se pot deteriora 
suprafe､ele maşinii de spălat.
Nu folosi､i detergen､i care con､in solven､i.

Carcasa maşinii/Câmpul de operare
Ø Îndepărta､i imediat resturile de detergent.

Ø Freca､i cu o cârpă moale umedă.

Ø Cură､area cu jet de apă este interzisă.

Tamburul
Folosi､i substan､e de cură､are fără clor, fără burete de sârmă.

Decalcificare
Nu este necesară în cazul dozării corecte a detergentului. Dacă 
este totuşi necesară, se va proceda conform indica､iilor 
producătorului decalcifiantului. Substan､e de decalcifiere indicate 
se pot ob､ine prin pagina noastră de Internet sau prin serviciul 
pentru clien､i ~ Pagina 52.
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Curăţarea sertarului pentru detergent i-Dos
Ø Golirea recipientelor de dozare

Recipientele de dozare au orificii de golire cu dopuri care se 
pot scoate în partea din fa､ă. Pentru golirea recipientelor de 
dozare scoate､i mai întâi mânerul sertarului aşa cum este 
reprezentat:
1. Deschide､i sertarul pentru detergent.

2. Trage､i uşor spre dvs. maneta de deblocare (A) din partea 
din spate a mânerului sertarului (jos la mijloc) şi în acelaşi 
timp ... 

... trage､i în sus mânerul deblocat al sertarului (B).

3. Pentru golirea recipientelor de dozare scoate､i cu grijă 
dopul respectiv şi scurge､i con､inutul într-un vas potrivit.

4. Introduce､i din nou dopul până la opritor.

Ø Cură､area recipientelor de dozare/Cură､area sertarului pentru 
detergent
Pentru cură､area recipientului de dozare golit sertarul pentru 
detergent se va scoate complet.

1. Goli､i recipientele de dozare înainte de scoatere. 

² Reaşeza､i mânerul sertarului abia după ce a､i efectuat cură､area.
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2. Deschide､i sertarul.
3. Apăsa､i maneta de deblocare şi scoate､i sertarul complet.

4. Scoate､i cu grijă capacul sertarului.

ã Atenţie!
Sertarul pentru detergent se poate deteriora!
Sertarul pentru detergent con､ine elemente electrice. 
La contactul cu apa acestea se pot deteriora.
– Nu cură､a､i capacul în maşina de spălat vase şi nu-

l scufunda､i în apă.
– Proteja､i ştecherul din spate al sertarului de 

umezeală, resturi de detergent sau de balsam, 
dacă este cazul cură､a､i suprafe､ele exterioare cu o 
cârpă umedă. Usca､i-l înainte de introducere.
5. Cură､a､i tava şi capacul cu o cârpă umedă sau cu duşul 

de mână. Cură､a､i şi suprafe､ele interioare cu o cârpă 
moale, albă.

6. Usca､i tava şi capacul şi aşeza､i-le din nou.
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7. Împinge､i mânerul sertarului de sus până când se fixează 
palpabil.

8. Introduce､i complet sertarul pentru detergent.

Pompa de leşie este înfundată
ã Avertizare! 

Pericol de opărire!
La spălarea cu temperaturi înalte leşia de spălare este 
fierbinte. La atingerea leşiei de spălare fierbin､i se 
poate ajunge la opăriri. 
Lăsa､i leşia de spălare să se răcească.

² Închide､i robinetul de apă, ca să nu se mai adauge altă apă, care 
să fie evacuată împreună cu leşia de spălare.

1. Opri､i aparatul. Scoate､i ştecherul din priză.
2. Deschide､i clapeta de service.

3. Scoate､i furtunul de golire din suport.

4. Scoate､i capacul de închidere, lăsaşi leşia să se scurgă într-
un vas potrivit.
Apăsa､i capacul de închidere şi aşeza､i furtunul de golire în 
suport.

Indicaţie: Restul de apă se poate scurge.
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5. Deşuruba､i cu aten､ie capacul pompei şi cură､a､i interiorul, 
filetul capacului pompei şi carcasa pompei (roata cu aripi a 
pompei de leşie trebuie să poată fi rotită).

6. Aşeza､i din nou capacul pompei şi înşuruba､i-l. Mânerul 
trebuie să stea vertical.

7. Închide､i clapeta de service. Dacă este cazul, fixa､i mai întâi 
clapeta de service nefixată.

² Pentru a împiedica scurgerea detergentului nefolosit la 
următoarea spălare: turna､i 1 litru de apă în camera u v  şi 
selecta､i programul Drain (Evacuare) şi porni､i.

Furtunul de scurgere astupat la sifon
1. Opri､i aparatul. Scoate､i ştecherul din priză.

Indicaţie: Se poate evacua restul de apă!
2. Desface､i brida furtunului, scoate､i furtunul de evacuare cu 

grijă.
3. Cură､a､i furtunul de evacuare şi ştu､ul sifonului.
4. Monta､i din nou furtunul de evacuare şi asigura､i locul de 

racordare cu brida furtunului.
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Sitele în circuitul de apă sunt înfundate
Pentru aceasta eliminaţi mai întâi presiunea apei în conducta 
de alimentare:
1. Închide､i robinetul de apă!
2. Alege､i un program oarecare (în afară de Spin/Drain 

(Centrifugare/Evacuare).

3. Se selectează Start/Reload Ü (Start/Adăugare). Se lasă 
programul să ruleze cca 40 secunde.

4. Apăsa､i tasta #. Aparatul este oprit. Scoate､i ştecherul din 
priză.

5. Cură､area sitei:
Desprinde､i furtunul de la robinetul de apă.
Cură､a､i sita cu o perie mică.

şi/sau la modele standard şi Aqua-Secure:

se scoate furtunul de pe partea din spate a aparatelor.

Se scoate sita cu cleştele şi se cură､ă.
6. Se montează la loc furtunul şi se verifică etanşeitatea.
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Deblocarea de urgenţă, de ex. în cazul 
unei căderi de curent

Programul se desfăşoară în continuare, dacă a fost restabilită 
alimentarea de la re､ea. Dacă trebuie totuşi să se scoată rufe, 
hubloul poate fi deschis după cum urmează:

ã Avertizare! 
Pericol de opărire!
Leşia de spălare şi rufele pot fi fierbin､i.. La atingere 
există pericol de opărire.
Evtl. lăsa､i mai întâi să se răcească.

ã Atenţie!
Pericol la introducerea mâinii în cuva rotitoare!
La introducerea mâinilor în cuva rotitoare vă pute､i răni 
la mâini.
Nu introduce､i mâinile în cuva rotitoare. Aştepta､i până 
când cuva nu se mai roteşte.

ã Atenţie!
Sunt posibile pagube produse de apă!
Apa care se scurge poate duce la pagube de 
inundare.
Nu deschide､i hubloul atât timp cât se vede apă pe 
sticlă.
1. Opri､i aparatul. Scoate､i ştecherul din priză.
2. Evacua､i leşia de spălare. 
3. Trage､i deblocarea de urgen､ă în jos cu o sculă şi elibera､i-o.

După aceea hubloul se poate deschide.
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Indicaţii în câmpul de afişare

Indicator Cauza/Remediere

The door cannot be 
locked, please open the 
door again, then close it 
and select "start/pause".  
(Uşa nu poate fi blocată, 
rugăm să mai deschide､i 
odată uşa, închide､i-o şi 
activa､i Start/Adăugare.)

– Evtl. sunt rufe prinse. please open the door again, then 
close it and select "start/pause". (Rog deschide､i 
şi închide､i încă odată hubloul şi selecta､i 
Start/Reload A (Start/Adăugare).)

– Dacă este cazul împinge､i hubloul respectiv scoate､i rufe 
şi împinge､i din nou.

– Dacă este cazul opri､i şi porni､i aparatul din nou; instala､i 
programul şi face､i setări individuale; porni､i programul.

Please re-fill i-DOS 
container (Reumple､i 
recipientele i-DOS i/w, 
i-DOS w)

Starea de umplere minimă nu este atinsă în recipientele 
i-DOS, Completaţi ~ Pagina 32

i-Dos i/w, i-Dos w error, 
(Eroare); deactivate 
(Dezactiva､i) i-DOS i/w, 
i-DOS w

i-DOS i/w, i-DOS w pozi､iona､i pe off (oprit). 
Chema､i serviciul pentru clien､i. Aparatul poate func､iona 
în continuare cu dozarea manuală. ~ Pagina 34

Please close detergent 
drawer. (Rog închide､i 
sertarul.)

Introduce､i sertarul corect. 

Please open tap 
(Rog deschide､i robinetul 
de apă)

– Deschide､i complet robinetul de apă,
– Furtunul de alimentare este îndoit/prins
– Presiunea apei este prea mică. Cură､a､i sita. ~ Pagina 46

Please clean pump
(Rog cură､a､i pompa 
de leşie)

– Pompa de leşie este înfundată. Cură､a､i pompa de leşie. 
– Furtunul de evacuare/､eava de evacuare este înfundat(ă). 

Cură､a､i furtunul de evacuare la sifon. ~ Pagina 45

Pause: Reload 
is not possible (Pauză: 
Adăugarea nu este 
posibilă)

Nivelul apei sau temperatura sunt prea înalte.
Selecta､i Start/Reload A (Start/Adăugare) pentru 
continuarea programului.

Door cannot be unlocked: 
Water level 
or temperature is too high 
(Deblocarea uşii nu este 
posibilă: Nivelul apei 
sau temperatura este 
prea mare)

Nivelul apei sau temperatura sunt prea înalte.
Selecta､i Start/Reload A (Start/Adăugare) pentru 
continuarea programului.
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AquaStop has been 
activated! (AquaStop 
declanşat!)
Please call customer 
service (Rog chema､i 
serviciul pentru clien､i)

Nu este cazul la modele fără Aquastop
Apă în vană, neetanşeitate a aparatului.
Chema､i serviciul pentru clien､i! ~ Pagina 52

Auto power-off in 
... seconds (Oprire 
automată în ... secunde)

Aparatul se opreşte automat după ... secunde, dacă el nu 
este deservit mai mult timp. Pentru întrerupere apăsa､i o tastă 
oarecare. ~ Pagina 38

Water cooling (Răcirea 
leşiei)

Pentru menajarea conductelor de evacuare leşia de spălare 
fierbinte se răceşte înainte de pompare.

Alte anun､uri
Error E: XXX (Eroare E: 
XXX)

Opri､i aparatul, aştepta､i 5 secunde şi porni､i-l din nou. Dacă 
anun､ul apare din nou, chema､i serviciul pentru clien､i. 
~ Pagina 52

Indicator Cauza/Remediere
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Deficienţe, ce-i de făcut?

Deficienţe Cauza/Remediere

Se scurge apă. – Fixa､i corect/înlocui､i furtunul de evacuare.
– Strânge､i şuruburile furtunului de alimentare.

Nu intră apă. – Nu s-a selectat Start/Reload A (Start/Adăugare)?
– Robinetul de apă nu este deschis?
– Este astupată sita de alimentare? Cură､a､i sita. 
~ Pagina 46 

– Furtunul de alimentare este îndoit sau prins?

Recipientul de dozare 
este gol şi indicatorul 
nivelului de umplere 
nu clipeşte.

– Capacul sertarului/ştecherul este murdar? Curăţare 
~ Pagina 42

– Sertarul pentru detergent nu este introdus corect? 
Introduce､i corect. ~ Pagina 33

În recipientul de dozare s-
a turnat un detergent/
balsam fals.

Recipientele de dozare: 
1. Golire şi cură､ire 
2. Umple､i din nou ~ Pagina 32

Detergentul/balsamul din 
recipientele de dozare 
este îngroşat.

Cură､a､i recipientele de dozare şi umple､i-le din nou.

Hubloul nu se poate 
deschide.

– Func､ia de siguran､ă este activă. Întrerupere de program? 
– A､i ales Rinse Hold (Stop clătire) $ (fără centrifugare)? 
– Deschiderea este posibilă numai prin deblocarea de 

siguran､ă? ~ Pagina 47

Programul nu porneşte. – S-a selectat Start/Reload A (Start/Adăugare) sau 
Finished in (Gata în) timp?

– Hubloul este închis?
– Siguran､a pentru copii este activă? Dezactiva､i.  

Leşia de spălare nu este 
pompată.

– A､i ales Rinse Hold (Stop clătire) $ (fără centrifugare)? 
– Cură､a､i pompa. 
– Cură､a､i ､eava de evacuare şi/sau furtunul de evacuare.

Apa în cuvă nu este 
vizibilă.

Nu este o greşeală – apa este sub domeniul vizibil.

Rezultatul centrigufării 
nu este mul､umitor.
Rufele sunt ude/prea 
umede.

– Nu este o greşeală – sistemul de control al excentrării 
a întrerupt centrifugarea, împăr､ire neegală a rufelor.
Împăr､i､i rufe mari şi rufe mici în cuvă.

– S-a selectat Easy-Iron p (Anti-şifonare)? ~ Pagina 22
– S-a selectat o tura､ie prea mică? 

Mai multe încercări 
de centrifugare.

Nu este o greşeală – sistemul de control al excentrării 
egalizează excentrarea.

Apă rămasă în camera 
pentru detergent.

– Nu este o greşeală – efectul detergentului nu este afectat.
– Dacă este cazul cură､a､i accesoriul. 
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Formarea de miros 
în maşina de spălat.

Executa､i programul Cottons 90 °C (Bumbac 90 °C) fără 
rufe. 
Pentru aceasta folosi､i detergent integral.

Formare repetată 
de multă spumă.

– Verifica､i setările dozării de bază şi tăria dozării.
– Dacă este cazul folosi､i un alt detergent lichid.

Detergentul/balsamul 
picură de pe manşetă 
şi se adună pe fereastră 
sau în pliul manşetei.

Prea mult detergent/balsam în recipientele de dozare. 
Respecta､i marcajul max în recipientele de dozare.

Prereglarea i-DOS i/w 
este ştearsă.

La modificarea setării de meniu i-DOS i/w: content 
(con､inut) se modifică toate reglările. ~ Pagina 35

Formare de zgomote 
puternice, vibra､ii 
şi ”mutarea din loc“ 
la centrifugare.

– Aparatul este îndreptat?
Îndrepta､i aparatul. ~ Pagina 62

– Picioarele aparatului sunt fixate?
Asigura､i picioarele aparatului. ~ Pagina 62

– Siguran､ele de transport sunt îndepărtate?
Îndepărta､i siguran､ele de transport. ~ Pagina 57

Câmpul de afişare/ 
lămpile indicatoare 
nu func､ionează în timpul 
func､ionării maşinii.

– Pană de curent?
– Au sărit siguran､ele? Reactiva､i/înlocui､i siguran､ele.
– Dacă defec､iunea apare din nou, apela､i serviciul pentru 

clien､i. ~ Pagina 52

Desfăşurarea 
programului mai lungă 
decât în mod obişnuit.

– Nu este o greşeală – Sistemul de control al excentrării 
egalează excentrarea prin mai multe împăr､iri ale rufelor.

– Nu este o greşeală – Sistemul de control al spumei este 
activ – se adaugă mai multe clătiri.

Resturi de detergent 
pe rufe.

– În unele cazuri detergen､ii fără fosfa､i con､in resturi 
insolubile în apă.

– Selecta､i Rinsing (Clătire) sau peria､i rufele după spălare.

În starea de adăugare 
rufe clipeşte foarte 
repede Start//Reload A 
(Start/Adăugare) şi se 
aude un semnal.

– Nivelul de apă este prea înalt. Adăugarea de rufe nu este 
posibilă. Dacă este cazul închide､i imediat hubloul.

– Alege､i Start/Reload A (Start/Adăugare) pentru 
continuarea programului.

Dacă nu pute､i remedia o defec､iune (Oprit/Pornit) sau este necesară o repara､ie:
– Opri､i aparatul şi scoate､i ştecherul din priză.
– Închide､i robinetul de apă şi apela､i serviciul pentru clien､i. ~ Pagina 52

Deficienţe Cauza/Remediere
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Serviciul pentru clienţi

Nu pute､i remedia defec､iunea singur, Deficienţe, ce-i de făcut? 
~ Pagina 50, vă rugăm adresa､i-vă la serviciul nostru pentru 
clien､i. Noi găsim întotdeauna o solu､ie potrivită, chiar şi pentru a 
evita o vizită inutilă a tehnicianului.
Vă rugăm să indica､i serviciului peentru clien､i numărul produsului 
(E-Nr.) şi numărul de fabrica､ie al aparatului (FD).

Aveţi încredere în competenţa producătorului. 
Adresa､i-vă nouă. În acest fel vă asigura､i, că repara､ia va fi 
executată de tehnicieni de service şcolariza､i cu piese de schimb 
originale.

Aceste date le găsi､i: în 
hublou în interior */
clapeta de service 
deschisă * şi în partea din 
spate a aparatului.
* în func､ie de model

Numărul produsului Numărul de fabrica､ie

���	� ��
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Inst alarea aparatului

Piesele livrate

Suplimentar este necesar un sifon la racordarea furtunului de 
evacuare a apei:
11 bridă de furtun ∅ 24–40 mm (comer､ul de specialitate) pentru 
legarea la un sifon. Racordul de apă. ~ Pagina 61

Scule utile:
Ø nivela cu bulă de aer pentru aşezarea plană
Ø Cheie cu

SW13: pentru desprinderea siguran､elor de transport 
~ Pagina 57 şi
SW17: pentru îndreptarea picioarelor aparatului. 
~ Pagina 62
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Lungimile furtunurilor şi ale cablurilor 

² La folosirea de suporturi pentru furtun se micşoreză lungimile 
posibile ale furtunurilor!

Optenabile la comerciantul de specialitate/serviciul pentru 
clienţi:
Ø Prelungirea furtunului pentru Aquastop- respectiv alimentarea 

cu apă rece (cca. 2,50 m).
Nr. comandă WMZ2380, WZ10130, CZ11350, Z7070X0

Ø Furtun de alimentare mai lung (cca. 2,20 m), pentru modelul 
Standard.

Date tehnice
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Dimensiuni
(lă､ime x adâncime x 
înăl､ime)

60 x 59 x 85 cm

Greutate în funcţie de model: 63 – 83 kg
Racordare la re､ea Tensiune nominală 220–240 V, 50 Hz

Curent nominal 10 A
Putere nominală 2300 W

Presiunea apei 100–1000 kPa (1–10 bar)
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Instalarea

² Umiditatea din cuvă este condi､ionată de controlul final.

Instalare sigură
ã Avertizare! 

Pericol de rănire!
– Maşina de spălat are o greutate mare –- Aten､ie/

Pericol la ridicare.
– La ridicarea maşinii de spălat se pot rupe păr､i 

constructive ieşite în afară (de ex. hubloul) şi se pot 
produce răniri.
Nu ridica､i maşina de spălat ､inând-o de păr､ile 
constructive ieşite în afară.

ã Atenţie!
Pericol de împiedicare!
Datorită dispunerii necorespunzătoare a furtunului şi a 
cablurilor de re､ea există pericolul de împiedicare şi de 
rănire.
Aşeza､i furtunul şi cablurile în aşa fel, încât să nu existe 
pericol de împiedicare şi de rănire.

ã Atenţie!
Maşina de spălat se poate deteriora!
– Furtunurile înghe､ate se pot rupe/pot plezni.

Nu instala､i maşina de spălat în zone cu pericol de 
înghe､ şi/sau în aer liber.

– La ridicarea maşinii de spălat ､inând-o de păr､ile 
constructive ieşite în afară (de ex. hublou) se pot 
rupe păr､i consstructive şi maşina de spălat se 
poate deteriora.
Nu ridica､i maşina de spălat ､inând-o de păr､ile 
constructive ieşite în afară.

² – Suplimentar fa､ă de indica､iile men､ionate aici pot fi valabile şi 
prescrip､ii speciale ale întreprinderii competente de apă şi de 
electricitate.

– În caz de îndoială lăsa､i să fie racordat de către un specialist.



56

Suprafaţa de instalare

² Stabilitatea este importantă, pentru ca maşina de spălat să nu se 
mute din loc!
– Suprafa､a de instalare trebuie să fie solidă şi plană.
– Nu sunt indicate pardoselile moi.

Instalarea pe un soclu sau pe o placă de lemn
ã Avertizare! 

Maşina de spălat se poate deteriora!!
Maşina de spălat se poate muta din loc la centrifugare 
şi se poate răsturna, poate cădea de pe soclu.
Fixa､i necondi､ionat picioarele aparatului cu benzi 
stabilizatoare.
Benzi stabilizatoare: Nr.de comandă WMZ 2200, WX 
9756, CZ 110600, Z 7080X0

² La plăcile din lemn:
– Instala､i maşina de spălat pe cât posibil într-un col､.
– Înşuruba､i placa din lemn rezistentă la apă (min. 30 mm 

grosime) pe pardoseală.

Montarea aparatului într-o serie de bucătărie
ã Avertizare! 

Pericol de moarte datorită curentului electric!
La contactul cu păr､ile conducătoare de curent există 
pericol de moarte.
Placa de acoperire a aparatelor nu trebuie îndepărtată.

² – Este necesară o lă､ime a nişei de 60 cm.
– Maşina de spălat se va instala numai sub o placă de lucru 

continuă, legată strâns cu dulapurile învecinate.



57

Îndepărtarea siguranţelor de transport

ã Atenţie!
Maşina de spălat se poate deteriora!
Siguran､ele de transport neîndepărtate pot deteriora 
de ex. cuva la func､ionarea maşinii de spălat.
Înaintea primei utilizări îndepărta､i necondi､ionat 
complet toate cele 4 siguran､e de transport şi păstra､i-
le.

ã Atenţie!
Maşina de spălat se poate deteriora!
Pentru ca să evita､i pagube de transport la un 
transport ulterior, monta､i din nou siguran､ele de 
transport înainte de transport. 
Păstraţi şuruburile şi bucşele înşurubate împreună.

1. Scoate､i furtunurile din supor､i.

2. Scoate､i furtunurile din coturi şi scoate､i coturile.

3. Slăbi､i şi îndepărta､i toate cele 4 siguran､e pentru transport.
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4. Scoate､i cablul de re､ea din suporturi. Îndepărta､i bucşele.

5. Pregăti､i/împăr､i､i capacul.

6. Aşeza､i capacele.

² Închide､i bine capacele prin apăsare pe cârligele de fixare.

7. Aşeza､i suportul pentru furtun.

8. Fixa､i furtunurile în suporturile pentru furtun.
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Conectarea la apă

ã Avertizare! 
Pericol de moarte datorită curentului electric!
La contactul cu apa a pieselor conducătoare de curent 
există pericol de moarte.
Nu scufunda､i în apă echipamentul de siguran､ă 
Aquastop (con､ine un ventil electric).

² – Pentru a evita scurgeri sau pagube provocate de apă, 
respecta､i necondi､ionat indica､iile din acest capitol!

– Utiliza､i maşina de spălat numai cu apă rece.
– Nu racorda､i la o baterie mixtă a unui preparator de apă 

caldă fără presiune.
– Folosi､i numai furtunul de alimentare livrat cu aparatul sau 

unul procurat din comer､ul de specialitate autorizat, nu unul 
folosit!

– În caz de îndoială lăsa､i să fie racordat de către un specialist.

Alimentarea cu apă
² Nu îndoi､i, nu strivi､i, nu modifica､i şi nu sec､iona､i furtunul de 

alimentare cu apă (Rezisten､a nu mai este garantată).

Presiunea optimă a apei în reţeaua de apă: 100–1000 kPa 
(1–10 bar)
Ø Când robinetul de apă este deschis curg cel pu､in 8 l/min.

Ø La o presiune mai mare a apei monta､i un ventil de reducere 
a presiunii.

1. Racorda､i furtunul de alimentare cu apă.

ã Avertizare! 
Filetul şuruburilor se poate deteriora!!
Dacă şuruburile se strâng prea tare cu o sculă 
(cleşte), filetul se poate deteriora.
Strânge､i şuruburile numai cu mâna.

pe robinetul de apă (¾" = 26,4 mm):

���-	(+.�� Aquastop şi Aqua-Secure Standard

����

���	

����

���	
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pe aparat:
pentru modele Standard şi Aqua-Secure

2. Deschide､i robinetul de apă cu aten､ie şi verifica､i 
etanşeitatea pozi､iilor de racordare.

² Îmbinarea prin şuruburi se află sub presiunea conductei de apă.

