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A SELECTOR DE PROGRAM ŞI TEMPERATURĂ 
Cu selectorul de program puteţi alege programul de spălare dorit, pentru 
aceasta rotiţi-l (îl puteţi roti în ambele direcţii) până cînd programul coincide 
cu linia ghid (p). Selectarea temperaturii depinde de programul ales (a se 
vedea tabelul de programe). 

 

C1  SPĂLARE CU APĂ RECE   

C2 AQUAPLUS   

C3 SELECTAREA VITEZEI DE STOARCERE   

B PORNIRE ÎNTÂRZIATĂ   

G  PILOTUL INDICATOR AL UŞII 

H      PORNIRE / OPRIRE 

P  INDICATOR AL POZIŢIILOR FUNCŢIILOR 

V     PILOŢI AI TIMPULUI RĂMAS PÂNĂ LA TERMINAREA    
       CICLULUI / FAZELE DE AVANSARE A PROGRAMULUI 

 
 
 
 
  
 
 



Tabelul de programe  CTF 1006                                                               
 

adăugarea 
detergentului butoane de opţiune C 

programul program pentru 

timpul 

aprox. 

min. 

timp. 

reg. 

máx. ºC 

viteza 

stoar. 

haine 

máx. 

kg I II  
     

            
Albe 160 90º máx. 6        
Culori rezistente cu înmuiere 195 60º máx. 6        

* Culori rezistente 155 60º máx. 6        

Culori rezistente 115 40º máx. 6        

 
BUMBAC 

Culori delicate 110 30º máx. 6        
            Culori rezistente  90 50º med. 2        

Culori delicate 80 40º med. 2         
MIX. SINTET. 

Culori delicate 70 30º med. 2        

            
 Delicat 60 40º med. 1,5        

 Lână 55 30º med. 1         
DELICATE 

 Spălare de mână 30º 50 30º med. 2        

            
 Clătire 25  med.         

 Stoarcere 9  máx.         

 Evacuare 4           

Mix&wash (M&W) 108 40º med. 5        

Rapid  44 44 40º med. 3,5        

SPECIALE 

Rapid  32 32 30º med. 2        

    
* program în conformitate cu Norma En 60456 

 
  
 
 
      
 

Date tehnice  CTF 1006                                                              
 

Voltaj reţea 
Putere 
spălare 

Putere 
centrifug. 

Putere 
motor 

Putere 
rezistenţă

Put. Max. 
absorbită 

Amperi 
reţea 

Presiunea 
apei 

Consum 
de apă 
*prog. 

EN 60456 

Consum 
de energie 

*prog. 
EN 60456 

230V./50Hz. 175 W. 340 W. 30 W. 1950 W. 2150 W. 10 A. 
0,05-0,8 

Mpa 
58 L. 1,02 Kw. 

 
 
 

Fazele de avansare a programului 
 
   spălare  

  clătire 

 centrifugare - evacuare apă 
 
 



IMPORTANT!  
.- Nu se recomandă utilizarea înălbitorului în programele cu înmuiere. 
.- Nu utilizaţi detergent lichid pentru programele cu înmuiere şi / sau cu pornire întârziată. 

 
PREPARAREA CICLULUI DE SPĂLARE 
1.- După introducerea hainelor, închideţi capacele tamburului şi asiguraţi-vă că sînt închise. 
2.- Introduceţi detergentul şi aditivul fără a trece de indicatorul “MAX”. 
.- săpun pentru înmuiat I 
.- săpun pentru programa de spălare II 
.- înălbitor  
.- balsam  
 
SELECTAREA PROGRAMELOR ŞI OPŢIUNILOR DORITE 
3.- Rotiţi selectorul de programe A până la programul dorit. 
4.- Dacă doriţi, apăsaţi butonul sau butoanele opţiunilor necesare (C1, C2 , C3). 
  .- Se recomandă să selectaţi opţiunile dorite înainte de a apăsa butonul de începere a programului H. 
  .- Trebuie să ţineţi cont de faptul că dacă faza de spălare a superat momentul de funcţionare a opţiunii  
     aceasta nu va acţiona. 
 
C1  butonul spălare cu apă rece   
Apăsând acest buton se pot executa toate ciclurile de spălare fără a se încălzi apa, menţinându-se toate 
celelalte caracteristici (nivelul apei, timpul, ritmurile de spălare, etc.) 
Programele de spălare cu apă rece sînt recomandate pentru spălarea tuturor hainelor, culorile cărora nu sînt 
rezistente precum şi pentru spălarea perdelelor, cuverturilor de pat, fibrelor sintetice delicate, covoraşelor sau 
ţesăturilor ce nu sînt foarte murdare. 
  