Evacuarea apei

² – Nu îndoi､i furtunul de evacuare a apei şi nu-l trage､i 
în lungime.

– Diferen､ă de înăl､ime între suprafa､a de instalare şi evacuare: 
0 – max. 100 cm

Scurgerea într-o chiuvetă
ã Avertizare! 

Sunt posibile pagube produse de apă!!
Dacă fortunul de scurgere alunecă din chiuvetă din 
cauza presiunii mari a apei la pompare, apa scursă 
poate produce pagube.
Asigura､i furtunul de evacuare contra alunecării.

ã Atenţie!
Aparatul poate fi deteriorat!
În cazul în care capătul furtunului de scurgere se 
scufundă în apa pompată, apa poate fi reabsorbită în 
aparat!
– Dopul de la chiuvetă nu trebuie să închidă 

scurgerea.
– La pompare verifica､i, dacă apa se scurge destul 

de repede.
– Capătul furtunului de scurgere nu trebuie să se 

scufunde în apa pompată!
Dispunerea furtunului de evacuare:
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Evacuarea într-un sifon
ã Avertizare! 

Sunt posibile pagube produse de apă!!
Dacă furtunul de evauare alunecă la pompare din 
racordul sifonului din cauza presiunii mari a apei, apa 
scursă poate produce pagube.
Pozi､ia de racordare trebuie asigurată cu o bridă de 
furtun, ∅ 24–40 mm (comer､ de specialitate).
Racordare

Evacuarea într-o ţeavă din material sintetic cu mufă de 
cauciuc sau într-o gură de scurgere

ã Avertizare! 
Sunt posibile pagube produse de apă!!
Dacă furtunul de evacuare alunecă din ､eava sintetică 
din cauza presiunii ridicate a apei la pompare, apa 
evacuată poate produce pagube.
Asigura､i furtunul de evacuare contra alunecării.
Racordare
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Poziţionarea

1. Slăbi､i contrapiuli､a cu o şurubelni､ă în sensul acelor de 
ceasornic.

2. Verifica､i aşezarea plană a maşinii de spălat cu o nivelă cu 
bulă de aer şi corecta､i, dacă este cazul. Modifica､i înăl､imea 
prin rotirea piciorului aparatului.

² Toate cele patru picioare ale aparatului trebuie să stea fix pe 
duşumea.
Maşina de spălat nu trebuie să se clatine!
3. Strânge､i contrapiuli､a spre carcasă.

Cu această ocazie ､ine､i piciorul fix şi nu-l regla､i în înăl､ime.

² – Contrapiuli､ele tuturor celor patru picioare ale aparatului 
trebuie să fie strânse spre carcasă!

– Formarea de zgomot puternic, vibra､iile şi „mutarea din loc” 
pot fi urmarea unei aşezări incorecte!
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Racordul electric

Siguranţa electrică
ã Avertizare! 

Pericol de moarte datorită curentului electric!
La contactul cu păr､ile conducătoare de curent există 
pericol de moarte.
– Trage､i numai de ştecher, niciodată de cablu.
– Introduce､i în/scoate､i ştecherul din priză numai cu 

mâinile uscate.
– Nu scoate､i niciodată ştecherul în timpul 

func､ionării.
– Racordarea maşinii de spălat numai la curent 

alternativ printr-o priză de protec､ie instalată 
conform prescrip､iilor.

– Tensiunea din re､ea şi indica､ia de tensiune pe 
maşina de spălat (plăcu､a aparatului) trebuie să fie 
conforme.

– Valoarea racordului precum şi siguran､a necesară 
sunt indicate pe plăcu､a aparatului.

Asigura､i-vă, că:
– ştecherul şi priza se potrivesc.
– sec､iunea cablului este suficientă.
– sistemul de împământare este instalat conform 

instruc､iunilor.
– înlocuirea cablului de re､ea (dacă este necesară) 

se face numai de către un electrician. Cablul de 
re､ea de schimb se poate procura de la serviciul 
pentru clien､i.

– nu vor fi folosite ştechere/cuplaje multiple şi nici 
prelungitoare.

– la utilizarea unui întrerupător de protec､ie de curent 
fals va fi utilizat numai un tip cu acest semn z.
Numai acest semn garantează îndeplinirea 
instruc､iunilor valabile astăzi.

– ştecherul este oricând accesibil.
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Înainte de prima spălare

Maşina de spălat a fost verificată amănun､it înainte de părăsirea 
fabricii. Pentru a îndepărta eventuale resturi de apă de la 
verificare, se recomandă prima folosire fără rufe.

² Maşina de spălat trebuie instalată şi racordată corespunzător 
conform capitolului Instalare ~ Pagina 62.

1. Controla､i maşina.

² Nu pune､i niciodată în func､iune maşina defectă. Informa､i 
serviciul dvs. pentru clien､i. ~ Pagina 52
2. Umple､i recipientul de dozare w / M w . ~ Pagina 32
3. Scoate､i folia de protec､ie de pe panoul de operare.
4. Introduce､i ştecherul de re､ea.
5. Deschide､i robinetul de apă.
6. Conecta､i aparatul.
7. Închide､i hubloul (Nu introduce､i rufe!).
8. Pentru a evita, ca la primul ciclu se spălare să se evacueze 

detergent nefolosit: turna､i 1 litru de apă în camera u v  şi 
selecta､i programul Drain (Evacuare) şi porni､i.

9. După aceea selecta､i programul Cottons (Bumbac) 90 °C şi 
porni､i.

10. La sfârşitul programului deconecta､i aparatul.

Maşina dvs. de spălat este acum gata de funcţionare.
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Transport, de ex. în caz de mutare

Lucrări pregătitoare
1. Închide､i robinetul de apă.
2. Reduce､i presiunea apei în furtunul de alimentare. Întreţinere 

– Sita în alimentarea cu apă ~ Pagina 46
3. Evacua､i restul de leşie de spălare. Întreţinere – Pompa de 

leşie este înfundată 
4. Separa､i maşina de spălat de re､eaua de curent.
5. Demonta､i furtunurile.
6. Goli､i recipientele de dozare. ~ Pagina 42

Montarea siguranţelor de transport
1. Scoate､i învelitorile şi păstra､i-le.

Evtl. folosi､i o cheie.
2. Monta､i toate cele 4 bucşe.

Fixa､i cablul de re､ea în suporturi. Pune､i şuruburile şi 
strânge､i-le.

Înainte de punerea în funcţiune:

² – trebuie îndepărtate necondi､ionat siguran､ele de transport! 
~ Pagina 57

– Pentru a împiedica scurgerea detergentului nefolosit la 
următoarea spălare: turna､i 1 litru de apă în camera u v  şi 
selecta､i programul Drain (Evacuare) şi porni､i.
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Indice

A Adăugarea
de rufe, 19

Ambalajul, 7
Aparatul vechi, 7
Apretarea, 27

Aquasenzor, 40
Automatica petelor, 31
Automatica-Programe, 27
Automatismul de cantitate, 40

B basic settings 3 sec. (Reglări 3 secunde), 11, 38

C Câmp de afişare, 11
Conectarea la apă, 59

Alimentarea cu apă, 59
Evacuarea apei, 60

Cură､are

Sifon, 45
Sita, 46

Cură､a､i
Sertarul pentru 
detergent, 42

D Date tehnice, 54
Deblocarea de urgen､ă, 47
Decalcificare, 41
Decolorare, 27

Deficien､e, ce-i de făcut?, 50
Destina､ia de utilizare, 4
Dozare manuală, 36

E Easy-Iron (Anti-şifonare), 30 EcoPerfect, 11, 16, 28

F Finished in (Gata în), 11, 15, 28

I i-Dos
Cură､area recipientelor, 42
Golirea recipientelor, 42
Punerea în func､iune, 32
Reglări de bază, 34
Umplerea recipientelor de 
dozare, 32

i-DOS, 10, 22, 29
În folosin､a zilnică, 33

i-DOS i/w, 11, 17

i-DOS w, 11, 17, 29
Iluminatul interior 
tamburului, 14
Indica､ii de economisire, 7
Indica､ii de siguran､ă, 5
Indica､ii în câmpul de 
afişare, 48
Instalarea, 55
Introducerea

rufelor, 13, 14, 15

Î Îndepărtarea siguran､elor
de transport, 57

Îngrijire, 41
Carcasa maşinii/Câmpul de 
operare, 41

Tamburul, 41
Înmuierea, 27
Întreruperea

programului, 19
Între､inere, 41

L Lungimile furtunurilor şi ale cablurilor, 54



67

M Modificarea
programului, 19

Montarea siguran､elor
de transport, 65

O Options (Op､iuni), 11, 16, 28

P Panoul de comandă, 11
Piesele livrate, 53
Pompa de leşie este 
înfundată, 44
Porni､i

programul, 17
Pozi､ionarea, 62

Prewash (Prespălare), 30
Op､iune, 30

Prezentare generală 
a programelor, 22
Protec､ia mediului ambiant, 7
Protec､ia pentru copii, 18, 28

R Racordul electric, 63
Recomandări de dozare, 40
Reglarea de program, 15, 16

Reglări de program, 28
Rinse Hold (Stop 
clătire), 20, 30
Rinse Plus, 30

S Sa facem cunoştin､ă cu 
aparatul, 9
Scoaterea

rufelor, 21
Selectarea

programului, 14
Selector de programe, 11
Senzorul de încărcare/
Indicatorul de încărcare, 40
Sertarul pentru detergen､i, 10
Serviciul pentru clien､i, 52

Sfârşitul programului, 20
Silent Wash (Spălare mai 
silen､ioasă), 30
Sistemul de control al 
dezechilibrului, 40
Sortarea

rufelor, 12
SpeedPerfect, 11, 16, 28
Spin (Centrifugare), 11, 15, 28
Stains (Pete), 30
Sumar de instruc､iuni, 8

T Tasta
basic settings 3 sec., 11
EcoPerfect, 11, 16, 28
Finished in 
(Gata în), 11, 15, 28
i-DOS i/w, 11, 17, 29
i-DOS w, 11, 17, 29
Options (Op､iuni), 11, 16

SpeedPerfect, 11, 16, 28
Spin 
(Centrifugare), 11, 15, 28
Start/Reload 
(Start/Adăugare), 11
Temperature 
(Temperatură), 11, 15, 28

Treptele de desfăşurare 
a programului, 18

V Valori de consum, 37 Vopsire, 27

W Water Plus (Apă Plus), 30
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Aquastop-Garanţie
numai pentru aparate cu Aquastop
Suplimentar faţă de drepturile de garanţie contra vânzătorului din 
contractul de cumpărare şi suplimentar faţă de garanţia noastră pentru 
aparat noi oferim înlocuirea în următoarele condiţii:

1. Dacă printr-o deficienţă a sistemului nostru Aquastop va avea loc o 
pagubă provocată de apă, atunci noi despăgubim pagubele 
utilizatorilor privaţi.

2. Garanţia de răspundere este valabilă pentru întreaga durată de viaţă 
a aparatului.

3. Premisa dreptului de garanţie este ca aparatul cu Aquastop să fie 
instalat şi racordat profesional conform instrucţiunii noastre; ea 
include şi prelungirea profesională Aquastop (accesoriu original).

4. Garanţia noastră nu se extinde asupra conductelor de alimentare 
defecte sau a armăturilor până la racordul Aquastop la robinetul de 
apă.

5. Aparatele cu Aquastop nu trebuie de regulă supravegheate în timpul 
funcţionării respectiv asigurate după aceea prin închiderea 
robinetului de apă.

6. Numai în cazul unei absenţe îndelungate din locuinţa dvs, de ex.în 
cazul unui concediu de câteva săptămâni, robinetul de apă trebuie 
închis.
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	Destinaţia de utilizare



	Ø Exclusiv pentru utilizarea în gospodărie.
	Ø Exclusiv pentru utilizarea în gospodărie.
	Ø Exclusiv pentru utilizarea în gospodărie.
	Ø Exclusiv pentru utilizarea în gospodărie.
	Ø Exclusiv pentru utilizarea în gospodărie.

	Ø Maşina de spălat este indicată pentru spălarea de textile spălabile cu maşina şi pentru spălarea în leşie de spălat a lânii spălabile manual.
	Ø Maşina de spălat este indicată pentru spălarea de textile spălabile cu maşina şi pentru spălarea în leşie de spălat a lânii spălabile manual.

	Ø Pentru funcţionarea cu apă potabilă rece şi substanţe de spălare şi îngrijire din comerţ, care sunt indicate pentru utilizarea în maşinile de spălat.
	Ø Pentru funcţionarea cu apă potabilă rece şi substanţe de spălare şi îngrijire din comerţ, care sunt indicate pentru utilizarea în maşinile de spălat.

	Ø La dozarea tuturor substanţelor de spălare/auxiliare/de îngrijire şi de curăţare respectaţi necondiţionat indicaţiile producătorului.
	Ø La dozarea tuturor substanţelor de spălare/auxiliare/de îngrijire şi de curăţare respectaţi necondiţionat indicaţiile producătorului.

	Ø Maşina de spălat poate fi operată de copii peste 8 ani, persoane cu capacităţi, fizice, senzoriale sau psihice reduse şi de persoane fără experienţă şi fără cunoştinţe, dacă 
	Ø Maşina de spălat poate fi operată de copii peste 8 ani, persoane cu capacităţi, fizice, senzoriale sau psihice reduse şi de persoane fără experienţă şi fără cunoştinţe, dacă 
	sunt supravegheaţi
	instruiţi de către


	Ø Ţineţi animalele domestice departe de maşina de spălat rufe.
	Ø Ţineţi animalele domestice departe de maşina de spălat rufe.


	Citiţi Instrucţiunea de utilizare şi de instalare şi toate celelalte informaţii anexate maşinii de spălat şi acţionaţi corespunzător.
	Păstraţi documentele pentru utilizare ulterioară.
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	Pericol de moarte datorită curentului electric
	Pericol de moarte datorită curentului electric
	Pericol de moarte datorită curentului electric
	Pericol de moarte datorită curentului electric
	La contactul cu părţile conducătoare de curent există pericol de moarte.
	– Trageţi numai de ştecher, niciodată de cablu.
	– Trageţi numai de ştecher, niciodată de cablu.
	– Trageţi numai de ştecher, niciodată de cablu.

	– Introduceţi în/scoateţi ştecherul din priză numai cu mâinile uscate.
	– Introduceţi în/scoateţi ştecherul din priză numai cu mâinile uscate.



	Pericole pentru copii
	Pericole pentru copii
	– Nu lăsaţi copiii nesupravegheaţi la maşina de spălat.
	– Nu lăsaţi copiii nesupravegheaţi la maşina de spălat.
	– Nu lăsaţi copiii nesupravegheaţi la maşina de spălat.

	– Copiii nu au voie să se joace cu maşina de spălat.
	– Copiii nu au voie să se joace cu maşina de spălat.

	– Copiii se pot închide în aparat şi îşi pot pune viaţa în pericol.
	– Copiii se pot închide în aparat şi îşi pot pune viaţa în pericol.
	La aparate scoase din uz: 
	– Scoateţi ştecherul din priză.
	– Scoateţi ştecherul din priză.
	– Scoateţi ştecherul din priză.

	– Tăiaţi cablul de alimentare şi aruncaţi-l împreună cu ştecherul.
	– Tăiaţi cablul de alimentare şi aruncaţi-l împreună cu ştecherul.

	– Distrugeţi zăvorul hubloului.
	– Distrugeţi zăvorul hubloului.



	– Copiii nu au voie să execute nesupravegheaţi lucrări de curăţare şi de întreţinere.
	– Copiii nu au voie să execute nesupravegheaţi lucrări de curăţare şi de întreţinere.

	– Copiii pot în joacă să se învelească în ambalaje/folii şi părţi de ambalaj sau să le tragă peste cap şi să se asfixieze. 
	– Copiii pot în joacă să se învelească în ambalaje/folii şi părţi de ambalaj sau să le tragă peste cap şi să se asfixieze. 
	Ţineţi ambalajele, foliile şi părţile de ambalaj departe de copii.

	– La spălarea cu temperaturi înalte sticla hubloului devine fierbinte. 
	– La spălarea cu temperaturi înalte sticla hubloului devine fierbinte. 
	Împiedicaţi copiii să atingă hubloul fierbinte.

	– Soluţiile de spălare şi de îngrijire pot duce la intoxicaţii în caz de înghiţire respectiv la iritarea ochilor/pielii la contact. 
	– Soluţiile de spălare şi de îngrijire pot duce la intoxicaţii în caz de înghiţire respectiv la iritarea ochilor/pielii la contact. 
	Păstraţi soluţiile de spălare şi de îngrijire în locuri neaccesibile pentru copii.



	Pericol de explozie
	Pericol de explozie
	Rufele tratate în prealabil cu soluţii de curăţare, de ex. pentru scoaterea petelor/benzină de spălat pot duce la o explozie după introducerea lor în maşină.
	Clătiţi în prealabil rufele temeinic de mână.

	Pericol de opărire! 
	Pericol de opărire! 
	La spălarea cu temperaturi înalte se poate ajunge la opăriri în cazul contactului cu leşia de spălare fierbinte (de ex. la pomparea leşiei fierbinţi într-o chivetă sau la golirea de urgenţă). Lăsaţi leşia de spălare să se răcească.

	Pericol prin defectarea aparatului!
	Pericol prin defectarea aparatului!
	– Placa acoperitoare se poate rupe!
	– Placa acoperitoare se poate rupe!
	– Placa acoperitoare se poate rupe!
	– Placa acoperitoare se poate rupe!

	Nu vă urcaţi pe maşină.

	– Hubloul deschis se poate rupe sau maşina se poate răsturna!
	– Hubloul deschis se poate rupe sau maşina se poate răsturna!
	– Hubloul deschis se poate rupe sau maşina se poate răsturna!

	Nu vă rezemaţi de hubloul deschis.



	Pericol la introducerea mâinii în cuva rotitoare!
	Pericol la introducerea mâinii în cuva rotitoare!
	La introducerea mâinilor în cuva rotitoare vă puteţi răni la mâini.
	Nu introduceţi mâinile în cuva rotitoare. Aşteptaţi până când cuva nu se mai roteşte.

	Pericol la contactul cu soluţie lichidă de spălat/de îngrijit!
	Pericol la contactul cu soluţie lichidă de spălat/de îngrijit!
	La deschiderea sertarului pentru detergent în timpul funcţionării pot sări stropi de soluţie de spălare/îngrijire.
	Atenţie la deschiderea sertarului maşinii de spălat.
	La contactul cu ochii/pielea clătiţi temeinic.
	În caz de înghiţire din greşeală cereţi sfatul medicului.



	Pericol datorită detergentului/balsamului care iese din recipientele de dozare!
	Pericol datorită detergentului/balsamului care iese din recipientele de dozare!
	Pericol datorită detergentului/balsamului care iese din recipientele de dozare!
	Pericol datorită detergentului/balsamului care iese din recipientele de dozare!
	Detergentul/balsamul scurs poate prejudicia funcţia aparatului de exemplu defectarea părţii electronice.
	Înainte de transportarea aparatului goliţi recipientele de dozare.
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	Protecţia mediului ambiant



	Ambalajul/
	Ambalajul/
	Ambalajul/
	Ambalajul/
	Ambalajul/
	Ambalajul/
	Aparatul vechi

	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	)
	)
	)


	Salubrizaţi ambalajul corespunzător protecţiei mediului ambiant. 
	Salubrizaţi ambalajul corespunzător protecţiei mediului ambiant.
	Acest aparat este marcat conform Directivei europene 2002/96/ CE privind aparatele electrice şi electronice vechi (waste electrical and electronic equipment – WEEE).
	Directiva stabileşte cadrul valabil în toată UE pentru reprimirea şi valorificarea aparatelor vechi.









	Indicaţii de economisire
	Indicaţii de economisire
	Indicaţii de economisire
	Indicaţii de economisire
	Indicaţii de economisire


	Ø Folosiţi cantitatea maximă de rufe a programului respectiv.
	Ø Folosiţi cantitatea maximă de rufe a programului respectiv.
	Ø Folosiţi cantitatea maximă de rufe a programului respectiv.
	Ø Folosiţi cantitatea maximă de rufe a programului respectiv.
	Ø Folosiţi cantitatea maximă de rufe a programului respectiv.




	Ø Spălaţi rufele normal murdare fără prespălare.
	Ø Spălaţi rufele normal murdare fără prespălare.
	Ø Spălaţi rufele normal murdare fără prespălare.
	Ø Spălaţi rufele normal murdare fără prespălare.
	Ø Spălaţi rufele normal murdare fără prespălare.




	Ø În locul programului 
	Ø În locul programului 
	Ø În locul programului 
	Ø În locul programului 
	Ø În locul programului 
	Cottons 90 °C
	Cottons 60 °C
	Eco





	Ø Dozarea detergentului cu sistemul de dozare inteligent ajută la economisirea de detergent şi apă.
	Ø Dozarea detergentului cu sistemul de dozare inteligent ajută la economisirea de detergent şi apă.
	Ø Dozarea detergentului cu sistemul de dozare inteligent ajută la economisirea de detergent şi apă.
	Ø Dozarea detergentului cu sistemul de dozare inteligent ajută la economisirea de detergent şi apă.
	Ø Dozarea detergentului cu sistemul de dozare inteligent ajută la economisirea de detergent şi apă.




	Ø Modul de economisire de energie: Iluminatul câmpului de afişare se stinge după câteva minute, 
	Ø Modul de economisire de energie: Iluminatul câmpului de afişare se stinge după câteva minute, 
	Ø Modul de economisire de energie: Iluminatul câmpului de afişare se stinge după câteva minute, 
	Ø Modul de economisire de energie: Iluminatul câmpului de afişare se stinge după câteva minute, 
	Ø Modul de economisire de energie: Iluminatul câmpului de afişare se stinge după câteva minute, 
	Ø Modul de economisire de energie:
	Start/Reload
	A

	Modul de economisire a energiei nu se avtivează, dacă un program este în curs.




	Ø Oprire automată: Dacă aparatul nu va fi utilizat mai mult timp, el se opreşte automat înainte de pornirea programului şi după sfârşitul programului pentru a economisi energie. Pentru pornirea aparatului se apasă din nou întrerupătorul prin
	Ø Oprire automată: Dacă aparatul nu va fi utilizat mai mult timp, el se opreşte automat înainte de pornirea programului şi după sfârşitul programului pentru a economisi energie. Pentru pornirea aparatului se apasă din nou întrerupătorul prin
	Ø Oprire automată: Dacă aparatul nu va fi utilizat mai mult timp, el se opreşte automat înainte de pornirea programului şi după sfârşitul programului pentru a economisi energie. Pentru pornirea aparatului se apasă din nou întrerupătorul prin
	Ø Oprire automată: Dacă aparatul nu va fi utilizat mai mult timp, el se opreşte automat înainte de pornirea programului şi după sfârşitul programului pentru a economisi energie. Pentru pornirea aparatului se apasă din nou întrerupătorul prin
	Ø Oprire automată: Dacă aparatul nu va fi utilizat mai mult timp, el se opreşte automat înainte de pornirea programului şi după sfârşitul programului pentru a economisi energie. Pentru pornirea aparatului se apasă din nou întrerupătorul prin
	Ø Oprire automată:
	# 





	Ø În cazul în care rufele vor fi uscate în continuare în uscătorul de rufe, selectaţi turaţia conform instrucţiunii producătorului uscătorului.
	Ø În cazul în care rufele vor fi uscate în continuare în uscătorul de rufe, selectaţi turaţia conform instrucţiunii producătorului uscătorului.
	Ø În cazul în care rufele vor fi uscate în continuare în uscătorul de rufe, selectaţi turaţia conform instrucţiunii producătorului uscătorului.
	Ø În cazul în care rufele vor fi uscate în continuare în uscătorul de rufe, selectaţi turaţia conform instrucţiunii producătorului uscătorului.
	Ø În cazul în care rufele vor fi uscate în continuare în uscătorul de rufe, selectaţi turaţia conform instrucţiunii producătorului uscătorului.
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	Pe scurt ce este mai important
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	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Introduceţi ştecherul de reţea. 
	Introduceţi ştecherul de reţea.
	Deschideţi robinetul de apă.

	Deschideţi hubloul. 
	Deschideţi hubloul. 

	Pentru pornire apăsaţi tasta #.
	Pentru pornire apăsaţi tasta 
	#


	Selectaţi programul de ex. Cottons (Bumbac).
	Selectaţi programul de ex. 
	Cottons
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	<TABLE ROW>
	Dosage: automatic (Dozare: Automat) 
	Dosage: automatic (Dozare: Automat) 

	¼
	¼
	¼



	<TABLE ROW>
	Please load laundry: max. 8kg (Rog puneţi rufele: max. 8kg)
	Please load laundry: max. 8kg (Rog puneţi rufele: max. 8kg)


	<TABLE ROW>
	<TABLE ROW>





	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Sortaţi rufele.
	Sortaţi rufele.

	Introduceţi rufele.
	Introduceţi rufele.

	Nu depăşiţi încărcarea maximă.
	Nu depăşiţi încărcarea maximă.
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	<TABLE ROW>
	<TABLE ROW>
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	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Închideţi hubloul.
	Închideţi hubloul.

	Dacă este cazul modificaţi setările de program ale programului ales şi adăugaţi setări/opţiuni de program.
	Dacă este cazul modificaţi setările de program ale programului ales şi adăugaţi setări/opţiuni de program.

	Selectaţi Start/Reload A (Start/Adăugare).
	Selectaţi 
	Start
	A
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	<TABLE ROW>
	<TABLE ROW>
	v
	v
	v


	Finished, remove washing (Gata, scoateţi rufele)
	Finished, remove washing (Gata, scoateţi rufele)
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	<TABLE ROW>





	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Sfârşitul programului
	Sfârşitul programului

	Pentru oprire apăsaţi tasta #.
	Pentru oprire apăsaţi tasta 
	#


	Închideţi robinetul de apă (la modelele fără Aquastop).
	Închideţi robinetul de apă (la modelele fără Aquastop).
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	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Sistem de dozare inteligent (i-DOS): 
	Sistem de dozare inteligent (i-DOS): 
	Sistem de dozare inteligent (i-DOS): 

	MMaşina dvs. de spălat este dotată cu un sistem de dozare inteligent pentru detergent lichid şi balsam. Pentru aceasta aveţi la dispoziţie recipientele i-DOS 
	w
	i
	w

	În funcţie de programul ales şi de reglări vor fi dozate prin recipientele i-DOS cantităţile optime pentru detergent/balsam. 
	Din fabrică este prereglată dozarea pentru: 
	– i-DOS 
	– i-DOS 
	– i-DOS 
	w
	¨


	– i-DOS 
	– i-DOS 
	i
	w
	w

	©




	Centralizator al reglărilor i-DOS  
	Centralizator al reglărilor i-DOS 
	~ Pagina 22
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	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Recipient w
	Recipient 
	w
	w



	pentru dozare inteligentă: detergent lichid
	pentru dozare inteligentă: detergent lichid


	<TABLE ROW>
	Recipient i w
	Recipient 
	i
	w


	pentru dozare inteligentă: balsam sau detergent lichid
	pentru dozare inteligentă: balsam sau detergent lichid


	<TABLE ROW>
	Camera v u
	Camera 
	v
	u


	pentru dozare manuală ~ Pagina 36
	pentru dozare manuală 
	~ Pagina 36
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	Elemente de operare-/de indicare
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	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	² 
	Toate tastele sunt senzitive, este suficientă o uşoară atingere.
	Toate tastele sunt senzitive, este suficientă o uşoară atingere.



	<TABLE ROW>
	i Lămpi indicatoare pentru dozarea inteligentă ~ Pagina 33 
	i Lămpi indicatoare pentru dozarea inteligentă 
	i Lămpi indicatoare pentru dozarea inteligentă 
	i Lămpi indicatoare pentru dozarea inteligentă 
	i
	~ Pagina 33


	j Apăsaţi tasta întrerupătorului principal 
	j Apăsaţi tasta întrerupătorului principal 
	j
	#


	k
	k
	k
	Selector de programe – Este posibilă rotirea în ambele sensuri.
	Prezentare generală a programelor
	~ Pagina 22


	l
	l
	l
	Tasta 
	Tasta 
	Speed
	~ Pagina 16
	~ Pagina 28


	m
	m
	m
	Tasta 
	Tasta 
	Eco
	~ Pagina 16
	~ Pagina 28


	o Tasta 
	n
	Tasta 
	Tasta 
	i-DOS
	w
	Dosage
	~ Pagina 17
	~ Pagina 29

	o Tasta 
	o Tasta 
	o
	i-DOS
	i
	w
	Dosage
	~ Pagina 17
	~ Pagina 29
	~ Pagina 29
	~ Pagina 29


	p
	p
	p
	Taste 
	Taste 
	Taste 
	Taste 
	Taste 
	Taste 
	Temperature
	Spin
	Finished in
	~ Pagina 15
	~ Pagina 28




	q Taste basic settings 3 sec. (Setări 3 sec.) pentru setări de aparat (semnal final, semnal taste, limba, autom. oprire, setări i-DOS) se ţine cca. 3 secunde. Centralizator al tuturor reglărilor~ Pagina 38 
	q
	q
	q
	q
	Taste 
	Taste 
	basic settings 3 sec.
	Centralizator al tuturor reglărilor
	~ Pagina 38


	h Câmp de afişare pentru setări şi informaţii 
	h Câmp de afişare pentru setări şi informaţii 
	h


	r
	r
	r
	Tasta  
	Start
	A


	s
	s
	s
	Tasta 
	Options
	Centralizator al tuturor opţiunilor
	~ Pagina 30














	Operarea aparatului
	Operarea aparatului
	Operarea aparatului
	Operarea aparatului
	Operarea aparatului
	Operarea aparatului
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	– Instalaţi şi 
	– Instalaţi şi 
	– Instalaţi şi 
	– Instalaţi şi 
	– Instalaţi şi 
	– Instalaţi şi 
	– Instalaţi
	racordaţi
	~ Pagina 55
	~ Pagina 55



	– Înainte de prima spălare spălaţi odată 
	– Înainte de prima spălare spălaţi odată 
	fără
	~ Pagina 64






	1. Pregătirea rufelor
	1. Pregătirea rufelor
	1. Pregătirea rufelor
	1. Pregătirea rufelor
	1. Pregătirea rufelor


	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>



	Sortaţi rufele după:
	Sortaţi rufele după:
	Ø Felul ţesăturii/al fibrei
	Ø Felul ţesăturii/al fibrei

	Ø Culoarea
	Ø Culoarea

	Ø Murdărirea
	Ø Murdărirea

	Ø Respectarea indicaţiilor de îngrijire a producătorului
	Ø Respectarea indicaţiilor de îngrijire a producătorului

	Ø Indicaţii pe etichetele de îngrijire:
	Ø Indicaţii pe etichetele de îngrijire:
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	< ;
	<
	<
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	rufe pentru fiert 95 °C, 90 °C
	rufe pentru fiert 95 °C, 90 °C




	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	: 9 8
	:
	:

	9
	9

	8
	8


	rufe colorate 60 °C, 40 °C, 30 °C
	rufe colorate 60 °C, 40 °C, 30 °C




	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	B A >
	B
	B

	A 
	A 

	>
	>


	uşor de îngrijit 60 °C, 40 °C, 30 °C
	uşor de îngrijit 60 °C, 40 °C, 30 °C




	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	L K
	L
	L
	L

	K
	K


	rufe fine 40 °C, 30 °C
	rufe fine 40 °C, 30 °C




	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	W L K
	W
	W

	L
	L
	L

	K
	K
	K


	mătase şi lână spălabile manual şi cu maşina rece, 40 °C, 30 °C
	mătase şi lână spălabile manual şi cu maşina rece, 40 °C, 30 °C




	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Ž
	Ž
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	nu spălaţi rufele în maşină.
	nu spălaţi rufele în maşină.









	Menajarea rufelor şi a maşinii:
	Menajarea rufelor şi a maşinii:
	Menajarea rufelor şi a maşinii:
	Menajarea rufelor şi a maşinii:

	– La dozarea tuturor substanţelor de spălare/auxiliare/de îngrijire şi de curăţare respectaţi necondiţionat indicaţiile producătorului.
	– La dozarea tuturor substanţelor de spălare/auxiliare/de îngrijire şi de curăţare respectaţi necondiţionat indicaţiile producătorului.

	– Detergentul şi soluţiile pentru tratarea prealabilă a rufelor (de ex. soluţii pentru pete, spray-uri pentru prespălare, ...) nu trebuie să intre în contact cu suprafeţele maşinii de spălat. Dacă este cazul ştergeţi cu o cârpă umed...
	– Detergentul şi soluţiile pentru tratarea prealabilă a rufelor (de ex. soluţii pentru pete, spray-uri pentru prespălare, ...) nu trebuie să intre în contact cu suprafeţele maşinii de spălat. Dacă este cazul ştergeţi cu o cârpă umed...
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	– Goliţi buzunarele.
	– Goliţi buzunarele.

	– Atenţie la metale (agrafe de birou, etc.) şi îndepărtaţi-le.
	– Atenţie la metale (agrafe de birou, etc.) şi îndepărtaţi-le.

	– Rufele sensibile (ciorapi, sutiene etc.) se vor spăla în plasă/ pungă.
	– Rufele sensibile (ciorapi, sutiene etc.) se vor spăla în plasă/ pungă.

	– Închideţi fermoarele, încheiaţi lenjeria de pat la nasturi.
	– Închideţi fermoarele, încheiaţi lenjeria de pat la nasturi.

	– Periaţi nisipul din buzunare şi tivuri.
	– Periaţi nisipul din buzunare şi tivuri.

	– Scoateţi inelele perdelelor s-au legaţi-le în plasă/pungă.
	– Scoateţi inelele perdelelor s-au legaţi-le în plasă/pungă.

	– Lucrurile noi se vor spăla separat.
	– Lucrurile noi se vor spăla separat.





	2. Pregătirea aparatului
	2. Pregătirea aparatului
	2. Pregătirea aparatului
	2. Pregătirea aparatului
	2. Pregătirea aparatului
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	3. Selectaţi programul şi puneţi rufele în cuvă
	3. Selectaţi programul şi puneţi rufele în cuvă
	3. Selectaţi programul şi puneţi rufele în cuvă
	3. Selectaţi programul şi puneţi rufele în cuvă
	3. Selectaţi programul şi puneţi rufele în cuvă
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	#

	În câmpul de afişare apare logo-ul Bosch şi toate lămpile indicatoare ale programelor luminează.
	Apoi se indică întotdeauna programul prereglat din fabrică 
	Cottons
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	Cottons

	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	×
	×
	×


	×
	×
	×


	×
	×
	×


	×
	×
	×



	<TABLE ROW>
	60°C
	60
	60
	°C


	14000
	1400
	1400
	0
	0



	2:31h
	2:31
	2:31
	h



	<TABLE ROW>
	i/w © w ¨
	i/
	i
	w
	w

	© 
	w
	¨



	<TABLE ROW>
	<TABLE ROW>
	Ö
	Ö
	Ö


	Ö
	Ö
	Ö


	Ö
	Ö
	Ö






	– La selectorul de programe luminează lampa indicatoare şi în câmpul de afişare apare meniul principal pentru programul selectat.
	– La selectorul de programe luminează lampa indicatoare şi în câmpul de afişare apare meniul principal pentru programul selectat.
	– La selectorul de programe luminează lampa indicatoare şi în câmpul de afişare apare meniul principal pentru programul selectat.
	<GRAPHIC>
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	– În mânerul serarului pentru detergent luminează lămpile indicatoare pentru dozare inteligentă, dacă dozarea inteligentă este selectată.
	– În mânerul serarului pentru detergent luminează lămpile indicatoare pentru dozare inteligentă, dacă dozarea inteligentă este selectată.

	– La aparatele cu 
	– La aparatele cu 
	iluminat interior al cuvei

	După pornirea aparatului, după deschiderea şi închiderea hubloului precum şi după pornirea programului cuva este luminată. Iluminatul se stinge de la sine.



	4. Selectaţi programul.
	4. Selectaţi programul.
	Puteţi folosi programul memorat
	sau selectaţi un alt program, 
	sau
	Centralizatorul programelor
	~ Pagina 22

	wählen
	sau selectaţi 
	sau
	Additional
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	Towels

	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	60 °C
	60 °C

	1200 0
	1200 
	0


	2:15h
	2:15h


	<TABLE ROW>
	Down Wear (Puf)
	Down Wear (Puf)


	<TABLE ROW>
	Additional programs (Alte programe)
	Additional programs (Alte programe)

	Towels (Prosoape)
	Towels (Prosoape)

	Â
	Â
	Â



	<TABLE ROW>
	Rinsing (Clătire)
	Rinsing (Clătire)


	<TABLE ROW>
	Main menu (Meniu principal)
	Main menu (Meniu principal)
	Main menu (Meniu principal)


	Ö
	Ö
	Ö


	×
	×
	×






	– Cu tastele de sub săgeţi selectaţi programul. Selectarea va fi confirmată printr-o bifă.
	– Cu tastele de sub săgeţi selectaţi programul. Selectarea va fi confirmată printr-o bifă.
	– Cu tastele de sub săgeţi selectaţi programul. Selectarea va fi confirmată printr-o bifă.

	– Aşteptaţi sau mergeţi înapoi cu tasta 
	– Aşteptaţi sau mergeţi înapoi cu tasta 
	Main menu

	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	×
	×
	×
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	×
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	×
	×
	×


	×
	×
	×



	<TABLE ROW>
	60°C
	60
	60
	°C


	12000
	1200
	1200
	0
	0



	2:15h
	2:15
	2:15
	h



	<TABLE ROW>
	i/w © w ¨
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	<TABLE ROW>
	Towels (Prosoape)
	Towels (Prosoape)
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	Ö
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	Ö
	Ö
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	– Pentru modificarea programului selectaţi tasta de sub programul pe fond negru şi modificaţi programul.
	– Pentru modificarea programului selectaţi tasta de sub programul pe fond negru şi modificaţi programul.



	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>



	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	<TABLE ROW>
	Dosage: automatic (Dozare: Automat)
	Dosage: automatic (Dozare: Automat)

	¼
	¼
	¼



	<TABLE ROW>
	Please load laundry: max. 8kg (Rog puneţi rufele: max. 8kg)
	Please load laundry: max. 8kg (Rog puneţi rufele: max. 8kg)


	<TABLE ROW>
	<TABLE ROW>



	În câmpul de afişare apare ecranul de încărcare pentru programul selectat (de ex. pentru Cottons (Bumbac)). 
	Indicaţii pentru recomndarea de dozare:
	– Dosage: automatic (Dozare: automată), dacă dozarea inteligentă este prereglată.
	– Dosage: automatic (Dozare: automată), dacă dozarea inteligentă este prereglată.
	– Dosage: automatic (Dozare: automată), dacă dozarea inteligentă este prereglată.
	– Dosage: automatic


	– Dosage: ...% (Dozare: ...%), recomandare de dozare, dacă nu este prereglată dozarea inteligentă, vezi 
	– Dosage: ...% (Dozare: ...%), recomandare de dozare, dacă nu este prereglată dozarea inteligentă, vezi 
	– Dosage: ...%
	Dozarea manuală
	~ Pagina 36







	– Aşezaţi rufele presortate despăturite. Amestecaţi rufe mari cu rufe mici. Rufele de diverse mărimi se împart mai bine la centrifugare. Rufe singulare pot duce la excentrare. 
	– Aşezaţi rufele presortate despăturite. Amestecaţi rufe mari cu rufe mici. Rufele de diverse mărimi se împart mai bine la centrifugare. Rufe singulare pot duce la excentrare. 
	– Aşezaţi rufele presortate despăturite. Amestecaţi rufe mari cu rufe mici. Rufele de diverse mărimi se împart mai bine la centrifugare. Rufe singulare pot duce la excentrare. 
	– Aşezaţi rufele presortate despăturite. Amestecaţi rufe mari cu rufe mici. Rufele de diverse mărimi se împart mai bine la centrifugare. Rufe singulare pot duce la excentrare. 
	~ Pagina 40


	– Introduceţi rufele abia după ce după logo-ul 
	– Introduceţi rufele abia după ce după logo-ul 
	Bosch


	– Ecranul de încărcare apare la deschiderea hubloului sau la modificarea cantităţii de rufe.
	– Ecranul de încărcare apare la deschiderea hubloului sau la modificarea cantităţii de rufe.

	– Bara de încărcare se umple la încărcare. Dacă s-a depăşit încărcarea maximă, bara clipeşte. Nu depăşiţi încărcarea max. indicată. Supraîncărcarea diminuează rezultatul spălării şi favorizează şifonarea.
	– Bara de încărcare se umple la încărcare. Dacă s-a depăşit încărcarea maximă, bara clipeşte. Nu depăşiţi încărcarea max. indicată. Supraîncărcarea diminuează rezultatul spălării şi favorizează şifonarea.





	4. Schimbarea setărilor programului selectat
	4. Schimbarea setărilor programului selectat
	4. Schimbarea setărilor programului selectat
	4. Schimbarea setărilor programului selectat
	4. Schimbarea setărilor programului selectat
	Nu prindeţi rufe între hublou şi garnitura de cauciuc.
	Nu prindeţi rufe între hublou şi garnitura de cauciuc.
	Nu prindeţi rufe între hublou şi garnitura de cauciuc.


	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>



	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	×
	×
	×


	×
	×
	×


	×
	×
	×


	×
	×
	×



	<TABLE ROW>
	60°C
	60
	60
	°C


	14000
	1400
	1400
	0
	0



	2:31h
	2:31
	2:31
	h



	<TABLE ROW>
	i/w © ø w ¨
	i/
	i
	w
	w

	©
	ø
	w
	¨



	<TABLE ROW>
	<TABLE ROW>
	Ö
	Ö
	Ö


	Ö
	Ö
	Ö


	Ö
	Ö
	Ö






	În câmpul de afişare apare din nou meniul principal pentru programul selectat.
	Puteţi utiliza presetările afişate sau puteţi adapta în mod optim programul selectat la încărcătura de rufe prin modificarea presetărilor sau alegerea de setări/opţiuni suplimentare.
	Ø Selectaţi tasta Temperature (Temperatura)
	Ø Selectaţi tasta Temperature (Temperatura)
	Ø Selectaţi tasta Temperature (Temperatura)
	, Spin (Centrifugare) 
	, timpului Finished in (Gata în)
	, timpului Finished in (Gata în)
	şi modificaţi
	şi modificaţi

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Temperature
	:

	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	×
	×
	×


	×
	×
	×


	×
	×
	×


	×
	×
	×



	<TABLE ROW>
	70 
	70
	60
	60
	°C

	1400
	1400
	0
	0




	<TABLE ROW>
	2:31h
	2:31
	2:31
	h


	i/w © øøw ¨
	i/
	i
	w
	w

	©
	ø
	ø
	w
	¨



	<TABLE ROW>
	50
	50


	<TABLE ROW>
	Ö
	Ö
	Ö


	Ö
	Ö
	Ö


	Ö
	Ö
	Ö






	Săgeţile din câmpul de afişare indică tastele cu care pot fi modificate reglările. Reglările sunt active fără confirmare şi vor fi arătate în meniul principal.
	– La o apăsare mai lungă a tastelor se derulează automat valorile setate.
	– La o apăsare mai lungă a tastelor se derulează automat valorile setate.

	– La selectarea programului se afişează durata programului respectiv. Durata programului se adaptează automat la programul curent, dacă de ex. din cauza modificărilor de program/opţiuni, detectarea de spumă, detectarea de excentrări, a înc...
	– La selectarea programului se afişează durata programului respectiv. Durata programului se adaptează automat la programul curent, dacă de ex. din cauza modificărilor de program/opţiuni, detectarea de spumă, detectarea de excentrări, a înc...


	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Ø 
	Ø 
	Ø 


	:

	Pentru economisirea de energie cu un efect al spălării comparabil cu programul standard. La selectare se luminează lampa indicatoare.

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Ø 
	Ø 
	Ø 

	Ø 
	Ø 


	:

	pentru spălarea în timp mai scurt la efecte de spălare comparabile cu programul standard. Atenţie la încărcătura max. 
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	Ø 
	Ø 
	Ø 
	Ø 
	Ø 
	Ø 


	Centralizator al tuturor opţiunilor 
	~ Pagina 30

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Options 
	²

	Z
	Water Plus

	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	60°C
	60°C

	14000
	1400
	0


	2:31h
	2:31h

	Z
	Z
	Z



	<TABLE ROW>
	Rinse Plus (Clătire Plus)
	Rinse Plus (Clătire Plus)


	<TABLE ROW>
	ZWater Plus (Apă Plus)
	ZWater Plus (Apă Plus)
	Z


	on (pornit)
	on (pornit)

	Â
	Â
	Â



	<TABLE ROW>
	Rinse Hold (Clătire stop)
	Rinse Hold (Clătire stop)


	<TABLE ROW>
	Ö
	Ö
	Ö


	Ö
	Ö
	Ö


	Ö
	Ö
	Ö


	Ö
	Ö
	Ö






	– Selectaţi opţiunea cu cele două taste indicate în stânga.
	– Selectaţi opţiunea cu cele două taste indicate în stânga.
	– Selectaţi opţiunea cu cele două taste indicate în stânga.

	– Cu cele două taste indicate în dreapta selectaţi/ deselectaţi opţiunea. Opţiunile selectate sunt active imediat.
	– Cu cele două taste indicate în dreapta selectaţi/ deselectaţi opţiunea. Opţiunile selectate sunt active imediat.
	La setările în mai multe trepte la atingerea mai lungă a tastelor setările se derulează automat.

	– Aşteptaţi sau întoarceţi-vă la meniul principal cu tasta 
	– Aşteptaţi sau întoarceţi-vă la meniul principal cu tasta 
	Options
	²







	Ø i-DOS 
	Ø i-DOS 
	Ø i-DOS 
	Ø i-DOS 
	Ø i-DOS 
	Ø i-DOS
	i
	w
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>



	i-DOS 
	i
	w

	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	60°C
	60°C

	14000
	1400
	0


	2:31h
	2:31h

	i/w ª
	i/
	i
	w
	w

	ª



	<TABLE ROW>
	normal (mediu)
	normal (mediu)


	<TABLE ROW>
	i-DOS i/w Dosage (Dozare)
	i-DOS 
	i
	/
	w 
	w 



	ª strong (tare)
	ª strong (tare)
	ª


	Â
	Â
	Â



	<TABLE ROW>
	off (oprit)
	off (oprit)


	<TABLE ROW>
	Ö
	Ö
	Ö


	Ö
	Ö
	Ö


	Ö
	Ö
	Ö


	×
	×
	×






	strong (tare): pentru rufe deosebit de moi (balsam) sau pentru rufe foarte murdare sau pătate (detergent) la setarea content: Detergent (Conţinut recipient: detergent)

	Ø i-DOS 
	Ø i-DOS 
	Ø i-DOS
	w
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>



	i-DOS 
	w

	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	60°C
	60°C

	14000
	1400
	0


	2:31h
	2:31h

	w ©
	w
	©


	<TABLE ROW>
	light (uşor)
	light (uşor)


	<TABLE ROW>
	i-DOS w Dosage (Dozare)
	i-DOS 
	w


	© normal (mediu)
	© normal (mediu)
	©


	Â
	Â
	Â



	<TABLE ROW>
	strong (tare)
	strong (tare)


	<TABLE ROW>
	Ö
	Ö
	Ö


	×
	×
	×


	Ö
	Ö
	Ö


	×
	×
	×






	normal (mediu): pentru rufe normal murdare

	Nu dozaţi manual detergent suplimentar în camera 
	Nu dozaţi manual detergent suplimentar în camera 
	u
	v







	6. Porniţi programul
	6. Porniţi programul
	6. Porniţi programul
	6. Porniţi programul
	6. Porniţi programul
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Start/
	A









	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>




	În timpul spălării în câmpul de afişare se afişează progresarea programului printr-o bară. Bara se umple în cursul ciclului de spălare şi dă informaţii asupra progresului actual al programului.
	În timpul spălării în câmpul de afişare se afişează progresarea programului printr-o bară. Bara se umple în cursul ciclului de spălare şi dă informaţii asupra progresului actual al programului.
	În timpul spălării în câmpul de afişare se afişează progresarea programului printr-o bară. Bara se umple în cursul ciclului de spălare şi dă informaţii asupra progresului actual al programului.
	Săgeţile vor fi aprinse sau stinse conform progresării programului. Ele indică Reglările de program/Opţiunile, care pot fi modificate/adăugate în timpul progresării programului.