C2  butonul aquaplus   
Datorită noului SENSOR ACTIVA SYSTEM, apăsând acest buton este posibilă efectuarea unui ciclu special de 
spălare pentru toate programele şi tipurile de ţesături protejând fibra lor şi în acest mod şi pielea delicată a 
utilizatorilor. 
Utilizarea unui volum mai mare de apă împreună cu noua acţiune combinată a ciclurilor de rotaţie a tamburului 
cu încărcarea şi evacuarea unei cantităţi mai mari de apă permite obţinerea unor haine spălate şi clătite perfect. 
Volumul de apă se măreşte pentru a obţine dizolvarea în întregime a detergentului, asigurând o spălare 
eficace. De asemenea, s-a mărit volumul apei în clătiri pentru a elimina detergentul care ar putea rămâne între 
fibre. 
Această funcţie este prevăzută în special pentru persoanele cu pielea delicată şi sensibilă, cărora o cantitate 
minimă de detergent rămasă între fibre le poate cauza iritaţii sau alergie. 
Se recomandă utilizarea acestei funcţii pentru hainele pentru copii şi pentru cele delicate în general, în special 
pentru spălarea rufelor de baie, deoarece fibrele lor au tendinţa de a reţine detergentul. 
Această opţiune nu este disponibilă în programul lână.  
 
C3 butonul selector de stoarcere  
la apăsarea acestui buton se poate alege viteza dorită de stoarcere finală, dar numai din cadrul vitezelor 
programului selectat. aceste viteze sînt indicate de pilotul corespunzător. Pentru anularea totală a stoarcerii 
este de ajuns să situaţi indicatorul de viteză în poziţia ( ).Puteţi selecta viteza dorită în orice moment al 
programului. 
 
5.- Odată alese opţiunile dorite, pentru a începe programul, apăsaţi butonul de pornire (H). Maşina de spălat se 
va pune în funcţiune, rămânând aprins unul din piloţii indicatori al timpului rămas până la terminarea ciclului sau 
al etapei în care se află programul (V). Acest pilot le va indica timpul aproximativ până la terminarea 
programului sau etapa în care se află şi va schimba semnalizarea pe măsură ce avansează programul. 
Dacă după alegerea unei opţiuni doriţi să o anulaţi, apăsaţi din nou butonul (se va stinge pilotul indicator).  
  

B butonul pornire întârziată   
Este posibilă reţinerea începerii programului dorit, de forma că maşina de spălat să înceapă sa funcţioneze 
după ce au trecut  3, 6, o 9 ore. Pentru aceasta efectuaţi următoarele: 
- Alegeţi programul dorit, prin intermediul funcţiei selectorul de program A. 
- Apăsaţi butonul pornire întârziată pînă cînd se iluminează pilotul indicativ al reţinerii dorite. 
- Apăsaţi butonul de pornire / oprire H. 
- Maşina va începe să funcţioneze după trecerea timpului selectat. 



Dacă doriţi să anulaţi momentul de pornire pe care l-aţi programat, apăsaţi din nou butonul (B) până la 
stingerea tuturor indicatoarelor luminoase corespunzătoare pornirii programate. 
 
Indicator al timpului rămas până la terminarea ciclului sau al etapei în care se află programul (V) 
În modelele care includ această opţiune, se va vizualiza timpul ORIENTATIV rămas în minute pînă la 
finalizarea programului, sau, etapa de spălare în care se află programul ales. Timpul poate varia în dependenţă 
de temperatura aleasă, temperatura mediului înconjurător, presiunea apei din reţea, tipul şi cantitatea de haine. 
 
Pilotul indicator de securitate a uşii  (G) 
La începerea programului de spălare, pilotul indicator al uşii licăreşte, pînă ce după o scurtă durată de timp 
rămâne iluminat permanent. În acest moment uşa este blocată (UŞĂ SIGURĂ). 
În timpul executării programului de spălare acest pilot indicator va rămâne iluminat fiind, deci, imposibilă 
deschiderea uşii. 
Odată cu finalizarea programului de spălare se va desactiva dispozitivele de securitate şi pilotul indicator se va 
stinge, din acest moment se poate deschide uşa maşinii de spălat. 
 
Anularea – schimbarea programelor 
Dacă odată început programul doriţi să-l schimbaţi sau anulaţi efectuaţi următoarele: 
- situaţi selectorul de programe în poziţia OFF. În acest moment Dvs. aţi anulat programul şi, dacă doriţi, puteţi    
  să alegeţi altul nou. 
- alegeţi noul program. 
- apăsaţi din nou butonul (H) până la aprinderea unuia dintre indicatoarele luminoase de afişare a fazelor   
  programului. 

   Maşina de spălat va realiza noul program ales. 
 
Program în pauză 
Este posibilă întreruperea programului de spălare pentru a adăuga haine, de exemplu, pentru acesta efectuaţi 
următoarele: 
- apăsaţi butonul (H) până la aprinderea tuturor indicatoarelor corespunzătoare butoanelor de selectare şi a  
  indicatorului luminos de afişare a fazelor programului. 
- după ce se va stinge pilotul indicator al uşii sigure (timpul aproximativ 2 minute), deschideţi uşa şi adăugaţi    
   hainele  dorite. 
- închideţi corect capacele tamburului şi uşa exterioară. 
- apăsând butonul (H), se va aprinde indicatorul luminos de afişare a fazelor programului, iar maşina va relua  
  programul suspendat. 
 
La terminarea programului se vor aprinde toate indicatoarele luminoase de afişare a fazelor programului şi se 
va stinge indicatorul de blocare a uşii. 
 
• SFÂRŞIT DE PROGRAM 
Din motive de securitate şi după terminarea programului situaţi selectorul de program sau butonul de 
pornire – oprire în poziţie OFF. 
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