	Explicarea unor paşi de desfăşurare a programului:
	Explicarea unor paşi de desfăşurare a programului:
	Explicarea unor paşi de desfăşurare a programului:
	Explicarea unor paşi de desfăşurare a programului:
	Explicarea unor paşi de desfăşurare a programului:
	Explicarea unor paşi de desfăşurare a programului:

	Ø Load adjust active (Automatizare cantitate activă) 
	Ø Load adjust active (Automatizare cantitate activă) 
	Ø Load adjust active (Automatizare cantitate activă) 
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	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	×
	×
	×


	×
	×
	×


	×
	×
	×



	<TABLE ROW>
	60°C
	60
	60
	°C


	14000
	1400
	1400
	0


	2:31h
	2:31
	2:31
	h



	<TABLE ROW>
	i/w © øøw ¨
	i/
	i
	w
	w

	©
	ø
	ø
	w
	¨



	<TABLE ROW>
	Load adjust active (Automatizare cantitate activă)
	Load adjust active (Automatizare cantitate activă)


	<TABLE ROW>
	Ö
	Ö
	Ö


	Ö
	Ö
	Ö







	Ø Pre-washing (Prespălare), Washing (Spălare), Rinsing (Clătire), Spin (Centrifugare), Drain (Pompare) ... vor fi indicate în cursul ciclului de spălare.
	Ø Pre-washing (Prespălare), Washing (Spălare), Rinsing (Clătire), Spin (Centrifugare), Drain (Pompare) ... vor fi indicate în cursul ciclului de spălare.
	Ø Pre-washing (Prespălare), Washing (Spălare), Rinsing (Clătire), Spin (Centrifugare), Drain (Pompare)


	Ø Rinsing with aqua sensor (Clătire cu Aquasensor) 
	Ø Rinsing with aqua sensor (Clătire cu Aquasensor) 
	Ø Rinsing with aqua sensor
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	Ø Extra rinse: foam (Clătire suplimentară din cauza spumei) 
	Ø Extra rinse: foam (Clătire suplimentară din cauza spumei) 
	Ø Extra rinse: foam


	Ø alte indicatoare 
	Ø alte indicatoare 
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	În timpul spălării
	În timpul spălării
	În timpul spălării
	În timpul spălării
	În timpul spălării
	Ø Protecţia pentru copii
	Ø Protecţia pentru copii
	Ø Protecţia pentru copii
	Ø Protecţia pentru copii

	Pentru a asigura maşina de spălat contra modificărilor esenţiale a funcţiilor reglate, poate fi activată siguranţa pentru copii.
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Finished in

	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	<TABLE ROW>
	<TABLE ROW>
	E Childlock has been activated (Protecţia pentru copii este activată)
	E Childlock has been activated (Protecţia pentru copii este activată)
	E



	<TABLE ROW>
	<TABLE ROW>



	Câmpul de afişare se întoarce după cca. 3 secunde la meniul principal.
	Dacă în timp ce este activată siguranţa pentru copii se comută selectorul de program sau se selectează o tastă, clipeşte pentru scurt timp simbolul  
	E


	Ø Adăugarea de rufe
	Ø Adăugarea de rufe
	Ø Adăugarea de rufe

	După pornirea programului pot fi în caz de nevoie adăugate sau scoase rufe.
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Reload
	A

	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	×
	×
	×


	×
	×
	×


	×
	×
	×



	<TABLE ROW>
	60°C
	60
	60
	°C


	14000
	1400
	1400
	0


	2:31h
	2:31
	2:31
	h



	<TABLE ROW>
	i/w © øøw ¨
	i/
	i
	w
	w

	©
	ø
	ø
	w
	¨



	<TABLE ROW>
	Pause (Pauză): 
	Pause (Pauză): 

	Reload is possible (Adăugarea este posibilă)
	Reload is possible (Adăugarea este posibilă)


	<TABLE ROW>
	Ö
	Ö
	Ö


	Ö
	Ö
	Ö






	– Când nivelul apei este mare, temperatura este înaltă sau cuva se roteşte, hubloul rămâne blocat din motive de siguranţă şi adăugarea nu este posibilă. Acordaţi atenţie indicaţiilor din câmpul de afişare. Pentru continuarea program...
	– Când nivelul apei este mare, temperatura este înaltă sau cuva se roteşte, hubloul rămâne blocat din motive de siguranţă şi adăugarea nu este posibilă. Acordaţi atenţie indicaţiilor din câmpul de afişare. Pentru continuarea program...
	Start
	A


	– Indicatorul de încărcare nu este activ la adăugare.
	– Indicatorul de încărcare nu este activ la adăugare.

	– Nu lăsaţi hubloul să stea deschis mult timp – s-ar putea scurge apa aflată în rufe.
	– Nu lăsaţi hubloul să stea deschis mult timp – s-ar putea scurge apa aflată în rufe.


	Ø Modificarea programului
	Ø Modificarea programului
	Ø Modificarea programului

	În cazul în care din greşeală s-a pornit un program fals.
	1. Selectaţi Start/
	1. Selectaţi Start/
	1. Selectaţi Start/
	Reload
	A


	2. Selectaţi un alt program.
	2. Selectaţi un alt program.

	3. Selectaţi 
	3. Selectaţi 
	Start
	A




	Ø Întreruperea programului
	Ø Întreruperea programului
	Ø Întreruperea programului

	La programele cu temperatură înaltă:
	1. Selectaţi Start/
	1. Selectaţi Start/
	1. Selectaţi Start/
	Reload
	A


	2. Răcirea rufelor: selectaţi 
	2. Răcirea rufelor: selectaţi 
	Rinse
	Additional


	3. Selectaţi 
	3. Selectaţi 
	Start
	A



	La programe cu temperatură mai mică:
	1. Selectaţi Start/
	1. Selectaţi Start/
	1. Selectaţi Start/
	Reload
	A


	2. Selectaţi 
	2. Selectaţi 
	Spin*
	Drain*

	(* sub 
	Additional


	3. Selectaţi 
	3. Selectaţi 
	Start
	A




	Ø Sfârşitul pogramului la Rinse Hold (Stop clătire)
	Ø Sfârşitul pogramului la Rinse Hold (Stop clătire)
	Ø Sfârşitul pogramului la Rinse Hold (Stop clătire)

	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	<TABLE ROW>
	Rinse hold reached: (Rinse hold (Clătire stop) este atins:) 
	Rinse hold reached: (Rinse hold (Clătire stop) este atins:) 


	<TABLE ROW>
	Select "spin" or "drain" (Selectaţi Spin (Centrifugare) sau Drain (Pompare))
	Select "spin" or "drain" (Selectaţi Spin (Centrifugare) sau Drain (Pompare))


	<TABLE ROW>
	and then "start". (şi apoi Start)
	and then "start". (şi apoi Start)


	<TABLE ROW>
	Spin (Centrifugare)
	Spin (Centrifugare)

	Drain (Pompare)
	Drain (Pompare)


	<TABLE ROW>
	Ö
	Ö
	Ö


	Ö
	Ö
	Ö






	1. Selectaţi 
	1. Selectaţi 
	1. Selectaţi 
	Spin
	Drain


	2. Selectaţi 
	2. Selectaţi 
	Start
	A









	Sfârşitul programului
	Sfârşitul programului
	Sfârşitul programului
	Sfârşitul programului
	Sfârşitul programului
	În câmpul de afişare apare 
	Finished, remove washing

	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	<TABLE ROW>
	<TABLE ROW>
	Ä
	Ä
	Ä


	Finished, remove washing (Gata, scoateţi rufele)
	Finished, remove washing (Gata, scoateţi rufele)


	<TABLE ROW>
	<TABLE ROW>



	Dacă în câmpul de afişare apare suplimentar 
	Foam has been detected



	La următoarea spălare cu aceeaşi încărcătură dozaţi mai puţin detergent. Micşoraţi cantitatea de dozare de bază. 
	La următoarea spălare cu aceeaşi încărcătură dozaţi mai puţin detergent. Micşoraţi cantitatea de dozare de bază. 
	La următoarea spălare cu aceeaşi încărcătură dozaţi mai puţin detergent. Micşoraţi cantitatea de dozare de bază. 
	La următoarea spălare cu aceeaşi încărcătură dozaţi mai puţin detergent. Micşoraţi cantitatea de dozare de bază. 
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	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>




	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>



	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	<TABLE ROW>
	<TABLE ROW>
	¼
	¼
	¼


	Remove washing, (Scoateţi rufele,)
	Remove washing, (Scoateţi rufele,)


	<TABLE ROW>
	#
	#
	#


	switch-off appliance (deconectaţi aparatul)
	switch-off appliance (deconectaţi aparatul)


	<TABLE ROW>



	– Nu uitaţi rufe mici în cuvă. Ele se pot colora de la următoarele rufe sau pot colora altceva.
	– Nu uitaţi rufe mici în cuvă. Ele se pot colora de la următoarele rufe sau pot colora altceva.

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>



	– Îndepărtaţi eventuale corpuri străine din cuvă şi din manşeta de cauciuc – Pericol de ruginire.
	– Îndepărtaţi eventuale corpuri străine din cuvă şi din manşeta de cauciuc – Pericol de ruginire.

	– Lăsaţi deschis hubloul şi sertarul pentru detergent, pentru ca apa rămasă să se poată usca.
	– Lăsaţi deschis hubloul şi sertarul pentru detergent, pentru ca apa rămasă să se poată usca.

	Înainte de oprire:
	Înainte de oprire:

	– Scoateţi întotdeauna rufele. Numai astfel este asiguraţă o funcţionare fără erori a indicatorului de încărcare.
	– Scoateţi întotdeauna rufele. Numai astfel este asiguraţă o funcţionare fără erori a indicatorului de încărcare.

	– Aşteptaţi întotdeauna sfârşitul programului, căci altfel aparatul ar mai putea fi blocat. Apoi porniţi aparatul şi aşteptaţi deblocarea.
	– Aşteptaţi întotdeauna sfârşitul programului, căci altfel aparatul ar mai putea fi blocat. Apoi porniţi aparatul şi aşteptaţi deblocarea.


	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	#


	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>



	La modelele Aquastop nu este necesar. 
	La modelele Aquastop nu este necesar. 
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	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>




	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Presetările programelor sunt scoase în evidenţă mai tare.
	Presetările programelor sunt scoase în evidenţă 
	mai tare



	<TABLE ROW>
	Programul/Felul rufelor
	Programul/Felul rufelor

	Opţiuni/Indicaţii
	Opţiuni/Indicaţii



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Numele programului 
	Numele programului
	Numele programului

	Scurtă explicaţie a programului respectiv pentru ce fel de textile este indicat.
	Scurtă explicaţie a programului respectiv pentru ce fel de textile este indicat.


	încărcătură max.
	încărcătură max.
	încărcătură max.



	<TABLE ROW>
	temperatura selectabilă în °C
	temperatura selectabilă în °C
	temperatura selectabilă în °C



	<TABLE ROW>
	turaţie selectabilă în rotaţii/min, turaţia max. şi prereglarea sunt în funcţie de model
	turaţie selectabilă în rotaţii/min, turaţia max. şi prereglarea sunt în funcţie de model
	turaţie selectabilă în rotaţii/min, turaţia max. şi prereglarea sunt în funcţie de model



	<TABLE ROW>
	Opţiuni de program posibile
	Opţiuni de program posibile
	Opţiuni de program posibile



	<TABLE ROW>
	la opţiunea de program Easy-Iron (Protecţie de şifonare): turaţie posibilă în rotaţii/min
	la opţiunea de program Easy-Iron (Protecţie de şifonare): turaţie posibilă în rotaţii/min
	la opţiunea de program Easy-Iron (Protecţie de şifonare): turaţie posibilă în rotaţii/min



	<TABLE ROW>
	dozarea automată posibilă a unui balsam şi a unui detergent 
	dozarea automată posibilă a unui balsam şi a unui detergent
	dozarea automată posibilă a unui balsam şi a unui detergent
	dozarea automată posibilă a unui balsam şi a unui detergent


	Ý 
	Ý
	selectabilă/deselectabilă

	‒ 
	neselectabilă



	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Cottons (Bumbac) 
	Cottons (Bumbac)
	Cottons

	Textile rezistente, textile rezistente la fierbere din bumbac sau in.
	* încărcare redusă la opţiunea 
	* încărcare redusă la opţiunea 
	Speed



	max. 8 kg/5 kg*
	max. 
	8



	<TABLE ROW>
	rece – 60 – 90 °C
	rece – 
	60



	<TABLE ROW>
	0 ... 1400 ... 1600 rotaţii/min
	0 ... 
	1400



	<TABLE ROW>
	¦,G,x,T,p,Ï,Z,$,Á
	¦,
	¦
	G
	x
	T
	p
	Ï
	Z
	$
	Á



	<TABLE ROW>
	la p: 0 ... 800 rotaţii/min
	la 
	p
	800



	<TABLE ROW>
	Detergent Ý, Balsam Ý
	Detergent 
	Ý
	Ý



	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Easy-Care (Sintetice) 
	Easy-Care (Sintetice)
	Easy-Care

	Textile din ţesături sintetice sau mixte.

	max. 3,5 kg
	max. 3,5 kg


	<TABLE ROW>
	rece – 40 – 60 °C
	rece – 
	40



	<TABLE ROW>
	0 ... 1200 rotaţii/min
	0 ... 
	1200



	<TABLE ROW>
	¦,G,x,T,p,Ï,Z,$,Á
	¦,
	¦
	G
	x
	T
	p
	Ï
	Z
	$
	Á



	<TABLE ROW>
	la p: 0 ...600 ...800 rotaţii/min
	la 
	p
	600



	<TABLE ROW>
	Detergent Ý, Balsam Ý
	Detergent 
	Ý
	Ý



	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Mix 
	Mix
	Mix

	Încărcare mixtă formată din bumbac şi sintetice.

	max. 3,5 kg
	max. 3,5 kg


	<TABLE ROW>
	rece – 40 °C
	rece – 
	40



	<TABLE ROW>
	0 ... 1400 ... 1600 rotaţii/min
	0 ... 
	1400



	<TABLE ROW>
	¦,G,x,T,p,Ï,Z,$,Á
	¦,
	¦
	G
	x
	T
	p
	Ï
	Z
	$
	Á



	<TABLE ROW>
	la p: 0 ... 600 ... 800 rotaţii/min
	la 
	p
	600



	<TABLE ROW>
	Detergent Ý, Balsam Ý
	Detergent 
	Ý
	Ý



	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Delicate/Silk (Delicate/Mătase) 
	Delicate/Silk (Delicate/Mătase)
	Delicate/Silk

	Pentru textile sensibile, spălabile, de ex. din mătase, satin, sintetice sau ţesături mixte (bluze, fulare din mătase).
	Pentru rufe de maşină folosiţi detergent indicat pentru rufe fine şi/ sau mătase.
	Pentru rufe de maşină folosiţi detergent indicat pentru rufe fine şi/ sau mătase.


	max. 2 kg
	max. 2 kg


	<TABLE ROW>
	rece – 30 – 40 °C
	rece – 
	30



	<TABLE ROW>
	0 ... 600 ... 800 rotaţii/min
	0 ... 
	600



	<TABLE ROW>
	¦,G,x,T,p,Ï,Z,$,Á
	¦,
	¦
	G
	x
	T
	p
	Ï
	Z
	$
	Á



	<TABLE ROW>
	la p: 0 ... 600 rotaţii/min
	la 
	p
	600



	<TABLE ROW>
	Detergent Ý, Balsam Ý
	Detergent 
	Ý
	Ý



	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	W Wool (Lână) 
	W Wool
	W Wool
	W


	Extile din lână sau cu procent de lână spălabile manual sau cu maşina.
	Program de spălare cu protejare specială pentru a evita contractarea rufelor, pauze mai lungi de program (textilele stau în leşia de spălare).
	Lâna este de provenienţă animală de ex.: angora, alpaca, lama, oaie.
	Lâna este de provenienţă animală de ex.: angora, alpaca, lama, oaie.

	Pentru rufele de maşină folosiţi detergent indicat pentru lână.
	Pentru rufele de maşină folosiţi detergent indicat pentru lână.


	max. 2 kg
	max. 2 kg


	<TABLE ROW>
	rece – 30 – 40 °C
	rece – 
	30



	<TABLE ROW>
	0 ... 800 rotaţii/min
	0 ... 
	800



	<TABLE ROW>
	$,Á
	$,
	$
	Á



	<TABLE ROW>
	Detergent ‒, Balsam Ý
	Detergent ‒, Balsam 
	Ý



	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Dark Wash (Rufe de culoare închisă) 
	Dark Wash (Rufe de culoare închisă)
	Dark Wash

	Textile de culoare închisă din bumbac şi textile sintetice de culori închise.
	Spălaţi textilele întoarse pe dos.

	max. 3,5 kg
	max. 3,5 kg


	<TABLE ROW>
	rece – 30 – 40 °C
	rece – 
	30



	<TABLE ROW>
	0 ... 800 ... 1200 rotaţii/min
	0 ... 
	800



	<TABLE ROW>
	¦,G,x,T,æ,Ï,Z,$,Á
	¦,
	¦
	G
	x
	T
	æ
	Ï
	Z
	$
	Á



	<TABLE ROW>
	la p: 0 ... 600 ... 800 rotaţii/min
	la 
	p
	600



	<TABLE ROW>
	Detergent Ý, Balsam Ý
	Detergent 
	Ý
	Ý



	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Sportswear (Articole de sport) 
	Sportswear (Articole de sport)
	Sportswear

	Textile din microfibre pentru sport şi aer liber;
	Rufele nu trebuie tratate cu balsam.
	Rufele nu trebuie tratate cu balsam.

	Înainte de spălare curăţaţi temeinic sartarul pentru detergent (toate camerele) de resturi de balsam.
	Înainte de spălare curăţaţi temeinic sartarul pentru detergent (toate camerele) de resturi de balsam.


	max. 2 kg
	max. 2 kg


	<TABLE ROW>
	rece – 30 – 40 °C
	rece – 
	30



	<TABLE ROW>
	0 ... 800 rotaţii/min
	0 ... 
	800



	<TABLE ROW>
	¦,G,x,T,p,Ï,Z,$,Á
	¦,
	¦
	G
	x
	T
	p
	Ï
	Z
	$
	Á



	<TABLE ROW>
	la p: 0 ... 600 ... 800 rotaţii/min
	la 
	p
	600



	<TABLE ROW>
	Detergent –, Balsam –
	Detergent –, Balsam –


	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Super Quick 15’ (Extra scurt 15’) 
	Super Quick 15’ (Extra scurt 15’)
	Super Quick 15’

	Program extra scurt cca.15 minute, indicat pentru cantităţi mici de rufe uşor murdare.

	max. 2 kg
	max. 2 kg


	<TABLE ROW>
	rece – 30 – 40 °C
	rece – 
	30



	<TABLE ROW>
	0 ... 800 ... 1200 rotaţii/min
	0 ... 
	800



	<TABLE ROW>
	$,Á
	$,
	$
	Á



	<TABLE ROW>
	Detergent Ý, Balsam Ý
	Detergent 
	Ý
	Ý



	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Shirts Blouses (Cămăşi/Bluze) 
	Shirts Blouses (Cămăşi/Bluze)
	Shirts

	Cămăşi/bluze din bumbac, in, sintetice sau ţesături mixte.
	Pentru cămăşile neşifonabile la opţiunea 
	p
	Easy-Iron
	~

	Spălaţi cămăşile/bluzele din ţesături fine/mătase în programul Delicate/Silk (Fine/Mătase).
	Spălaţi cămăşile/bluzele din ţesături fine/mătase în programul Delicate/Silk (Fine/Mătase).


	max. 2 kg
	max. 2 kg


	<TABLE ROW>
	rece – 40 – 60 °C
	rece – 
	40



	<TABLE ROW>
	0 ... 800 rotaţii/min
	0 ... 
	800



	<TABLE ROW>
	¦,G,x,T,p,Ï,Z,$,Á
	¦,
	¦
	G
	x
	T
	p
	Ï
	Z
	$
	Á



	<TABLE ROW>
	la p: 0 ... 400 rotaţii/min
	la 
	p
	400



	<TABLE ROW>
	Detergent Ý, Balsam Ý
	Detergent 
	Ý
	Ý



	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Allergy Plus (Alergie Plus) 
	Allergy Plus (Alergie Plus)
	Allergy Plus

	Textile rezistente.
	Spălare mai lungă şi clătire la un nivel ridicat al apei pentru piele foarte sensibilă.
	Spălare mai lungă şi clătire la un nivel ridicat al apei pentru piele foarte sensibilă.

	* încărcare redusă la opţiunea 
	* încărcare redusă la opţiunea 
	Speed



	max. 8 kg/5 kg*
	max. 
	8



	<TABLE ROW>
	rece – 40 – 60 °C
	rece – 
	40



	<TABLE ROW>
	0 ... 1200 ... 1600 rotaţii/min
	0 ... 
	1200



	<TABLE ROW>
	¦,G,x,T,p,Ï,Z,$,Á
	¦,
	¦
	G
	x
	T
	p
	Ï
	Z
	$
	Á



	<TABLE ROW>
	la p: 0 ... 800 rotaţii/min
	la 
	p
	800



	<TABLE ROW>
	Detergent Ý, Balsam Ý
	Detergent 
	Ý
	Ý



	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Curtains (Perdele) 
	Curtains (Perdele)
	Curtains

	draperii cu greutatea de 3,5 kg sau 25 – 30 m² perdele uşoare.
	Opţiunea prespălare este prereglată.
	Opţiunea prespălare este prereglată.

	Centrifugare de clătire şi finală redusă.
	Centrifugare de clătire şi finală redusă.

	Pentru rufele de maşină folosiţi detergent indicat pentru perdele.
	Pentru rufele de maşină folosiţi detergent indicat pentru perdele.


	max. 3,5 kg
	max. 3,5 kg


	<TABLE ROW>
	rece – 30 – 40 °C
	rece – 
	30



	<TABLE ROW>
	0 ... 400 ... 800 rotaţii/min
	0 ... 
	400



	<TABLE ROW>
	¦,G,ã,!,l,z,$,ç
	¦,
	¦
	G
	ã
	!
	l
	z
	$
	ç



	<TABLE ROW>
	Detergent Ý, Balsam Ý
	Detergent 
	Ý
	Ý



	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Automatic Soft (Automatica blândă) 
	Automatic Soft (Automatica blândă)
	Automatic

	Tratarea rufelor cu menajamente; gradul de murdărire şi felul textilelor se înregistrează automat şi desfăşurarea spălării se adaptează în mod optim. 
	~ Pagina 27


	max. 3,5 kg
	max. 3,5 kg


	<TABLE ROW>
	automat, până la 30 °C
	automat, până la 30 °C


	<TABLE ROW>
	automat, până la 1000 rotaţii/min
	automat, până la 1000 rotaţii/min


	<TABLE ROW>
	x,$,Á
	x,
	x
	$
	Á



	<TABLE ROW>
	Detergent Ý, Balsam Ý
	Detergent 
	Ý
	Ý



	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Automatic (Automatica) 
	Automatic (Automatica)
	Automatic

	Textile rezistente.
	Gradul de murdărire şi felul textilelor se înregistrează automat şi desfăşurarea spălării se adaptează în mod optim. 
	~ Pagina 27


	max. 6 kg
	max. 6 kg


	<TABLE ROW>
	automat, până la 40 °C
	automat, până la 40 °C


	<TABLE ROW>
	automat, până la 1400 rotaţii/min
	automat, până la 1400 rotaţii/min


	<TABLE ROW>
	x,$,Á
	x
	$
	Á


	<TABLE ROW>
	Detergent Ý, Balsam Ý
	Detergent 
	Ý
	Ý








	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	sub Additional programs (Alte programe)
	sub Additional programs (Alte programe)
	sub Additional programs (Alte programe)



	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Prereglările programelor sunt subliniate mai tare.
	Prereglările programelor sunt subliniate 
	mai tare



	<TABLE ROW>
	Programul/Felul rufelor
	Programul/Felul rufelor
	Programul/Felul rufelor


	Opţiuni/Indicaţii
	Opţiuni/Indicaţii
	Opţiuni/Indicaţii




	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Down Wear (Puf) 
	Down Wear (Puf)
	Down Wear

	Textile spălabile cu maşina umplute cu puf, perne, plăpumi.
	Spălaţi piesele mari singure. Folosiţi detergent pentru rufe fine. Dozaţi detergentul cu economie.
	Spălaţi piesele mari singure. Folosiţi detergent pentru rufe fine. Dozaţi detergentul cu economie.


	max. 2 kg
	max. 2 kg


	<TABLE ROW>
	rece – 40 – 60 °C
	rece – 
	40



	<TABLE ROW>
	0 ... 1200 rotaţii/min
	0 ... 
	1200



	<TABLE ROW>
	¦,G,x,Ï,Z,$
	¦,
	¦
	G
	x
	Ï
	Z
	$



	<TABLE ROW>
	Detergent –, Balsam –
	Detergent –, Balsam –


	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Towels (Prosoape) 
	Towels (Prosoape)
	Towels

	Prosoape de uzură din bumbac, rezistente la fierbere, rezistente.
	Prosoape deosebit de moi.

	max. 3,5 kg
	max. 3,5 kg


	<TABLE ROW>
	rece – 60 – 90 °C
	rece – 
	60



	<TABLE ROW>
	0 ... 1200 ... 1600 rotaţii/min
	0 ... 
	1200



	<TABLE ROW>
	¦,G,x,T,p,Ï,Z,$,Á
	¦,
	¦
	G
	x
	T
	p
	Ï
	Z
	$
	Á



	<TABLE ROW>
	la p: 0 ... 800 rotaţii/min
	la 
	p
	800



	<TABLE ROW>
	Detergent Ý, Balsam Ý
	Detergent 
	Ý
	Ý



	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Rinse (Clătire) 
	Rinse (Clătire)
	Rinse

	Clătire Extra cu centrifugare.

	–
	–


	<TABLE ROW>
	–
	–


	<TABLE ROW>
	0 ... 1200 ... 1600 rotaţii/min
	0 ... 
	1200



	<TABLE ROW>
	p,Ï,Z,$,Á
	p,
	p
	Ï
	Z
	$
	Á



	<TABLE ROW>
	la p: 0 ... 800 rotaţii/min
	la 
	p
	800



	<TABLE ROW>
	Detergent ‒, Balsam Ý
	Detergent ‒, Balsam 
	Ý



	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Spin (Centrifugare) 
	Spin (Centrifugare)
	Spin

	Centrifugare Extra cu turaţie selectabilă.

	–
	–


	<TABLE ROW>
	–
	–


	<TABLE ROW>
	0 ... 1200 ... 1600 rotaţii/min
	0 ... 
	1200



	<TABLE ROW>
	p,Á
	p,
	p
	Á



	<TABLE ROW>
	la p: 0 ... 800 rotaţii/min
	la 
	p
	800



	<TABLE ROW>
	Detergent –, Balsam –
	Detergent –, Balsam –


	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Reduced spin (Centrifugare delicată) 
	Reduced spin (Centrifugare delicată)
	Reduced spin

	Centrifugare extra cu turaţie redusă şi mecanică de centrigugare cu menajare specială.

	–
	–


	<TABLE ROW>
	–
	–


	<TABLE ROW>
	0 ... 800 ... 1200 rotaţii/min
	0 ... 
	800



	<TABLE ROW>
	p,Á
	p,
	p
	Á



	<TABLE ROW>
	la p: 0 ... 600 rotaţii/min
	la 
	p
	600



	<TABLE ROW>
	Detergent –, Balsam –
	Detergent –, Balsam –


	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Drain (Pompare) 
	Drain (Pompare)
	Drain

	apei de clătit la Rinse Hold 
	$


	–
	–


	<TABLE ROW>
	–
	–


	<TABLE ROW>
	–
	–


	<TABLE ROW>
	–
	–


	<TABLE ROW>
	Detergent –, Balsam –
	Detergent –, Balsam –







	Automatica-Programe
	Automatica-Programe
	Automatica-Programe
	Automatica-Programe
	Automatica-Programe
	Gradul de murdărire şi felul rufelor se înregistrează automat şi desfăşurarea spălării precum şi dozarea inteligentă se adaptează în mod optim.
	Ø Automatic (Automatica): pentru textile rezistente.
	Ø Automatic (Automatica): pentru textile rezistente.
	Ø Automatic (Automatica): pentru textile rezistente.

	Ø Automatic Soft (Automatica blândă): tratarea rufelor cu menajamente.
	Ø Automatic Soft (Automatica blândă): tratarea rufelor cu menajamente.






	Apretarea
	Apretarea
	Apretarea
	Apretarea
	Apretarea
	Rufele nu ar trebui să fi fost tratate cu balsam.
	Rufele nu ar trebui să fi fost tratate cu balsam.

	Selectaţi programul 
	Rinsing

	Dozaţi manual amidonul lichid conform indicaţiilor producătorului în camera 
	u
	v
	Start/
	A





	Vopsire/Decolorare
	Vopsire/Decolorare
	Vopsire/Decolorare
	Vopsire/Decolorare
	Vopsire/Decolorare
	Vopsiţi numai în cantităţi obişnuite în gospodărie. Sarea poate ataca oţelul inoxidabil! Respectaţi indicaţiile producătorului de vopsea! 
	Nu





	Înmuierea
	Înmuierea
	Înmuierea
	Înmuierea
	Înmuierea
	1. Dozaţi detergent cu i-DOS sau turnaţi conform indicaţiilor producătorului în camera 
	1. Dozaţi detergent cu i-DOS sau turnaţi conform indicaţiilor producătorului în camera 
	1. Dozaţi detergent cu i-DOS sau turnaţi conform indicaţiilor producătorului în camera 
	u
	v


	2. Se poziţionează selectorul de programe pe 
	2. Se poziţionează selectorul de programe pe 
	Cottons 30 °C
	Start
	A


	3. După cca. 10 minute selectaţi Start/
	3. După cca. 10 minute selectaţi Start/
	Reload
	A


	4. După timpul de înmuiere dorit selectaţi din nou 
	4. După timpul de înmuiere dorit selectaţi din nou 
	Start
	A



	Introduceţi rufe de aceeaşi culoare. Nu este necesar detergent suplimentar, leşia de înmuiere va fi folosită pentru spălare.
	Introduceţi rufe de aceeaşi culoare. Nu este necesar detergent suplimentar, leşia de înmuiere va fi folosită pentru spălare.







	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>




	În funcţie de program puteţi cu ajutorul opţiunilor de program să adaptaţi în mod optim procesul de spălare la încărcătura de rufe.
	În funcţie de program puteţi cu ajutorul opţiunilor de program să adaptaţi în mod optim procesul de spălare la încărcătura de rufe.
	În funcţie de program puteţi cu ajutorul opţiunilor de program să adaptaţi în mod optim procesul de spălare la încărcătura de rufe.
	Setările de program/opţiuni:
	Ø sunt active fără confirmare.
	Ø sunt active fără confirmare.
	Ø sunt active fără confirmare.

	Ø pot fi selectate în plus respectiv deselectate sau modificate în funcţie de progresarea programului.
	Ø pot fi selectate în plus respectiv deselectate sau modificate în funcţie de progresarea programului.

	Ø după oprire se păstrează setările pentru i-DOS 
	Ø după oprire se păstrează setările pentru i-DOS 
	i
	w
	w





	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Taste
	Taste
	Taste


	Indicaţii
	Indicaţii
	Indicaţii




	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>



	Temperature (Temperatură)
	Temperature (Temperatură)
	Temperature


	Înaintea şi în timpul programului pot fi modificate prereglările, atât timp cât sunt indicate săgeţi. 
	Înaintea şi în timpul programului pot fi modificate prereglările, atât timp cât sunt indicate săgeţi. 
	Turaţia maximă este în funcţie de program şi de model.


	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>



	Spin (Centrifugare)
	Spin (Centrifugare)
	Spin (Centrifugare)



	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>



	Finished in (Gata în) 
	Finished in (Gata în)
	Finished in (Gata în)


	pentru întârzierea timpului Finished in (Gata în) (sfârşitul programului). 
	pentru întârzierea timpului Finished in (Gata în) (sfârşitul programului).
	Înainte de pornirea programului sfârşitul programului poate fi preselectat în paşi de h până la maximum 24h.
	După pornire se indică timpul preselectat de ex. 8h şi se acesta se scade până la sfârşitul programului de spălare. Atunci se indică durata programului de ex 2:30h.
	Timpul preselectat poate fi modificat după pornirea programului în felul următor:
	1. Selectaţi Start/
	1. Selectaţi Start/
	1. Selectaţi Start/
	Reload
	A


	2. Selectaţi tasta 
	2. Selectaţi tasta 
	Finished in


	3. Selectaţi 
	3. Selectaţi 
	Start
	A





	<TABLE ROW>
	Pentru activarea/dezactivarea Protecţia pentru copii 
	Pentru activarea/dezactivarea 
	Protecţia pentru copii



	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>



	EcoPerfect
	EcoPerfect
	Eco


	Pentru economisirea de energie. 
	Pentru economisirea de energie. 


	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>



	SpeedPerfect
	SpeedPerfect
	Speed


	Pentru spălarea într-un timp mai scurt. 
	Pentru spălarea într-un timp mai scurt. 


	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>



	i-DOS i/w 
	i-DOS 
	i-DOS 
	i-DOS 
	i-DOS 
	i

	w

	light – normal – strong – off (uşor – mediu – tare – oprit)

	Pentru modificarea tăriei de dozare a balsamului (respectiv a detergentului la setarea content: Detergent (Conţinut recipient: detergent)) pentru programul selectat de durată până la următoarea modificare: 
	Pentru modificarea tăriei de dozare a balsamului (respectiv a detergentului la setarea content: Detergent (Conţinut recipient: detergent)) pentru programul selectat de durată până la următoarea modificare:
	– light (uşor): rufe puţin moi
	– light (uşor): rufe puţin moi
	– light (uşor): rufe puţin moi

	– normal (mediu): rufe normal de moi
	– normal (mediu): rufe normal de moi

	– strong (tare): rufe deosebit de moi
	– strong (tare): rufe deosebit de moi




	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>



	i-DOS w 
	i-DOS 
	i-DOS 
	w


	light – normal – strong – off (uşor – mediu – tare – oprit)

	Pentru modificarea intensităţii de dozare a detergentului pentru programul selectat de durată până la următoarea modificare: 
	Pentru modificarea intensităţii de dozare a detergentului pentru programul selectat de durată până la următoarea modificare: 
	– light (uşor): rufe uşor murdare
	– light (uşor): rufe uşor murdare
	– light (uşor): rufe uşor murdare

	– normal (mediu): rufe normal murdare
	– normal (mediu): rufe normal murdare

	– strong (puternic): rufe tare murdare respectiv rufe pătate
	– strong (puternic): rufe tare murdare respectiv rufe pătate










	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	selectaţi cu tasta Options (Opţiuni):
	selectaţi cu tasta Options (Opţiuni):
	selectaţi cu tasta Options (Opţiuni):


	Indicaţii
	Indicaţii
	Indicaţii




	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Prewash (Prespălare) 
	Prewash
	Prewash
	Prewash
	Prewash


	on – off (pornit – oprit)

	Pentru rufe foarte murdare. 
	Pentru rufe foarte murdare.
	La dozarea inteligentă: Detergentul ales se foloseşte pentru prespălare şi spălare principală. Pentru a evita supradozarea selectaţi reglarea i-DOS medie.
	La dozarea inteligentă:

	La dozarea manuală: Împărţiţi detergentul pentru prespălare şi spălare principală. Puneţi detergentul pentru prespălare în cuvă şi cel pentru spălarea principală în compartimentul 
	La dozarea manuală:
	u
	v



	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Easy-Iron (Anti-şifonare) 
	Easy-Iron
	Easy-Iron
	Easy-Iron
	Easy-Iron


	on – off (pornit – oprit)

	Șifonare redusă prin desfăşurarea specială a centrifugării cu turaţie redusă urmată de desfacere. 
	Șifonare redusă prin desfăşurarea specială a centrifugării cu turaţie redusă urmată de desfacere.
	Umezeala rămasă în rufe este uşor ridicată.
	Umezeala rămasă în rufe este uşor ridicată.



	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Rinse Plus (Clătire Plus) 
	Rinse Plus
	Rinse Plus
	Rinse Plus
	Rinse Plus

	ö
	÷
	ø 


	Clătiri suplimentare în funcţie de program, durată mai lungă a programului. 
	Clătiri suplimentare în funcţie de program, durată mai lungă a programului.
	Recomandare de aplicare: pentru piele deosebit de sensibilă sau/şi în regiunile cu apă foarte moale.
	Recomandare de aplicare: pentru piele deosebit de sensibilă sau/şi în regiunile cu apă foarte moale.



	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Water Plus (Apă Plus) 
	Water Plus
	Water Plus
	Water Plus
	Water Plus


	on – off (pornit – oprit)

	Nivel de apă crescut, tratarea rufelor cu menajamente.
	Nivel de apă crescut, tratarea rufelor cu menajamente.


	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Rinse Hold (Stop clătire) 
	Rinse Hold
	Rinse Hold
	Rinse Hold
	Rinse Hold


	on – off (pornit – oprit)

	După ultima clătire rufele rămân în apă. Terminaţi programul. 
	După ultima clătire rufele rămân în apă. Terminaţi programul. 


	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Silent Wash (Spălare mai silenţioasă) 
	Silent Wash
	Silent Wash
	Silent Wash
	Silent Wash


	on – off (pornit – oprit)

	Valori ale zgomotului reduse printr-un ritm special de spălare şi centrifugare şi semnal final dezactivat. Este indicată în special pentru spălarea în timpul nopţii. 
	Valori ale zgomotului reduse printr-un ritm special de spălare şi centrifugare şi semnal final dezactivat. Este indicată în special pentru spălarea în timpul nopţii.
	Umezeala rămasă în rufe este uşor ridicată.
	Umezeala rămasă în rufe este uşor ridicată.



	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Stains (Pete) 
	Stains
	Stains
	Stains
	Stains


	on – off (pornit – oprit)
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	Pentru spălarea rufelor pătate. 
	Pentru spălarea rufelor pătate. 









	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>




	Generalităţi referitoaare la pete
	Generalităţi referitoaare la pete
	Generalităţi referitoaare la pete
	Generalităţi referitoaare la pete
	Generalităţi referitoaare la pete


	Programul suplimentar – Opţiune Pete pentru tratarea petelor speciale îl găsiţi prin tasta 
	Programul suplimentar – Opţiune Pete pentru tratarea petelor speciale îl găsiţi prin tasta 
	Programul suplimentar – Opţiune Pete pentru tratarea petelor speciale îl găsiţi prin tasta 
	Options



	În total puteţi alege între 16 pete diferite. Maşina de spălat adaptează temperatura de spălare, mişcarea cuvei şi timpul de înmuiere la felul petelor. Apa caldă sau rece, conducerea blândă sau intensă a rufelor, înmuierea lungă sau s...
	În total puteţi alege între 16 pete diferite. Maşina de spălat adaptează temperatura de spălare, mişcarea cuvei şi timpul de înmuiere la felul petelor. Apa caldă sau rece, conducerea blândă sau intensă a rufelor, înmuierea lungă sau s...
	În total puteţi alege între 16 pete diferite. Maşina de spălat adaptează temperatura de spălare, mişcarea cuvei şi timpul de înmuiere la felul petelor. Apa caldă sau rece, conducerea blândă sau intensă a rufelor, înmuierea lungă sau s...




	Se explică cu titlu de exmplu tratarea a două feluri de pete
	Se explică cu titlu de exmplu tratarea a două feluri de pete
	Se explică cu titlu de exmplu tratarea a două feluri de pete
	Se explică cu titlu de exmplu tratarea a două feluri de pete
	Se explică cu titlu de exmplu tratarea a două feluri de pete
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	¶ blood (sânge)
	¶

	Sângele se „dizolvă” mai întâi în apă rece, apoi se porneşte programul de spălare ales.
	Sângele se „dizolvă” mai întâi în apă rece, apoi se porneşte programul de spălare ales.




	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Ç Egg (ou)
	Ç

	Particulele de ou se îndepărtează prin înmuiere într-o baie de apă călduţă, o spălare cu nivel de apă mai ridicat şi clătiri suplimentare.
	Particulele de ou se îndepărtează prin înmuiere într-o baie de apă călduţă, o spălare cu nivel de apă mai ridicat şi clătiri suplimentare.





	Pentru celelalte pete noi am elaborat soluţii comparabile în studii intensive.




	Tratamente ale petelor selectabile
	Tratamente ale petelor selectabile
	Tratamente ale petelor selectabile
	Tratamente ale petelor selectabile
	Tratamente ale petelor selectabile
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	•
	•
	•


	baby food (hrană bebeluşi)
	baby food (hrană bebeluşi)

	¸
	¸
	¸


	soil + sand (pământ şi nisip)
	soil + sand (pământ şi nisip)

	Í
	Í
	Í


	orange (portocale)
	orange (portocale)

	É
	É
	É


	dirty socks (şosete murdare)
	dirty socks (şosete murdare)


	<TABLE ROW>
	¶ 
	¶ 
	¶


	blood (sânge)
	blood (sânge)

	·
	·
	·


	grass (iarbă)
	grass (iarbă)

	º
	º
	º


	red wine (vin roşu)
	red wine (vin roşu)

	Ê 
	Ê 
	Ê


	grease + oil (grăsime/ untdelemn)
	grease + oil (grăsime/ untdelemn)


	<TABLE ROW>
	Ç
	Ç
	Ç


	egg (ou)
	À
	À
	À


	coffee (cafea)
	coffee (cafea)

	»
	»
	»


	chocolate (ciocolată)
	chocolate (ciocolată)

	Ë
	Ë
	Ë


	tea (ceai)
	tea (ceai)


	<TABLE ROW>
	Ì
	Ì
	Ì


	strawberry (căpşuni)
	strawberry (căpşuni)

	È
	È
	È


	cosmetics (cosmetice)
	cosmetics (cosmetice)

	y
	y
	y


	sweat (transpiraţie)
	sweat (transpiraţie)

	¹ 
	¹ 
	¹


	tomatoes (roşii)
	tomatoes (roşii)











	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>




	Maşina dvs. de spălat este dotată cu un sistem de dozare inteligent pentru detergent lichid şi balsam. Pentru aceasta aveţi la dispoziţie recipientele i-DOS 
	Maşina dvs. de spălat este dotată cu un sistem de dozare inteligent pentru detergent lichid şi balsam. Pentru aceasta aveţi la dispoziţie recipientele i-DOS 
	Maşina dvs. de spălat este dotată cu un sistem de dozare inteligent pentru detergent lichid şi balsam. Pentru aceasta aveţi la dispoziţie recipientele i-DOS 
	w
	i
	w

	În funcţie de programul ales şi de reglări vor fi dozate prin recipientele i-DOS cantităţile optime pentru detergent/balsam. 


	Punerea în funcţiune
	Punerea în funcţiune
	Punerea în funcţiune
	Punerea în funcţiune
	Punerea în funcţiune
	Aparatul este prereglat din fabrică pentru dozarea unui detergent lichid şi a unui balsam, caracterizat prin accesorii corespunzătoare în capacele de umplere:
	Ø Þ Detergent color, premontat,
	Ø Þ Detergent color, premontat,
	Ø Þ Detergent color, premontat,
	Ø Þ


	Ø i Balsam numai 
	Ø i Balsam numai 
	Ø i
	i-DOS 
	M
	w



	Ø ß Detergent complet/universal, anexat.
	Ø ß Detergent complet/universal, anexat.
	Ø ß



	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>



	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Umplerea recipientelor de dozare
	Umplerea recipientelor de dozare

	1. Deschideţi sertarul pentru detergent.
	1. Deschideţi sertarul pentru detergent.
	1. Deschideţi sertarul pentru detergent.

	2. Deschideţi capacul de umplere.
	2. Deschideţi capacul de umplere.
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>



	3. Turnaţi detergentul/balsamul. Încărcaţi recipientul maximum până la marcaj 
	3. Turnaţi detergentul/balsamul. Încărcaţi recipientul maximum până la marcaj 
	max


	4. Închideţi capacul de umplere.
	4. Închideţi capacul de umplere.

	5. Împingeţi uşor şi complet sertarul pentru detergent.
	5. Împingeţi uşor şi complet sertarul pentru detergent.


	Sertarul introdus complet va fi indicat la aparatul pornit prin:


	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Ø indicatorul aferent luminează la dozarea inteligentă selectată i-DOS 
	Ø indicatorul aferent luminează la dozarea inteligentă selectată i-DOS 
	Ø indicatorul aferent luminează la dozarea inteligentă selectată i-DOS 
	w
	i
	w
	~ Pagina 33


	Ø Indicatorul clipeşte odată şi apoi se stinge, dacă dozarea inteligentă nu a fost selectată. 
	Ø Indicatorul clipeşte odată şi apoi se stinge, dacă dozarea inteligentă nu a fost selectată. 
	~ Pagina 33





	Aveţi în vedere indicaţiile producătorilor la alegerea soluţiilor dvs. de spălare şi îngrijire. Noi recomandăm detergent lichid şi sub formă de gel, complet, universal şi color pentru toate textilele colorate şi spălabile cu maşina din...
	Aveţi în vedere indicaţiile producătorilor la alegerea soluţiilor dvs. de spălare şi îngrijire. Noi recomandăm detergent lichid şi sub formă de gel, complet, universal şi color pentru toate textilele colorate şi spălabile cu maşina din...
	Aveţi în vedere indicaţiile producătorilor la alegerea soluţiilor dvs. de spălare şi îngrijire. Noi recomandăm detergent lichid şi sub formă de gel, complet, universal şi color pentru toate textilele colorate şi spălabile cu maşina din...
	Aveţi în vedere indicaţiile producătorilor la alegerea soluţiilor dvs. de spălare şi îngrijire. Noi recomandăm detergent lichid şi sub formă de gel, complet, universal şi color pentru toate textilele colorate şi spălabile cu maşina din...

	Ø Folosiţi numai produse lichide şi geluri care curg de la sine, care sunt recomandate de producător pentru a fi turnate în sertarul pentru detergenţi.
	Ø Folosiţi numai produse lichide şi geluri care curg de la sine, care sunt recomandate de producător pentru a fi turnate în sertarul pentru detergenţi.
	Ø Folosiţi numai produse lichide şi geluri care curg de la sine, care sunt recomandate de producător pentru a fi turnate în sertarul pentru detergenţi.

	Ø Nu amestecaţi detergenţi lichizi diferiţi. La schimbarea detergentului lichid (tip, producător, ...) goliţi recipientul de dozare fără resturi. 
	Ø Nu amestecaţi detergenţi lichizi diferiţi. La schimbarea detergentului lichid (tip, producător, ...) goliţi recipientul de dozare fără resturi. 
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	Ø Nu folosiţi soluţii cu conţinut de solvenţi, substanţe iritante sau care emană gaze (de ex. înălbitor lichid).
	Ø Nu folosiţi soluţii cu conţinut de solvenţi, substanţe iritante sau care emană gaze (de ex. înălbitor lichid).

	Ø Nu amestecaţi detergentul cu balsam.
	Ø Nu amestecaţi detergentul cu balsam.

	Ø Nu folosiţi produse îngroşate care au fost depozitate timp îndelungat.
	Ø Nu folosiţi produse îngroşate care au fost depozitate timp îndelungat.

	Ø Pentru evitarea uscării nu lăsaţi capacul de umplere să stea deschis mult timp.
	Ø Pentru evitarea uscării nu lăsaţi capacul de umplere să stea deschis mult timp.






	În folosinţa zilnică
	În folosinţa zilnică
	În folosinţa zilnică
	În folosinţa zilnică
	În folosinţa zilnică
	Ø Indicatoare luminoase pe mânerul sertarului
	Ø Indicatoare luminoase pe mânerul sertarului
	Ø Indicatoare luminoase pe mânerul sertarului
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	luminează
	i
	w
	i
	w
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	– Indicatorul 
	– Indicatorul 
	clipeşte


	– Indicatorul 
	– Indicatorul 
	clipeşte scurt




	Ø Selectarea şi deselectarea dozării inteligente/adaptarea intensităţii de dozare
	Ø Selectarea şi deselectarea dozării inteligente/adaptarea intensităţii de dozare
	Dozarea intelligentă de detergent şi de balsam este selectată din fabrică în toate programele permise, 
	vezi de la
	~ Pagina 22

	Suplimentar la dozarea inteligentă poate în caz de nevoie să fie adăugat manual detergent auxiliar în camera 
	u
	v
	~ Pagina 36

	Selectarea (pornit/oprit) precum şi intensitatea de dozare selectată a 
	Selectarea (pornit/oprit) precum şi intensitatea de dozare selectată a 
	i-DOS 
	M
	w

	w



	Ø Adăugarea de detergent/balsam
	Ø Adăugarea de detergent/balsam
	Clipirea indicatorului luminos la dozarea inteligentă selectată şi o indicaţie corespunzătoare în câmpul de afişare arată că nivelul de umplere este sub minimul necesar. Conţinutul ajunge numai pentru cca. 3 spălări. 
	Acelaşi detergent sau balsam poate fi adăugat oricând. La schimbarea produsului/producătorului recomandăm să curăţaţi recipientul în prealabil. 
	~ Pagina 42

	Dacă este cazul adaptaţi cantitatea de dozare de bază. 
	~ Pagina 36







	Reglări de bază
	Reglări de bază
	Reglări de bază
	Reglări de bază
	Reglări de bază
	Ø Dacă este cazul modificaţi cantităţile de dozare de bază pentru detergent şi balsam:
	Ø Dacă este cazul modificaţi cantităţile de dozare de bază pentru detergent şi balsam:
	Ø Dacă este cazul modificaţi cantităţile de dozare de bază pentru detergent şi balsam:
	Cantitatea de 
	dozare de bază

	La detergenţi – recomandării producătorului pentru murdărire normală şi durităţii apei existente.
	La detergenţi

	La balsamuri – recomandării producătorului pentru moliciune medie şi durităţii apei existente.
	La balsamuri

	Datele pentru aceasta le găsiţi pe eticheta ambalajului detergentului/balsamului sau întrebaţi direct la producător.
	Pentru determinarea durităţii apei existente folosiţi benzile de testare sau întrebaţi la întreprinderea dvs. de alimentare cu apă.
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>



	Aici un exemplu pentru dozarea detergentului pe o etichetă de ambalaj:
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Grad de murdărire → 
	Grad de murdărire 
	Duritatea apei ↓

	uşoară
	uşoară

	normală
	normală
	normală


	puternică
	puternică

	foarte dură
	foarte dură



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	moale/medie
	moale/medie

	55 ml
	55 ml

	75 ml
	75 ml
	75 ml


	120 ml
	120 ml

	160 ml
	160 ml


	<TABLE ROW>
	dură/foarte dură
	dură/foarte dură

	75 ml
	75 ml

	95 ml
	95 ml
	95 ml


	150 ml
	150 ml

	180 ml
	180 ml





	– Reglarea din fabică a cantităţii de dozare de bază este de 
	– Reglarea din fabică a cantităţii de dozare de bază este de 
	75 ml


	– La detergenţi mai concentraţi reduceţi cantitatea de dozare de bază.
	– La detergenţi mai concentraţi reduceţi cantitatea de dozare de bază.


	Ø În cazul în care în timpul spălării se arată repetat o formare de spumă puternică, vă rugăm să verificaţi reglarea dozării de bază şi intensitatea dozării.
	Ø În cazul în care în timpul spălării se arată repetat o formare de spumă puternică, vă rugăm să verificaţi reglarea dozării de bază şi intensitatea dozării.
	Referitor la aceasta unii detergenţi lichizi pot avea tendinţa să producă mai multă spumă. În cazul reglării corecte a dozării de bază şi a intensităţii de dozare se recomandă, să folosiţi un alt detergent.




	Modificaţi cantitatea de dozare de bază. 
	Modificaţi cantitatea de dozare de bază. 
	Modificaţi cantitatea de dozare de bază. 
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	Ø Dacă este cazul comutaţi Conţinut recipient i-DOS 
	Ø Dacă este cazul comutaţi Conţinut recipient i-DOS 
	Ø Dacă este cazul comutaţi Conţinut recipient i-DOS 
	i
	w

	În loc de balsam poate fi folosit un al doilea detergent lichid în recipientul i-DOS 
	i
	i

	w

	Modificaţi conţinutul recipientului. 
	~ Pagina 39

	– Un încărcător alternativ suplimentar pentru al doilea detergent lichid se livrează cu maşina şi poate fi montat în capacul de umplere. 
	– Un încărcător alternativ suplimentar pentru al doilea detergent lichid se livrează cu maşina şi poate fi montat în capacul de umplere. 

	– La comutarea conţinutului recipientului i-DOS 
	– La comutarea conţinutului recipientului i-DOS 
	i
	i

	w
	de la balsam la detergent pentru
	off
	i
	w

	Recipientul i-DOS 
	w
	i
	i

	w

	Setările se păstrează pentru acest program până la următoarea modificare.

	– La comutarea conţinutului reipientului i-DOS 
	– La comutarea conţinutului reipientului i-DOS 
	i
	w
	w

	pe balsam


	– Comutarea conţinuturilor recipientelor cere o acţionare suplimentară prin câmpul de afişare.
	– Comutarea conţinuturilor recipientelor cere o acţionare suplimentară prin câmpul de afişare.
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	<TABLE ROW>
	i
	i

	Changing the contents of i-DOS (Modificarea conţinutului i-DOS repune)
	Changing the contents of i-DOS (Modificarea conţinutului i-DOS repune)


	<TABLE ROW>
	resets default setting of i-DOS i/w
	resets default setting of i-DOS 
	i
	w



	<TABLE ROW>
	(pe valoarea lor standard.)
	(pe valoarea lor standard.)


	<TABLE ROW>
	Abort (întrerupe)
	Abort (întrerupe)

	Continue (mai departe)
	Continue (mai departe)












	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	La programele în care nu este posibilă o dozare inteligentă sau care se face la dorinţă (atunci dozarea inteligentă se poziţionează pe 
	off
	u 
	u
	v


	În afară de aceasta aici se pot doza suplimentar faţă de dozarea inteligentă detergent auxiliar ca de ex. dedurizant, decolorant sau sare pentru pete.
	1. Trageţi sertarul pentru detergent.
	1. Trageţi sertarul pentru detergent.
	1. Trageţi sertarul pentru detergent.
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>



	2. Dozaţi în camerar 
	2. Dozaţi în camerar 
	u 
	u
	v


	– recomandării de dozare din câmpul de afişare, de ex. pentru Cottons (Bumbac):
	– recomandării de dozare din câmpul de afişare, de ex. pentru Cottons (Bumbac):
	– recomandării de dozare din câmpul de afişare, de ex. pentru Cottons (Bumbac):
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	<TABLE ROW>
	Dosage: 70% (Dozare: 70%)
	Dosage: 70% (Dozare: 70%)

	ú
	ú
	ú



	<TABLE ROW>
	Please load laundry: max. 8kg (Vă rugăm să introduceţi rufele: max. 8kg)
	Please load laundry: max. 8kg (Vă rugăm să introduceţi rufele: max. 8kg)


	<TABLE ROW>
	<TABLE ROW>



	În funcţie de cantitatea de rufe introdusă se indică o recomandare de dozare în câmpul de afişare.

	– Murdărire,
	– Murdărire,

	– Duritatea apei, 
	– Duritatea apei, 
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	– Indicaţiile producătorului.
	– Indicaţiile producătorului.


	– La dozarea tuturor mijloacelor de spălare/auxiliare şi de curăţare respectaţi necondiţionat indicaţiile producătorului.
	– La dozarea tuturor mijloacelor de spălare/auxiliare şi de curăţare respectaţi necondiţionat indicaţiile producătorului.

	– Balsamul şi formatorul vâscos se diluează cu puţină apă. Împiedică înfundarea!
	– Balsamul şi formatorul vâscos se diluează cu puţină apă. Împiedică înfundarea!

	– La dozarea manuală nu turnaţi detergent suplimentar peste dozarea inteligentă (poziţionaţi dozarea inteligentă pe 
	– La dozarea manuală nu turnaţi detergent suplimentar peste dozarea inteligentă (poziţionaţi dozarea inteligentă pe 
	off










	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>




	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Program
	Program

	Încărcare
	Încărcare

	Consum de energie***
	Consum de energie***

	Apă***
	Apă***

	Durata programului***
	Durata programului***



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Cottons (Bumbac) 30 °C*
	Cottons (Bumbac) 30 °C*

	8 kg
	8 kg

	0,38 kWh
	0,38 kWh

	57 l
	57 l

	2:21 h
	2:21 h


	<TABLE ROW>
	Cottons (Bumbac) 40 °C*
	Cottons (Bumbac) 40 °C*

	8 kg
	8 kg

	0,97 kWh
	0,97 kWh

	57 l
	57 l

	2:31 h
	2:31 h


	<TABLE ROW>
	Cottons (Bumbac) 60 °C*
	Cottons (Bumbac) 60 °C*

	8 kg
	8 kg

	1,31 kWh
	1,31 kWh

	57 l
	57 l

	2:31 h
	2:31 h


	<TABLE ROW>
	Cottons (Bumbac) 90 °C
	Cottons (Bumbac) 90 °C

	8 kg
	8 kg

	2,40 kWh
	2,40 kWh

	68 l
	68 l

	2:21 h
	2:21 h


	<TABLE ROW>
	Easy-Care (Sintetice) 40 °C*
	Easy-Care (Sintetice) 40 °C*

	3,5 kg
	3,5 kg

	0,55 kWh
	0,55 kWh

	41 l
	41 l

	1:35 h
	1:35 h


	<TABLE ROW>
	Mix 40 °C
	Mix 40 °C

	3,5 kg
	3,5 kg

	0,58 kWh
	0,58 kWh

	37 l
	37 l

	0:53 h
	0:53 h


	<TABLE ROW>
	Delicate/Silk (Fine/Mătase) 30 °C
	Delicate/Silk (Fine/Mătase) 30 °C

	2 kg
	2 kg

	0,14 kWh
	0,14 kWh

	34 l
	34 l

	0:43 h
	0:43 h


	<TABLE ROW>
	Wool (Lână) 30 °C
	Wool (Lână) 30 °C

	2 kg
	2 kg

	0,19 kWh
	0,19 kWh

	39 l
	39 l

	0:40 h
	0:40 h


	<TABLE ROW>
	* Instalarea programului pentru verificări conform EN60456 valabilă. 
	* Instalarea programului pentru verificări conform EN60456 valabilă.
	Indicaţie pentru verificări comparative: Pentru testarea programelor de verificare spălaţi cantitatea de încărcare indicată cu turaţia maximă.





	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Program
	Program

	Funcţie suplimentară
	Funcţie suplimentară

	Încărcare
	Încărcare

	Consum de energie anual
	Consum de energie anual

	Consum de apă anual
	Consum de apă anual



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Cottons (Bumbac) 40/60 °C
	Cottons (Bumbac) 40/60 °C

	EcoPerfect **
	EcoPerfect **
	Eco


	8/4 kg
	8/4 kg

	189 kWh
	189 kWh

	10500 l
	10500 l


	<TABLE ROW>
	** Setarea programului pentru verificarea etichetării de energie conform Directivei 2010/30/UE cu apă rece (15 °C). 
	** Setarea programului pentru verificarea etichetării de energie conform Directivei 2010/30/UE cu apă rece (15 °C).
	*** Valorile se abat de la valorile indicate în funcţie de presiunea apei, duritate, temperatura de intrare, temperatura camerei, felul, cantitatea şi murdărirea rufelor, detergentul folosit, oscilaţiile în tensiunea de reţea şi funcţiile su...
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	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
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	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>




	Cu tastele 
	Cu tastele 
	Cu tastele 
	basic settings 3 sec.

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	basic settings 3 sec.

	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	<TABLE ROW>
	Language (Limba)
	Language (Limba)


	<TABLE ROW>
	end signal (semnal final)
	end signal (semnal final)

	off (oprit)
	off (oprit)

	Â
	Â
	Â



	<TABLE ROW>
	button signal (semnal de taste)
	button signal (semnal de taste)


	<TABLE ROW>
	Ö
	Ö
	Ö


	×
	×
	×


	Ö
	Ö
	Ö


	×
	×
	×






	Ø La atingerea mai lungă a tastelor setările se parcurg automat.
	Ø La atingerea mai lungă a tastelor setările se parcurg automat.
	Ø La atingerea mai lungă a tastelor setările se parcurg automat.

	Ø Selectaţi reglarea cu cele două taste din stânga.
	Ø Selectaţi reglarea cu cele două taste din stânga.

	Ø Selectaţi valoarea de indicare cu cele două taste din dreapta (Selectarea confirmată prin bifă).
	Ø Selectaţi valoarea de indicare cu cele două taste din dreapta (Selectarea confirmată prin bifă).

	Ø Aşteptaţi sau ţineţi din nou apăsate tastele 
	Ø Aşteptaţi sau ţineţi din nou apăsate tastele 
	basic settings 3 sec.



	Setările rămân păstrate după oprire.
	Setările rămân păstrate după oprire.



	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Reglări
	Reglări

	Valori de reglare
	Valori de reglare

	Indicaţii
	Indicaţii



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	end signal (Semnal final)
	end signal (Semnal final)
	end signal (Semnal final)


	off – quiet – medium – loud – very loud (oprit – silenţios – mediu – sonor – foarte sonor)
	off – quiet – medium – loud – very loud (oprit – silenţios – mediu – sonor – foarte sonor)

	Adaptaţi intensitatea sonoră a semnalului final.
	Adaptaţi intensitatea sonoră a semnalului final.


	<TABLE ROW>
	button signal (Semnal taste)
	button signal (Semnal taste)
	button signal (Semnal taste)


	off – quiet – medium – loud – very loud (oprit – silenţios – mediu – sonor – foarte sonor)
	off – quiet – medium – loud – very loud (oprit – silenţios – mediu – sonor – foarte sonor)

	Adaptaţi intensitatea sonoră a semnalului tastelor.
	Adaptaţi intensitatea sonoră a semnalului tastelor.


	<TABLE ROW>
	auto power-off (Oprirea automată a aparatului)
	auto power-off (Oprirea automată a aparatului)
	auto power-off (Oprirea automată a aparatului)


	after 15 – 30 – 60 min. – never (după 15 – 30 – 60 min. – niciodată)
	after 15 – 30 – 60 min. – never (după 15 – 30 – 60 min. – niciodată)

	Aparatul se opreşte în mod automat după ... min. (=0 kWh consum de energie). Pentru pornire apăsaţi întrerupătorul principal – tasta #.
	Aparatul se opreşte în mod automat după ... min. (=0 kWh consum de energie). Pentru pornire apăsaţi întrerupătorul principal – tasta 
	#



	<TABLE ROW>
	Language (Limba)
	Language (Limba)
	Language (Limba)


	English (Engleza) 
	English (Engleza)
	...

	modificaţi limba indicată.
	modificaţi limba indicată.







	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	i-DOS i/w content (conţinut)
	i-DOS 
	i-DOS 
	i

	w 


	Balsam – 
	Balsam – 
	Detergent

	Selectaţi conţinutul recipientului.
	Selectaţi conţinutul recipientului.


	<TABLE ROW>
	i-DOS i/w
	i-DOS 
	i-DOS 
	i

	w


	10 ml – 200 ml
	10 ml – 200 ml

	Setaţi cantitatea de dozare de bază conform recomandării producătorului de detergent/ balsam.
	Setaţi cantitatea de dozare de bază conform recomandării producătorului de detergent/ balsam.


	<TABLE ROW>
	i-DOS w
	i-DOS 
	i-DOS 
	w



	10 ml – 200 ml
	10 ml – 200 ml
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	Automatismul de cantitate
	Automatismul de cantitate
	Automatismul de cantitate
	Automatismul de cantitate
	Automatismul de cantitate
	În funcţie de felul textilelor şi de încărcare automatismul de cantitate adaptează în mod optim consumul de apă în fiecare program.




	Aquasenzor
	Aquasenzor
	Aquasenzor
	Aquasenzor
	Aquasenzor
	Aquasenzorul verifică în timpul spălării şi clătirii gradul de tulburare (Tulburarea se produce datorită murdăriei şi a restului de detergent) a apei de spălare şi de clătire. În funcţie de tulburarea apei se stabileşte durata şi num...




	Senzorul de încărcare/Indicatorul de încărcare
	Senzorul de încărcare/Indicatorul de încărcare
	Senzorul de încărcare/Indicatorul de încărcare
	Senzorul de încărcare/Indicatorul de încărcare
	Senzorul de încărcare/Indicatorul de încărcare
	Senzorul de încărcare recunoaşte la hubloul deschis gradul de încărcare al maşinii de spălat. Acesta se indică în câmpul de afişare printr-o bară care se umple. 
	Pentru ca senzorul de încărcare să poată înregistra complet cantitatea de rufe, cuva trebuie să fie goală înaintea conectării maşinii de spălat.
	Pentru ca senzorul de încărcare să poată înregistra complet cantitatea de rufe, cuva trebuie să fie goală înaintea conectării maşinii de spălat.





	Recomandări de dozare
	Recomandări de dozare
	Recomandări de dozare
	Recomandări de dozare
	Recomandări de dozare
	Recomandarea de dozare indică – în funcţie de programul selectat şi de încărcarea recunoscută – o recomandare referitoare la dozarea detergentului în procente. Indicarea în % se referă şi la recomandarea producătorului detergentului.
	Prin respectarea recomandării de dozare se protejează mediul şi bugetul dvs.
	Prin respectarea recomandării de dozare se protejează mediul şi bugetul dvs.





	Sistemul de control al dezechilibrului
	Sistemul de control al dezechilibrului
	Sistemul de control al dezechilibrului
	Sistemul de control al dezechilibrului
	Sistemul de control al dezechilibrului
	Sistemul automat de control al excentrării recunoaşte dezechilibrările şi are grijă de împărţirea egală a rufelor prin mai multe încercări de centrifugare.
	Din motive de siguranţă la o împărţire foarte nefavorabilă a rufelor se va reduce turaţia sau nu se va centrifuga.
	Puneţi în cuvă rufe mari şi rufe mici. 
	Puneţi în cuvă rufe mari şi rufe mici. 
	Deficienţe, ce-i de făcut? 
	~ Pagina 50










	Curăţare şi întreţinere
	Curăţare şi întreţinere
	Curăţare şi întreţinere
	Curăţare şi întreţinere
	Curăţare şi întreţinere
	Curăţare şi întreţinere



	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	şi întreţinere



	Pericol de moarte datorită curentului electric
	Pericol de moarte datorită curentului electric
	Pericol de moarte datorită curentului electric
	Pericol de moarte datorită curentului electric
	La contactul cu părţile conducătoare de curent există pericol de moarte.
	Opriţi aparatul. Scoateţi ştecherul din priză.

	Pericol datorită incendiului şi exploziei!
	Pericol datorită incendiului şi exploziei!
	La folosirea în maşina de spălat de mijloace de curăţare cu conţinut de solvenţi de ex.benzină de spălat se pot avaria părţi constructive şi se pot forma aburi toxici.
	Nu folosiţi detergenţi care conţin solvenţi.

	Maşina de spălat se poate deteriora!
	Maşina de spălat se poate deteriora!
	În cazul folosirii de detergenţi cu conţinut de solvenţi ca de ex. benzină de curăţat se pot deteriora suprafeţele maşinii de spălat.
	Nu folosiţi detergenţi care conţin solvenţi.



	Carcasa maşinii/Câmpul de operare
	Carcasa maşinii/Câmpul de operare
	Carcasa maşinii/Câmpul de operare
	Carcasa maşinii/Câmpul de operare
	Carcasa maşinii/Câmpul de operare
	Ø Îndepărtaţi imediat resturile de detergent.
	Ø Îndepărtaţi imediat resturile de detergent.
	Ø Îndepărtaţi imediat resturile de detergent.

	Ø Frecaţi cu o cârpă moale umedă.
	Ø Frecaţi cu o cârpă moale umedă.

	Ø Curăţarea cu jet de apă este interzisă.
	Ø Curăţarea cu jet de apă este interzisă.






	Tamburul
	Tamburul
	Tamburul
	Tamburul
	Tamburul
	Folosiţi substanţe de curăţare fără clor, fără burete de sârmă.




	Decalcificare
	Decalcificare
	Decalcificare
	Decalcificare
	Decalcificare
	Nu este necesară în cazul dozării corecte a detergentului. Dacă este totuşi necesară, se va proceda conform indicaţiilor producătorului decalcifiantului. Substanţe de decalcifiere indicate se pot obţine prin pagina noastră de Internet sau ...
	~ Pagina 52





	Curăţarea sertarului pentru detergent i-Dos
	Curăţarea sertarului pentru detergent i-Dos
	Curăţarea sertarului pentru detergent i-Dos
	Curăţarea sertarului pentru detergent i-Dos
	Curăţarea sertarului pentru detergent i-Dos
	Ø Golirea recipientelor de dozare
	Ø Golirea recipientelor de dozare
	Ø Golirea recipientelor de dozare
	Recipientele de dozare au orificii de golire cu dopuri care se pot scoate în partea din faţă. Pentru golirea recipientelor de dozare scoateţi mai întâi mânerul sertarului aşa cum este reprezentat:
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>




	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>



	<GRAPHIC>
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	<GRAPHIC>
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	... trageţi în sus mânerul deblocat al sertarului (B).
	<GRAPHIC>
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	<GRAPHIC>




	3. Pentru golirea recipientelor de dozare scoateţi cu grijă dopul respectiv şi scurgeţi conţinutul într-un vas potrivit.
	3. Pentru golirea recipientelor de dozare scoateţi cu grijă dopul respectiv şi scurgeţi conţinutul într-un vas potrivit.

	4. Introduceţi din nou dopul până la opritor.
	4. Introduceţi din nou dopul până la opritor.



	Ø Curăţarea recipientelor de dozare/Curăţarea sertarului pentru detergent
	Ø Curăţarea recipientelor de dozare/Curăţarea sertarului pentru detergent
	Pentru curăţarea recipientului de dozare golit sertarul pentru detergent se va scoate complet.
	1. Goliţi recipientele de dozare înainte de scoatere. 
	1. Goliţi recipientele de dozare înainte de scoatere. 
	1. Goliţi recipientele de dozare înainte de scoatere. 
	Reaşezaţi mânerul sertarului abia după ce aţi efectuat curăţarea.
	Reaşezaţi mânerul sertarului abia după ce aţi efectuat curăţarea.


	2. Deschideţi sertarul.
	2. Deschideţi sertarul.
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	3. Apăsaţi maneta de deblocare şi scoateţi sertarul complet.
	3. Apăsaţi maneta de deblocare şi scoateţi sertarul complet.
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	4. Scoateţi cu grijă capacul sertarului.
	4. Scoateţi cu grijă capacul sertarului.
	Sertarul pentru detergent se poate deteriora!
	Sertarul pentru detergent se poate deteriora!
	Sertarul pentru detergent conţine elemente electrice. La contactul cu apa acestea se pot deteriora.
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	– Nu curăţaţi capacul în maşina de spălat vase şi nu- l scufundaţi în apă.
	– Nu curăţaţi capacul în maşina de spălat vase şi nu- l scufundaţi în apă.
	– Nu curăţaţi capacul în maşina de spălat vase şi nu- l scufundaţi în apă.

	– Protejaţi ştecherul din spate al sertarului de umezeală, resturi de detergent sau de balsam, dacă este cazul curăţaţi suprafeţele exterioare cu o cârpă umedă. Uscaţi-l înainte de introducere.
	– Protejaţi ştecherul din spate al sertarului de umezeală, resturi de detergent sau de balsam, dacă este cazul curăţaţi suprafeţele exterioare cu o cârpă umedă. Uscaţi-l înainte de introducere.
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	6. Uscaţi tava şi capacul şi aşezaţi-le din nou.
	6. Uscaţi tava şi capacul şi aşezaţi-le din nou.
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	7. Împingeţi mânerul sertarului de sus până când se fixează palpabil.
	7. Împingeţi mânerul sertarului de sus până când se fixează palpabil.

	8. Introduceţi complet sertarul pentru detergent.
	8. Introduceţi complet sertarul pentru detergent.








	Pompa de leşie este înfundată
	Pompa de leşie este înfundată
	Pompa de leşie este înfundată
	Pompa de leşie este înfundată
	Pompa de leşie este înfundată
	Pericol de opărire
	Pericol de opărire
	La spălarea cu temperaturi înalte leşia de spălare este fierbinte. La atingerea leşiei de spălare fierbinţi se poate ajunge la opăriri. 
	Lăsaţi leşia de spălare să se răcească.

	Închideţi robinetul de apă, ca să nu se mai adauge altă apă, care să fie evacuată împreună cu leşia de spălare.
	Închideţi robinetul de apă, ca să nu se mai adauge altă apă, care să fie evacuată împreună cu leşia de spălare.

	1. Opriţi aparatul. Scoateţi ştecherul din priză.
	1. Opriţi aparatul. Scoateţi ştecherul din priză.
	1. Opriţi aparatul. Scoateţi ştecherul din priză.

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>




	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>




	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>



	Apăsaţi capacul de închidere şi aşezaţi furtunul de golire în suport.
	Restul de apă se poate scurge.
	Restul de apă se poate scurge.


	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>




	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>




	7. Închideţi clapeta de service. Dacă este cazul, fixaţi mai întâi clapeta de service nefixată.
	7. Închideţi clapeta de service. Dacă este cazul, fixaţi mai întâi clapeta de service nefixată.


	Pentru a împiedica scurgerea detergentului nefolosit la următoarea spălare: turnaţi 1 litru de apă în camera 
	Pentru a împiedica scurgerea detergentului nefolosit la următoarea spălare: turnaţi 1 litru de apă în camera 
	u 
	u
	v

	Drain






	Furtunul de scurgere astupat la sifon
	Furtunul de scurgere astupat la sifon
	Furtunul de scurgere astupat la sifon
	Furtunul de scurgere astupat la sifon
	Furtunul de scurgere astupat la sifon
	1. Opriţi aparatul. Scoateţi ştecherul din priză.
	1. Opriţi aparatul. Scoateţi ştecherul din priză.
	1. Opriţi aparatul. Scoateţi ştecherul din priză.
	Se poate evacua restul de apă!
	Se poate evacua restul de apă!
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	3. Curăţaţi furtunul de evacuare şi ştuţul sifonului.
	3. Curăţaţi furtunul de evacuare şi ştuţul sifonului.

	4. Montaţi din nou furtunul de evacuare şi asiguraţi locul de racordare cu brida furtunului.
	4. Montaţi din nou furtunul de evacuare şi asiguraţi locul de racordare cu brida furtunului.






	Sitele în circuitul de apă sunt înfundate
	Sitele în circuitul de apă sunt înfundate
	Sitele în circuitul de apă sunt înfundate
	Sitele în circuitul de apă sunt înfundate
	Sitele în circuitul de apă sunt înfundate
	Pentru aceasta eliminaţi mai întâi presiunea apei în conducta de alimentare:
	Pentru aceasta eliminaţi mai întâi presiunea apei în conducta de alimentare:
	1. Închideţi robinetul de apă!
	1. Închideţi robinetul de apă!

	2. Alegeţi un program oarecare (în afară de Spin/Drain (Centrifugare/Evacuare).
	2. Alegeţi un program oarecare (în afară de Spin/Drain (Centrifugare/Evacuare).

	3. Se selectează 
	3. Se selectează 
	Start
	Ü


	4. Apăsaţi tasta 
	4. Apăsaţi tasta 
	#


	5. Curăţarea sitei:
	5. Curăţarea sitei:
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	Curăţaţi sita cu o perie mică.
	şi/sau la modele standard şi Aqua-Secure:
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	Se scoate sita cu cleştele şi se curăţă.

	6. Se montează la loc furtunul şi se verifică etanşeitatea.
	6. Se montează la loc furtunul şi se verifică etanşeitatea.
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	, de ex. în cazul unei căderi de curent



	Programul se desfăşoară în continuare, dacă a fost restabilită alimentarea de la reţea. Dacă trebuie totuşi să se scoată rufe, hubloul poate fi deschis după cum urmează:
	Programul se desfăşoară în continuare, dacă a fost restabilită alimentarea de la reţea. Dacă trebuie totuşi să se scoată rufe, hubloul poate fi deschis după cum urmează:
	Programul se desfăşoară în continuare, dacă a fost restabilită alimentarea de la reţea. Dacă trebuie totuşi să se scoată rufe, hubloul poate fi deschis după cum urmează:
	Pericol de opărire
	Pericol de opărire
	Leşia de spălare şi rufele pot fi fierbinţi.. La atingere există pericol de opărire.
	Evtl. lăsaţi mai întâi să se răcească.

	Pericol la introducerea mâinii în cuva rotitoare!
	Pericol la introducerea mâinii în cuva rotitoare!
	La introducerea mâinilor în cuva rotitoare vă puteţi răni la mâini.
	Nu introduceţi mâinile în cuva rotitoare. Aşteptaţi până când cuva nu se mai roteşte.

	Sunt posibile pagube produse de apă!
	Sunt posibile pagube produse de apă!
	Apa care se scurge poate duce la pagube de inundare.
	Nu deschideţi hubloul atât timp cât se vede apă pe sticlă.

	1. Opriţi aparatul. Scoateţi ştecherul din priză.
	1. Opriţi aparatul. Scoateţi ştecherul din priză.
	1. Opriţi aparatul. Scoateţi ştecherul din priză.

	2. Evacuaţi leşia de spălare.
	2. Evacuaţi leşia de spălare.
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	După aceea hubloul se poate deschide.
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	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Indicator
	Indicator

	Cauza/Remediere
	Cauza/Remediere



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	The door cannot be locked, please open the door again, then close it and select "start/pause". (Uşa nu poate fi blocată, rugăm să mai deschideţi odată uşa, închideţi-o şi activaţi Start/Adăugare.)
	The door cannot be locked, please open the door again, then close it and select "start/pause". 

	– Evtl. sunt rufe prinse. please open the door again, then close it and select "start/pause". (Rog deschideţi şi închideţi încă odată hubloul şi selectaţi Start/Reload A (Start/Adăugare).) 
	– Evtl. sunt rufe prinse. please open the door again, then close it and select "start/pause". (Rog deschideţi şi închideţi încă odată hubloul şi selectaţi 
	– Evtl. sunt rufe prinse. please open the door again, then close it and select "start/pause". (Rog deschideţi şi închideţi încă odată hubloul şi selectaţi 
	– Evtl. sunt rufe prinse. please open the door again, then close it and select "start/pause". (Rog deschideţi şi închideţi încă odată hubloul şi selectaţi 
	Start
	A


	– Dacă este cazul împingeţi hubloul respectiv scoateţi rufe şi împingeţi din nou.
	– Dacă este cazul împingeţi hubloul respectiv scoateţi rufe şi împingeţi din nou.

	– Dacă este cazul opriţi şi porniţi aparatul din nou; instalaţi programul şi faceţi setări individuale; porniţi programul.
	– Dacă este cazul opriţi şi porniţi aparatul din nou; instalaţi programul şi faceţi setări individuale; porniţi programul.




	<TABLE ROW>
	Please re-fill i-DOS container (Reumpleţi recipientele i-DOS i/w, i-DOS w)
	Please re-fill i-DOS container (Reumpleţi recipientele i-DOS 
	i
	w
	w


	Starea de umplere minimă nu este atinsă în recipientele i-DOS, Completaţi ~ Pagina 32
	Starea de umplere minimă nu este atinsă în recipientele i-DOS, 
	Completaţi
	~ Pagina 32



	<TABLE ROW>
	i-Dos i/w, i-Dos w error, (Eroare); deactivate (Dezactivaţi) i-DOS i/w, i-DOS w
	i-Dos 
	i
	w
	w
	i
	w
	w


	i-DOS i/w, i-DOS w poziţionaţi pe off (oprit). 
	i-DOS 
	i
	w
	w
	off

	Chemaţi serviciul pentru clienţi. Aparatul poate funcţiona în continuare cu dozarea manuală. 
	~ Pagina 34



	<TABLE ROW>
	Please close detergent drawer. (Rog închideţi sertarul.)
	Please close detergent drawer. (Rog închideţi sertarul.)

	Introduceţi sertarul corect. 
	Introduceţi sertarul corect. 


	<TABLE ROW>
	Please open tap (Rog deschideţi robinetul de apă)
	Please open tap (Rog deschideţi robinetul de apă)

	– Deschideţi complet robinetul de apă, 
	– Deschideţi complet robinetul de apă,
	– Deschideţi complet robinetul de apă,
	– Deschideţi complet robinetul de apă,

	– Furtunul de alimentare este îndoit/prins
	– Furtunul de alimentare este îndoit/prins

	– Presiunea apei este prea mică. Curăţaţi sita. 
	– Presiunea apei este prea mică. Curăţaţi sita. 
	~ Pagina 46





	<TABLE ROW>
	Please clean pump (Rog curăţaţi pompa de leşie)
	Please clean pump (Rog curăţaţi pompa de leşie)

	– Pompa de leşie este înfundată. Curăţaţi pompa de leşie. 
	– Pompa de leşie este înfundată. Curăţaţi pompa de leşie. 
	– Pompa de leşie este înfundată. Curăţaţi pompa de leşie. 
	– Pompa de leşie este înfundată. Curăţaţi pompa de leşie. 

	– Furtunul de evacuare/ţeava de evacuare este înfundat(ă). Curăţaţi furtunul de evacuare la sifon. 
	– Furtunul de evacuare/ţeava de evacuare este înfundat(ă). Curăţaţi furtunul de evacuare la sifon. 
	~ Pagina 45





	<TABLE ROW>
	Pause: Reload is not possible (Pauză: Adăugarea nu este posibilă)
	Pause: Reload is not possible (Pauză: Adăugarea nu este posibilă)

	Nivelul apei sau temperatura sunt prea înalte. 
	Nivelul apei sau temperatura sunt prea înalte.
	Selectaţi 
	Start
	A



	<TABLE ROW>
	Door cannot be unlocked: Water level or temperature is too high (Deblocarea uşii nu este posibilă: Nivelul apei sau temperatura este prea mare)
	Door cannot be unlocked: Water level or temperature is too high (Deblocarea uşii nu este posibilă: Nivelul apei sau temperatura este prea mare)

	Nivelul apei sau temperatura sunt prea înalte. 
	Nivelul apei sau temperatura sunt prea înalte.
	Selectaţi 
	Start
	A



	<TABLE ROW>
	AquaStop has been activated! (AquaStop declanşat!) 
	AquaStop has been activated! (AquaStop declanşat!)
	Please call customer service (Rog chemaţi serviciul pentru clienţi)

	Nu este cazul la modele fără Aquastop 
	Nu este cazul la modele fără Aquastop
	Apă în vană, neetanşeitate a aparatului.
	Chemaţi serviciul pentru clienţi! 
	~ Pagina 52



	<TABLE ROW>
	Auto power-off in ... seconds (Oprire automată în ... secunde)
	Auto power-off in ... seconds (Oprire automată în ... secunde)

	Aparatul se opreşte automat după ... secunde, dacă el nu este deservit mai mult timp. Pentru întrerupere apăsaţi o tastă oarecare. ~ Pagina 38
	Aparatul se opreşte automat după ... secunde, dacă el nu este deservit mai mult timp. Pentru întrerupere apăsaţi o tastă oarecare. 
	~ Pagina 38



	<TABLE ROW>
	Water cooling (Răcirea leşiei)
	Water cooling (Răcirea leşiei)

	Pentru menajarea conductelor de evacuare leşia de spălare fierbinte se răceşte înainte de pompare.
	Pentru menajarea conductelor de evacuare leşia de spălare fierbinte se răceşte înainte de pompare.


	<TABLE ROW>
	Alte anunţuri 
	Alte anunţuri
	Error E: XXX (Eroare E: XXX)

	Opriţi aparatul, aşteptaţi 5 secunde şi porniţi-l din nou. Dacă anunţul apare din nou, chemaţi serviciul pentru clienţi. ~ Pagina 52
	Opriţi aparatul, aşteptaţi 5 secunde şi porniţi-l din nou. Dacă anunţul apare din nou, chemaţi serviciul pentru clienţi. 
	~ Pagina 52










	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>




	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Deficienţe
	Deficienţe

	Cauza/Remediere
	Cauza/Remediere



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Se scurge apă.
	Se scurge apă.

	– Fixaţi corect/înlocuiţi furtunul de evacuare. 
	– Fixaţi corect/înlocuiţi furtunul de evacuare.
	– Fixaţi corect/înlocuiţi furtunul de evacuare.
	– Fixaţi corect/înlocuiţi furtunul de evacuare.

	– Strângeţi şuruburile furtunului de alimentare.
	– Strângeţi şuruburile furtunului de alimentare.




	<TABLE ROW>
	Nu intră apă.
	Nu intră apă.

	– Nu s-a selectat Start/Reload A (Start/Adăugare)? 
	– Nu s-a selectat 
	– Nu s-a selectat 
	– Nu s-a selectat 
	Start
	A


	– Robinetul de apă nu este deschis?
	– Robinetul de apă nu este deschis?

	– Este astupată sita de alimentare? Curăţaţi sita. 
	– Este astupată sita de alimentare? Curăţaţi sita. 
	~ Pagina 46


	– Furtunul de alimentare este îndoit sau prins?
	– Furtunul de alimentare este îndoit sau prins?




	<TABLE ROW>
	Recipientul de dozare este gol şi indicatorul nivelului de umplere nu clipeşte.
	Recipientul de dozare este gol şi indicatorul nivelului de umplere nu clipeşte.

	– Capacul sertarului/ştecherul este murdar? Curăţare ~ Pagina 42 
	– Capacul sertarului/ştecherul este murdar? 
	– Capacul sertarului/ştecherul este murdar? 
	– Capacul sertarului/ştecherul este murdar? 
	Curăţare
	~ Pagina 42


	– Sertarul pentru detergent nu este introdus corect? Introduceţi corect. 
	– Sertarul pentru detergent nu este introdus corect? Introduceţi corect. 
	~ Pagina 33





	<TABLE ROW>
	În recipientul de dozare s- a turnat un detergent/ balsam fals.
	În recipientul de dozare s- a turnat un detergent/ balsam fals.

	Recipientele de dozare: 
	Recipientele de dozare: 
	1. Golire şi curăţire 
	1. Golire şi curăţire 
	1. Golire şi curăţire 

	2. Umpleţi din nou 
	2. Umpleţi din nou 
	~ Pagina 32





	<TABLE ROW>
	Detergentul/balsamul din recipientele de dozare este îngroşat.
	Detergentul/balsamul din recipientele de dozare este îngroşat.

	Curăţaţi recipientele de dozare şi umpleţi-le din nou.
	Curăţaţi recipientele de dozare şi umpleţi-le din nou.


	<TABLE ROW>
	Hubloul nu se poate deschide.
	Hubloul nu se poate deschide.

	– Funcţia de siguranţă este activă. Întrerupere de program? 
	– Funcţia de siguranţă este activă. Întrerupere de program? 
	– Funcţia de siguranţă este activă. Întrerupere de program? 
	– Funcţia de siguranţă este activă. Întrerupere de program? 

	– Aţi ales 
	– Aţi ales 
	Rinse Hold
	$


	– Deschiderea este posibilă numai prin deblocarea de siguranţă? 
	– Deschiderea este posibilă numai prin deblocarea de siguranţă? 
	~ Pagina 47





	<TABLE ROW>
	Programul nu porneşte.
	Programul nu porneşte.

	– S-a selectat Start/Reload A (Start/Adăugare) sau Finished in (Gata în) timp? 
	– S-a selectat 
	– S-a selectat 
	– S-a selectat 
	Start
	A
	Finished in


	– Hubloul este închis?
	– Hubloul este închis?

	– Siguranţa pentru copii este activă? Dezactivaţi. 
	– Siguranţa pentru copii este activă? Dezactivaţi. 




	<TABLE ROW>
	Leşia de spălare nu este pompată.
	Leşia de spălare nu este pompată.

	– Aţi ales Rinse Hold (Stop clătire) $ (fără centrifugare)? 
	– Aţi ales 
	– Aţi ales 
	– Aţi ales 
	Rinse Hold
	$


	– Curăţaţi pompa. 
	– Curăţaţi pompa. 

	– Curăţaţi ţeava de evacuare şi/sau furtunul de evacuare.
	– Curăţaţi ţeava de evacuare şi/sau furtunul de evacuare.




	<TABLE ROW>
	Apa în cuvă nu este vizibilă.
	Apa în cuvă nu este vizibilă.

	Nu este o greşeală – apa este sub domeniul vizibil.
	Nu este o greşeală – apa este sub domeniul vizibil.


	<TABLE ROW>
	Rezultatul centrigufării nu este mulţumitor. 
	Rezultatul centrigufării nu este mulţumitor.
	Rufele sunt ude/prea umede.

	– Nu este o greşeală – sistemul de control al excentrării a întrerupt centrifugarea, împărţire neegală a rufelor. 
	– Nu este o greşeală – sistemul de control al excentrării a întrerupt centrifugarea, împărţire neegală a rufelor.
	– Nu este o greşeală – sistemul de control al excentrării a întrerupt centrifugarea, împărţire neegală a rufelor.
	– Nu este o greşeală – sistemul de control al excentrării a întrerupt centrifugarea, împărţire neegală a rufelor.
	Împărţiţi rufe mari şi rufe mici în cuvă.

	– S-a selectat 
	– S-a selectat 
	Easy-Iron
	p
	~ Pagina 22


	– S-a selectat o turaţie prea mică? 
	– S-a selectat o turaţie prea mică? 




	<TABLE ROW>
	Mai multe încercări de centrifugare.
	Mai multe încercări de centrifugare.

	Nu este o greşeală – sistemul de control al excentrării egalizează excentrarea.
	Nu este o greşeală – sistemul de control al excentrării egalizează excentrarea.


	<TABLE ROW>
	Apă rămasă în camera pentru detergent.
	Apă rămasă în camera pentru detergent.

	– Nu este o greşeală – efectul detergentului nu este afectat. 
	– Nu este o greşeală – efectul detergentului nu este afectat.
	– Nu este o greşeală – efectul detergentului nu este afectat.
	– Nu este o greşeală – efectul detergentului nu este afectat.

	– Dacă este cazul curăţaţi accesoriul. 
	– Dacă este cazul curăţaţi accesoriul. 




	<TABLE ROW>
	Formarea de miros în maşina de spălat.
	Formarea de miros în maşina de spălat.

	Executaţi programul Cottons 90 °C (Bumbac 90 °C) fără rufe. 
	Executaţi programul 
	Cottons 90 °C

	Pentru aceasta folosiţi detergent integral.


	<TABLE ROW>
	Formare repetată de multă spumă.
	Formare repetată de multă spumă.

	– Verificaţi setările dozării de bază şi tăria dozării. 
	– Verificaţi setările dozării de bază şi tăria dozării.
	– Verificaţi setările dozării de bază şi tăria dozării.
	– Verificaţi setările dozării de bază şi tăria dozării.

	– Dacă este cazul folosiţi un alt detergent lichid.
	– Dacă este cazul folosiţi un alt detergent lichid.




	<TABLE ROW>
	Detergentul/balsamul picură de pe manşetă şi se adună pe fereastră sau în pliul manşetei.
	Detergentul/balsamul picură de pe manşetă şi se adună pe fereastră sau în pliul manşetei.

	Prea mult detergent/balsam în recipientele de dozare. Respectaţi marcajul max în recipientele de dozare.
	Prea mult detergent/balsam în recipientele de dozare. Respectaţi marcajul 
	max



	<TABLE ROW>
	Prereglarea i-DOS i/w este ştearsă.
	Prereglarea i-DOS 
	i
	w


	La modificarea setării de meniu i-DOS i/w: content (conţinut) se modifică toate reglările. ~ Pagina 35
	La modificarea setării de meniu 
	i-DOS 
	i
	w

	~ Pagina 35



	<TABLE ROW>
	Formare de zgomote puternice, vibraţii şi ”mutarea din loc“ la centrifugare.
	Formare de zgomote puternice, vibraţii şi ”mutarea din loc“ la centrifugare.

	– Aparatul este îndreptat? 
	– Aparatul este îndreptat?
	– Aparatul este îndreptat?
	– Aparatul este îndreptat?
	Îndreptaţi aparatul. 
	~ Pagina 62


	– Picioarele aparatului sunt fixate?
	– Picioarele aparatului sunt fixate?
	Asiguraţi picioarele aparatului. 
	~ Pagina 62


	– Siguranţele de transport sunt îndepărtate?
	– Siguranţele de transport sunt îndepărtate?
	Îndepărtaţi siguranţele de transport. 
	~ Pagina 57





	<TABLE ROW>
	Câmpul de afişare/ lămpile indicatoare nu funcţionează în timpul funcţionării maşinii.
	Câmpul de afişare/ lămpile indicatoare nu funcţionează în timpul funcţionării maşinii.

	– Pană de curent? 
	– Pană de curent?
	– Pană de curent?
	– Pană de curent?

	– Au sărit siguranţele? Reactivaţi/înlocuiţi siguranţele.
	– Au sărit siguranţele? Reactivaţi/înlocuiţi siguranţele.

	– Dacă defecţiunea apare din nou, apelaţi serviciul pentru clienţi. 
	– Dacă defecţiunea apare din nou, apelaţi serviciul pentru clienţi. 
	~ Pagina 52





	<TABLE ROW>
	Desfăşurarea programului mai lungă decât în mod obişnuit.
	Desfăşurarea programului mai lungă decât în mod obişnuit.

	– Nu este o greşeală – Sistemul de control al excentrării egalează excentrarea prin mai multe împărţiri ale rufelor. 
	– Nu este o greşeală – Sistemul de control al excentrării egalează excentrarea prin mai multe împărţiri ale rufelor.
	– Nu este o greşeală – Sistemul de control al excentrării egalează excentrarea prin mai multe împărţiri ale rufelor.
	– Nu este o greşeală – Sistemul de control al excentrării egalează excentrarea prin mai multe împărţiri ale rufelor.

	– Nu este o greşeală – Sistemul de control al spumei este activ – se adaugă mai multe clătiri.
	– Nu este o greşeală – Sistemul de control al spumei este activ – se adaugă mai multe clătiri.




	<TABLE ROW>
	Resturi de detergent pe rufe.
	Resturi de detergent pe rufe.

	– În unele cazuri detergenţii fără fosfaţi conţin resturi insolubile în apă. 
	– În unele cazuri detergenţii fără fosfaţi conţin resturi insolubile în apă.
	– În unele cazuri detergenţii fără fosfaţi conţin resturi insolubile în apă.
	– În unele cazuri detergenţii fără fosfaţi conţin resturi insolubile în apă.

	– Selectaţi 
	– Selectaţi 
	Rinsing





	<TABLE ROW>
	În starea de adăugare rufe clipeşte foarte repede Start//Reload A (Start/Adăugare) şi se aude un semnal.
	În starea de adăugare rufe clipeşte foarte repede 
	Start//Reload
	A


	– Nivelul de apă este prea înalt. Adăugarea de rufe nu este posibilă. Dacă este cazul închideţi imediat hubloul. 
	– Nivelul de apă este prea înalt. Adăugarea de rufe nu este posibilă. Dacă este cazul închideţi imediat hubloul.
	– Nivelul de apă este prea înalt. Adăugarea de rufe nu este posibilă. Dacă este cazul închideţi imediat hubloul.
	– Nivelul de apă este prea înalt. Adăugarea de rufe nu este posibilă. Dacă este cazul închideţi imediat hubloul.

	– Alegeţi 
	– Alegeţi 
	Start
	A





	<TABLE ROW>
	Dacă nu puteţi remedia o defecţiune (Oprit/Pornit) sau este necesară o reparaţie: 
	Dacă nu puteţi remedia o defecţiune (Oprit/Pornit) sau este necesară o reparaţie:
	– Opriţi aparatul şi scoateţi ştecherul din priză.
	– Opriţi aparatul şi scoateţi ştecherul din priză.
	– Opriţi aparatul şi scoateţi ştecherul din priză.

	– Închideţi robinetul de apă şi apelaţi serviciul pentru clienţi. 
	– Închideţi robinetul de apă şi apelaţi serviciul pentru clienţi. 
	~ Pagina 52












	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>




	Nu puteţi remedia defecţiunea singur, 
	Nu puteţi remedia defecţiunea singur, 
	Nu puteţi remedia defecţiunea singur, 
	Deficienţe, ce-i de făcut? 
	~ Pagina 50

	Vă rugăm să indicaţi serviciului peentru clienţi numărul produsului (E-Nr.) şi numărul de fabricaţie al aparatului (FD).
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Aceste date le găsiţi: în hublou în interior */ clapeta de service deschisă * şi în partea din spate a aparatului. 
	Aceste date le găsiţi: în hublou în interior */ clapeta de service deschisă * şi în partea din spate a aparatului.
	* în funcţie de model


	<TABLE ROW>
	Numărul produsului
	Numărul produsului

	Numărul de fabricaţie
	Numărul de fabricaţie





	Aveţi încredere în competenţa producătorului. 
	Aveţi încredere în competenţa producătorului.

	Adresaţi-vă nouă. În acest fel vă asiguraţi, că reparaţia va fi executată de tehnicieni de service şcolarizaţi cu piese de schimb originale.






	Instalarea aparatului
	Instalarea aparatului
	Instalarea aparatului
	Instalarea aparatului
	Instalarea aparatului
	Instalarea aparatului



	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>




	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>




	Suplimentar este necesar un sifon la racordarea furtunului de evacuare a apei:
	Suplimentar este necesar un sifon la racordarea furtunului de evacuare a apei:
	Suplimentar este necesar un sifon la racordarea furtunului de evacuare a apei:
	Suplimentar este necesar un sifon la racordarea furtunului de evacuare a apei:

	11 bridă de furtun ∅ 24–40 mm (comerţul de specialitate) pentru legarea la un sifon. 
	Racordul de apă.
	~ Pagina 61



	Scule utile:
	Scule utile:
	Scule utile:
	Scule utile:
	Ø nivela cu bulă de aer pentru aşezarea plană
	Ø nivela cu bulă de aer pentru aşezarea plană

	Ø Cheie cu
	Ø Cheie cu
	SW13: pentru desprinderea siguranţelor de transport 
	~ Pagina 57

	SW17: pentru îndreptarea picioarelor aparatului. 
	~ Pagina 62





	Lungimile furtunurilor şi ale cablurilor
	Lungimile furtunurilor şi ale cablurilor
	Lungimile furtunurilor şi ale cablurilor
	Lungimile furtunurilor şi ale cablurilor
	Lungimile furtunurilor şi ale cablurilor
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	La folosirea de suporturi pentru furtun se micşoreză lungimile posibile ale furtunurilor!
	La folosirea de suporturi pentru furtun se micşoreză lungimile posibile ale furtunurilor!

	Optenabile la comerciantul de specialitate/serviciul pentru clienţi:
	Optenabile la comerciantul de specialitate/serviciul pentru clienţi:
	Ø Prelungirea furtunului pentru Aquastop- respectiv alimentarea cu apă rece (cca. 2,50 m).
	Ø Prelungirea furtunului pentru Aquastop- respectiv alimentarea cu apă rece (cca. 2,50 m).
	Nr. comandă WMZ2380, WZ10130, CZ11350, Z7070X0

	Ø Furtun de alimentare mai lung (cca. 2,20 m), pentru modelul Standard.
	Ø Furtun de alimentare mai lung (cca. 2,20 m), pentru modelul Standard.






	Date tehnice
	Date tehnice
	Date tehnice
	Date tehnice
	Date tehnice
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Dimensiuni 
	Dimensiuni
	(lăţime x adâncime x înălţime)

	60 x 59 x 85 cm
	60 x 59 x 85 cm


	<TABLE ROW>
	Greutate
	Greutate

	în funcţie de model: 63 – 83 kg
	în funcţie de model: 63 – 83 kg
	în funcţie de model:



	<TABLE ROW>
	Racordare la reţea
	Racordare la reţea

	Tensiune nominală 220–240 V, 50 Hz 
	Tensiune nominală 220–240 V, 50 Hz
	Curent nominal 10 A
	Putere nominală 2300 W


	<TABLE ROW>
	Presiunea apei
	Presiunea apei

	100–1000 kPa (1–10 bar)
	100–1000 kPa (1–10 bar)











	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>




	Umiditatea din cuvă este condiţionată de controlul final.
	Umiditatea din cuvă este condiţionată de controlul final.
	Umiditatea din cuvă este condiţionată de controlul final.
	Umiditatea din cuvă este condiţionată de controlul final.



	Instalare sigură
	Instalare sigură
	Instalare sigură
	Instalare sigură
	Instalare sigură


	Pericol de rănire
	Pericol de rănire
	Pericol de rănire
	Pericol de rănire
	– Maşina de spălat are o greutate mare –- Atenţie/ Pericol la ridicare.
	– Maşina de spălat are o greutate mare –- Atenţie/ Pericol la ridicare.
	– Maşina de spălat are o greutate mare –- Atenţie/ Pericol la ridicare.

	– La ridicarea maşinii de spălat se pot rupe părţi constructive ieşite în afară (de ex. hubloul) şi se pot produce răniri.
	– La ridicarea maşinii de spălat se pot rupe părţi constructive ieşite în afară (de ex. hubloul) şi se pot produce răniri.
	Nu ridicaţi maşina de spălat ţinând-o de părţile constructive ieşite în afară.



	Pericol de împiedicare!
	Pericol de împiedicare!
	Datorită dispunerii necorespunzătoare a furtunului şi a cablurilor de reţea există pericolul de împiedicare şi de rănire.
	Aşezaţi furtunul şi cablurile în aşa fel, încât să nu existe pericol de împiedicare şi de rănire.

	Maşina de spălat se poate deteriora!
	Maşina de spălat se poate deteriora!
	– Furtunurile îngheţate se pot rupe/pot plezni.
	– Furtunurile îngheţate se pot rupe/pot plezni.
	– Furtunurile îngheţate se pot rupe/pot plezni.
	Nu instalaţi maşina de spălat în zone cu pericol de îngheţ şi/sau în aer liber.

	– La ridicarea maşinii de spălat ţinând-o de părţile constructive ieşite în afară (de ex. hublou) se pot rupe părţi consstructive şi maşina de spălat se poate deteriora.
	– La ridicarea maşinii de spălat ţinând-o de părţile constructive ieşite în afară (de ex. hublou) se pot rupe părţi consstructive şi maşina de spălat se poate deteriora.
	Nu ridicaţi maşina de spălat ţinând-o de părţile constructive ieşite în afară.



	– Suplimentar faţă de indicaţiile menţionate aici pot fi valabile şi prescripţii speciale ale întreprinderii competente de apă şi de electricitate.
	– Suplimentar faţă de indicaţiile menţionate aici pot fi valabile şi prescripţii speciale ale întreprinderii competente de apă şi de electricitate.

	– În caz de îndoială lăsaţi să fie racordat de către un specialist.
	– În caz de îndoială lăsaţi să fie racordat de către un specialist.





	Suprafaţa de instalare
	Suprafaţa de instalare
	Suprafaţa de instalare
	Suprafaţa de instalare
	Suprafaţa de instalare
	Stabilitatea este importantă, pentru ca maşina de spălat să nu se mute din loc!
	Stabilitatea este importantă, pentru ca maşina de spălat să nu se mute din loc!
	– Suprafaţa de instalare trebuie să fie solidă şi plană.
	– Suprafaţa de instalare trebuie să fie solidă şi plană.
	– Suprafaţa de instalare trebuie să fie solidă şi plană.

	– Nu sunt indicate pardoselile moi.
	– Nu sunt indicate pardoselile moi.







	Instalarea pe un soclu sau pe o placă de lemn
	Instalarea pe un soclu sau pe o placă de lemn
	Instalarea pe un soclu sau pe o placă de lemn
	Instalarea pe un soclu sau pe o placă de lemn
	Instalarea pe un soclu sau pe o placă de lemn
	Maşina de spălat se poate deteriora!
	Maşina de spălat se poate deteriora!
	Maşina de spălat se poate muta din loc la centrifugare şi se poate răsturna, poate cădea de pe soclu.
	Fixaţi necondiţionat picioarele aparatului cu benzi stabilizatoare.
	Benzi stabilizatoare: Nr.de comandă WMZ 2200, WX 9756, CZ 110600, Z 7080X0

	La plăcile din lemn:
	La plăcile din lemn:
	– Instalaţi maşina de spălat pe cât posibil într-un colţ.
	– Instalaţi maşina de spălat pe cât posibil într-un colţ.
	– Instalaţi maşina de spălat pe cât posibil într-un colţ.

	– Înşurubaţi placa din lemn rezistentă la apă (min. 30 mm grosime) pe pardoseală.
	– Înşurubaţi placa din lemn rezistentă la apă (min. 30 mm grosime) pe pardoseală.







	Montarea aparatului într-o serie de bucătărie
	Montarea aparatului într-o serie de bucătărie
	Montarea aparatului într-o serie de bucătărie
	Montarea aparatului într-o serie de bucătărie
	Montarea aparatului într-o serie de bucătărie
	Pericol de moarte datorită curentului electric
	Pericol de moarte datorită curentului electric
	La contactul cu părţile conducătoare de curent există pericol de moarte.
	Placa de acoperire a aparatelor nu trebuie îndepărtată.

	– Este necesară o lăţime a nişei de 60 cm.
	– Este necesară o lăţime a nişei de 60 cm.

	– Maşina de spălat se va instala numai sub o placă de lucru continuă, legată strâns cu dulapurile învecinate.
	– Maşina de spălat se va instala numai sub o placă de lucru continuă, legată strâns cu dulapurile învecinate.
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	Maşina de spălat se poate deteriora!
	Maşina de spălat se poate deteriora!
	Maşina de spălat se poate deteriora!
	Maşina de spălat se poate deteriora!
	Siguranţele de transport neîndepărtate pot deteriora de ex. cuva la funcţionarea maşinii de spălat.
	Înaintea primei utilizări îndepărtaţi necondiţionat complet toate cele 4 siguranţe de transport şi păstraţi- le.

	Maşina de spălat se poate deteriora!
	Maşina de spălat se poate deteriora!
	Pentru ca să evitaţi pagube de transport la un transport ulterior, montaţi din nou siguranţele de transport înainte de transport. 
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	Păstraţi şuruburile şi bucşele înşurubate împreună.
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	Închideţi bine capacele prin apăsare pe cârligele de fixare.
	Închideţi bine capacele prin apăsare pe cârligele de fixare.
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	8. Fixaţi furtunurile în suporturile pentru furtun.
	8. Fixaţi furtunurile în suporturile pentru furtun.
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	Pericol de moarte datorită curentului electric
	Pericol de moarte datorită curentului electric
	Pericol de moarte datorită curentului electric
	Pericol de moarte datorită curentului electric
	La contactul cu apa a pieselor conducătoare de curent există pericol de moarte.
	Nu scufundaţi în apă echipamentul de siguranţă Aquastop (conţine un ventil electric).

	– Pentru a evita scurgeri sau pagube provocate de apă, respectaţi necondiţionat indicaţiile din acest capitol!
	– Pentru a evita scurgeri sau pagube provocate de apă, respectaţi necondiţionat indicaţiile din acest capitol!

	– Utilizaţi maşina de spălat numai cu apă rece.
	– Utilizaţi maşina de spălat numai cu apă rece.

	– Nu racordaţi la o baterie mixtă a unui preparator de apă caldă fără presiune.
	– Nu racordaţi la o baterie mixtă a unui preparator de apă caldă fără presiune.

	– Folosiţi numai furtunul de alimentare livrat cu aparatul sau unul procurat din comerţul de specialitate autorizat, nu unul folosit!
	– Folosiţi numai furtunul de alimentare livrat cu aparatul sau unul procurat din comerţul de specialitate autorizat, nu unul folosit!

	– În caz de îndoială lăsaţi să fie racordat de către un specialist.
	– În caz de îndoială lăsaţi să fie racordat de către un specialist.



	Alimentarea cu apă
	Alimentarea cu apă
	Alimentarea cu apă
	Alimentarea cu apă
	Alimentarea cu apă
	Nu îndoiţi, nu striviţi, nu modificaţi şi nu secţionaţi furtunul de alimentare cu apă (Rezistenţa nu mai este garantată).
	Nu îndoiţi, nu striviţi, nu modificaţi şi nu secţionaţi furtunul de alimentare cu apă (Rezistenţa nu mai este garantată).

	Presiunea optimă a apei în reţeaua de apă: 100–1000 kPa (1–10 bar)
	Presiunea optimă a apei în reţeaua de apă: 100–1000 kPa (1–10 bar)
	Ø Când robinetul de apă este deschis curg cel puţin 8 l/min.
	Ø Când robinetul de apă este deschis curg cel puţin 8 l/min.

	Ø La o presiune mai mare a apei montaţi un ventil de reducere a presiunii.
	Ø La o presiune mai mare a apei montaţi un ventil de reducere a presiunii.


	1. Racordaţi furtunul de alimentare cu apă.
	1. Racordaţi furtunul de alimentare cu apă.
	1. Racordaţi furtunul de alimentare cu apă.
	Filetul şuruburilor se poate deteriora!
	Filetul şuruburilor se poate deteriora!
	Dacă şuruburile se strâng prea tare cu o sculă (cleşte), filetul se poate deteriora.
	Strângeţi şuruburile numai cu mâna.
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	pe robinetul de apă (¾" = 26,4 mm):
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	<TABLE ROW>
	Aquastop şi Aqua-Secure
	Aquastop şi Aqua-Secure

	Standard
	Standard
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	pe aparat:

	pentru modele Standard şi Aqua-Secure
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	Îmbinarea prin şuruburi se află sub presiunea conductei de apă.
	Îmbinarea prin şuruburi se află sub presiunea conductei de apă.





	Evacuarea apei
	Evacuarea apei
	Evacuarea apei
	Evacuarea apei
	Evacuarea apei
	– Nu îndoiţi furtunul de evacuare a apei şi nu-l trageţi în lungime.
	– Nu îndoiţi furtunul de evacuare a apei şi nu-l trageţi în lungime.

	– Diferenţă de înălţime între suprafaţa de instalare şi evacuare: 0 – max. 100 cm
	– Diferenţă de înălţime între suprafaţa de instalare şi evacuare: 0 – max. 100 cm





	Scurgerea într-o chiuvetă
	Scurgerea într-o chiuvetă
	Scurgerea într-o chiuvetă
	Scurgerea într-o chiuvetă
	Scurgerea într-o chiuvetă
	Sunt posibile pagube produse de apă!
	Sunt posibile pagube produse de apă!
	Dacă fortunul de scurgere alunecă din chiuvetă din cauza presiunii mari a apei la pompare, apa scursă poate produce pagube.
	Asiguraţi furtunul de evacuare contra alunecării.

	Aparatul poate fi deteriorat!
	Aparatul poate fi deteriorat!
	În cazul în care capătul furtunului de scurgere se scufundă în apa pompată, apa poate fi reabsorbită în aparat!
	– Dopul de la chiuvetă nu trebuie să închidă scurgerea.
	– Dopul de la chiuvetă nu trebuie să închidă scurgerea.
	– Dopul de la chiuvetă nu trebuie să închidă scurgerea.

	– La pompare verificaţi, dacă apa se scurge destul de repede.
	– La pompare verificaţi, dacă apa se scurge destul de repede.

	– Capătul furtunului de scurgere nu trebuie să se scufunde în apa pompată!
	– Capătul furtunului de scurgere nu trebuie să se scufunde în apa pompată!
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	Dispunerea furtunului de evacuare:
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	Evacuarea într-un sifon
	Evacuarea într-un sifon
	Evacuarea într-un sifon
	Evacuarea într-un sifon
	Evacuarea într-un sifon
	Sunt posibile pagube produse de apă!
	Sunt posibile pagube produse de apă!
	Dacă furtunul de evauare alunecă la pompare din racordul sifonului din cauza presiunii mari a apei, apa scursă poate produce pagube.
	Poziţia de racordare trebuie asigurată cu o bridă de furtun, ∅ 24–40 mm (comerţ de specialitate).

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Racordare





	Evacuarea într-o ţeavă din material sintetic cu mufă de cauciuc sau într-o gură de scurgere
	Evacuarea într-o ţeavă din material sintetic cu mufă de cauciuc sau într-o gură de scurgere
	Evacuarea într-o ţeavă din material sintetic cu mufă de cauciuc sau într-o gură de scurgere
	Evacuarea într-o ţeavă din material sintetic cu mufă de cauciuc sau într-o gură de scurgere
	Evacuarea într-o ţeavă din material sintetic cu mufă de cauciuc sau într-o gură de scurgere
	Sunt posibile pagube produse de apă!
	Sunt posibile pagube produse de apă!
	Dacă furtunul de evacuare alunecă din ţeava sintetică din cauza presiunii ridicate a apei la pompare, apa evacuată poate produce pagube.
	Asiguraţi furtunul de evacuare contra alunecării.
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	Racordare
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	Toate cele patru picioare ale aparatului trebuie să stea fix pe duşumea.
	Toate cele patru picioare ale aparatului trebuie să stea fix pe duşumea.
	Maşina de spălat nu trebuie să se clatine!
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	Cu această ocazie ţineţi piciorul fix şi nu-l reglaţi în înălţime.
	– Contrapiuliţele tuturor celor patru picioare ale aparatului trebuie să fie strânse spre carcasă!
	– Contrapiuliţele tuturor celor patru picioare ale aparatului trebuie să fie strânse spre carcasă!

	– Formarea de zgomot puternic, vibraţiile şi „mutarea din loc” pot fi urmarea unei aşezări incorecte!
	– Formarea de zgomot puternic, vibraţiile şi „mutarea din loc” pot fi urmarea unei aşezări incorecte!
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	Siguranţa electrică
	Siguranţa electrică
	Siguranţa electrică
	Siguranţa electrică
	Siguranţa electrică
	Pericol de moarte datorită curentului electric
	Pericol de moarte datorită curentului electric
	La contactul cu părţile conducătoare de curent există pericol de moarte.
	– Trageţi numai de ştecher, niciodată de cablu.
	– Trageţi numai de ştecher, niciodată de cablu.
	– Trageţi numai de ştecher, niciodată de cablu.

	– Introduceţi în/scoateţi ştecherul din priză numai cu mâinile uscate.
	– Introduceţi în/scoateţi ştecherul din priză numai cu mâinile uscate.

	– Nu scoateţi niciodată ştecherul în timpul funcţionării.
	– Nu scoateţi niciodată ştecherul în timpul funcţionării.

	– Racordarea maşinii de spălat numai la curent alternativ printr-o priză de protecţie instalată conform prescripţiilor.
	– Racordarea maşinii de spălat numai la curent alternativ printr-o priză de protecţie instalată conform prescripţiilor.

	– Tensiunea din reţea şi indicaţia de tensiune pe maşina de spălat (plăcuţa aparatului) trebuie să fie conforme.
	– Tensiunea din reţea şi indicaţia de tensiune pe maşina de spălat (plăcuţa aparatului) trebuie să fie conforme.

	– Valoarea racordului precum şi siguranţa necesară sunt indicate pe plăcuţa aparatului.
	– Valoarea racordului precum şi siguranţa necesară sunt indicate pe plăcuţa aparatului.


	Asiguraţi-vă, că:
	– ştecherul şi priza se potrivesc.
	– ştecherul şi priza se potrivesc.
	– ştecherul şi priza se potrivesc.

	– secţiunea cablului este suficientă.
	– secţiunea cablului este suficientă.

	– sistemul de împământare este instalat conform instrucţiunilor.
	– sistemul de împământare este instalat conform instrucţiunilor.

	– înlocuirea cablului de reţea (dacă este necesară) se face numai de către un electrician. Cablul de reţea de schimb se poate procura de la serviciul pentru clienţi.
	– înlocuirea cablului de reţea (dacă este necesară) se face numai de către un electrician. Cablul de reţea de schimb se poate procura de la serviciul pentru clienţi.

	– nu vor fi folosite ştechere/cuplaje multiple şi nici prelungitoare.
	– nu vor fi folosite ştechere/cuplaje multiple şi nici prelungitoare.

	– la utilizarea unui întrerupător de protecţie de curent fals va fi utilizat numai un tip cu acest semn 
	– la utilizarea unui întrerupător de protecţie de curent fals va fi utilizat numai un tip cu acest semn 
	z

	Numai acest semn garantează îndeplinirea instrucţiunilor valabile astăzi.

	– ştecherul este oricând accesibil.
	– ştecherul este oricând accesibil.
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	Maşina de spălat a fost verificată amănunţit înainte de părăsirea fabricii. Pentru a îndepărta eventuale resturi de apă de la verificare, se recomandă prima folosire 
	Maşina de spălat a fost verificată amănunţit înainte de părăsirea fabricii. Pentru a îndepărta eventuale resturi de apă de la verificare, se recomandă prima folosire 
	Maşina de spălat a fost verificată amănunţit înainte de părăsirea fabricii. Pentru a îndepărta eventuale resturi de apă de la verificare, se recomandă prima folosire 
	fără

	Maşina de spălat trebuie instalată şi racordată corespunzător conform capitolului 
	Maşina de spălat trebuie instalată şi racordată corespunzător conform capitolului 
	Instalare 
	~ Pagina 62



	1. Controlaţi maşina.
	1. Controlaţi maşina.
	1. Controlaţi maşina.
	Nu puneţi niciodată în funcţiune maşina defectă. Informaţi serviciul dvs. pentru clienţi. 
	Nu puneţi niciodată în funcţiune maşina defectă. Informaţi serviciul dvs. pentru clienţi. 
	~ Pagina 52



	2. Umpleţi recipientul de dozare 
	2. Umpleţi recipientul de dozare 
	w / 
	w
	M
	w

	~ Pagina 32


	3. Scoateţi folia de protecţie de pe panoul de operare.
	3. Scoateţi folia de protecţie de pe panoul de operare.

	4. Introduceţi ştecherul de reţea.
	4. Introduceţi ştecherul de reţea.

	5. Deschideţi robinetul de apă.
	5. Deschideţi robinetul de apă.

	6. Conectaţi aparatul.
	6. Conectaţi aparatul.

	7. Închideţi hubloul (Nu introduceţi rufe!).
	7. Închideţi hubloul (Nu introduceţi rufe!).

	8. Pentru a evita, ca la primul ciclu se spălare să se evacueze detergent nefolosit: turnaţi 1 litru de apă în camera 
	8. Pentru a evita, ca la primul ciclu se spălare să se evacueze detergent nefolosit: turnaţi 1 litru de apă în camera 
	u 
	u
	v

	Drain


	9. După aceea selectaţi programul 
	9. După aceea selectaţi programul 
	Cottons
	90 °C


	10. La sfârşitul programului deconectaţi aparatul.
	10. La sfârşitul programului deconectaţi aparatul.

	Maşina dvs. de spălat este acum gata de funcţionare.
	Maşina dvs. de spălat este acum gata de funcţionare.






	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>




	Lucrări pregătitoare
	Lucrări pregătitoare
	Lucrări pregătitoare
	Lucrări pregătitoare
	Lucrări pregătitoare
	1. Închideţi robinetul de apă.
	1. Închideţi robinetul de apă.
	1. Închideţi robinetul de apă.

	2. Reduceţi presiunea apei în furtunul de alimentare. 
	2. Reduceţi presiunea apei în furtunul de alimentare. 
	Întreţinere – Sita în alimentarea cu apă
	~ Pagina 46


	3. Evacuaţi restul de leşie de spălare. 
	3. Evacuaţi restul de leşie de spălare. 
	Întreţinere – Pompa de leşie este înfundată


	4. Separaţi maşina de spălat de reţeaua de curent.
	4. Separaţi maşina de spălat de reţeaua de curent.

	5. Demontaţi furtunurile.
	5. Demontaţi furtunurile.

	6. Goliţi recipientele de dozare. 
	6. Goliţi recipientele de dozare. 
	~ Pagina 42







	Montarea siguranţelor de transport
	Montarea siguranţelor de transport
	Montarea siguranţelor de transport
	Montarea siguranţelor de transport
	Montarea siguranţelor de transport
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	Evtl. folosiţi o cheie.
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	Fixaţi cablul de reţea în suporturi. Puneţi şuruburile şi strângeţi-le.




	Înainte de punerea în funcţiune:
	Înainte de punerea în funcţiune:
	Înainte de punerea în funcţiune:
	Înainte de punerea în funcţiune:

	– trebuie 
	– trebuie 
	îndepărtate
	~ Pagina 57


	– Pentru a împiedica scurgerea detergentului nefolosit la următoarea spălare: turnaţi 1 litru de apă în camera 
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	Suplimentar faţă de drepturile de garanţie contra vânzătorului din contractul de cumpărare şi suplimentar faţă de garanţia noastră pentru aparat noi oferim înlocuirea în următoarele condiţii:
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