
MAŞINĂ DE SPĂLAT VASE



Vă rugăm să citiţi mai întâi acest manual de utilizare!
Stimate client,
Sperăm că veţi obţine cele mai bune rezultate de la acest produs, care a fost 
fabricat în unităţi ultra-moderne şi supus unei proceduri stricte de control al 
calităţii.
Citiţi aşadar cu atenţie întregul manual de utilizare înainte de a folosi produsul şi 
păstraţi manualul pentru a-l putea consulta pe viitor. Dacă transmiteţi produsul 
altui proprietar, oferiţi-i şi manualul.

Manualul de utilizare vă va ajuta să folosiţi produsul în 
mod eficient şi sigur.
• Citiţi manualul de utilizare înainte de a instala şi porni produsul.
• Respectaţi întotdeauna instrucţiunile privind siguranţa.
• Păstraţi acest manual de utilizare la îndemână, pentru a-l putea consulta pe 
viitor. 
• Citiţi şi celelalte documente furnizate împreună cu produsul.
Reţineţi că acest manual de utilizare este valabil pentru mai multe modele. 
Diferenţele dintre modele vor fi specificate în manual.

Semnificaţia simbolurilor
În cadrul acestui manual de utilizare sunt folosite următoarele simboluri:

 Informaţii importante şi sfaturi utile privind utilizarea
 Avertisment referitor la pericol de moarte şi pagube materiale
 Avertisment referitor la şoc electric
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1 Maşina de spălat vase

Prezentare generală

1.Suprafaţă superioară (în funcţie de model)
2.Braţ rotativ superior
3.Coş inferior
4.Braţ rotativ inferior
5.Filtre
6.Panou de comandă
7.Uşă 
8.Dozator de detergent
9.Fantă braţ rotativ inferior 
10.Coş pentru tacâmuri
11.Capac rezervor de sare 
12.Şină coş superior
13.Coş superior cu şină 
14.Sistem de uscare cu ventilator (în funcţie de 

model)
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Specificaţii tehnice

Acest produs respectă următoarele directive UE:
Etapele de proiectare, producţie şi vânzare ale acestui produs respectă 
regulile privind siguranţa din toate reglementările aplicabile ale 

Comunităţii Europene.
2006/95/EC, 89/336/EC, 93/68/EC, IEC 436/DIN 44990, EN 50242

Alimentare cu energie 220-240 V, 50 Hz
Consum total energie 1900-2200 W
Consum energie încălzire 1800 W
Curent total 10 A
Consum energie pompă 
evacuare 30 W

Presiune apă 0,3 –10 bari (= 3 – 100 N/cm² = 0,01-1,0 Mpa)

C Specificaţiile tehnice pot fi modificate fără preaviz în scopul îmbunătăţirii 
calităţii produsului.

C Figurile din acest manual sunt schematice, fiind posibil să nu reproducă 
întocmai produsul. 

C Valorile declarate pe etichetele produsului sau în documentaţia însoţitoare 
sunt obţinute în condiţii de laborator, în conformitate cu standardele aplicabile. 
În funcţie de condiţiile de funcţionare şi de mediu, aceste valori pot varia.

Observaţie pentru institutele de testare:
Datele necesare pentru testarea performanţei vor fi asigurate la cerere. Solicitările 
pot fi adresate prin e-mail la adresa:

Nu uitaţi să includeţi în mesajul e-mail codul, lotul şi numerele de serie ale 
produsului care va fi testat, precum şi datele dvs. de contact. Codul, lotul şi 
numerele de serie ale produsului sunt amplasate pe eticheta de identificare din 
lateralul uşii.

dishwasher@standardloading.com
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2 Instrucţiuni importante referitoare la siguranţă

Această secţiune conţine instrucţiuni 
referitoare la siguranţă, cu scopul de 
a preveni vătămările corporale sau 
pagubele materiale. Nerespectarea 
acestor instrucţiuni duce la anularea 
tuturor garanţiilor.
Siguranţă generală

Nu amplasaţi produsul pe covor, •	
în caz contrar componentele 
electrice se pot supraîncălzi 
din cauza ventilării insuficiente. 
Acest fenomen poate provoca 
defectarea produsului.
Nu folosiţi produsul dacă ştecherul •	
sau cablul de alimentare este 
deteriorat! Contactaţi un agent de 
service autorizat.
Conectaţi produsul la o priză •	
împământată şi protejată de o 
siguranţă care respectă datele 
din tabelul “Specificaţii tehnice”. 
Instalaţia de împământare trebuie 
realizată de un electrician calificat. 
Producătorul nu îşi asumă 
responsabilitatea pentru daunele 
cauzate de utilizarea produsului 
fără împământare conformă cu 
reglementările locale.
Furtunurile de alimentare cu apă •	
şi de evacuare trebuie să fie fixate 
corect şi să nu prezinte deteriorări.
Scoateţi produsul din priză când •	
nu îl folosiţi.
Nu curăţaţi niciodată produsul •	
turnând sau împrăştiind apă pe 
acesta! Pericol de şoc electric!
Nu atingeţi ştecherul cu mâinile •	
ude! Nu scoateţi aparatul din priză 
trăgând de cablu, trageţi doar de 
ştecher.

Scoateţi maşina din priză cât timp •	
efectuaţi proceduri de instalare, 
întreţinere, curăţare şi depanare.
Instalarea şi depanarea produsului •	
se vor efectua excusiv de către 
agenţi de service autorizaţi. 
Producătorul nu răspunde de 
daunele care pot apărea datorită 
procedurilor executate de 
persoane neautorizate.
Nu introduceţi solvenţi chimici în •	
produs. Pericol de explozie. 
Când trageţi complet în afară •	
coşurile superioare şi inferioare, 
uşa produsului va susţine întreaga 
greutate a acestora. Nu aşezaţi 
alte greutăţi pe uşă; în caz contrar, 
produsul se poate răsturna.
Nu lăsaţi uşa produsului deschisă, •	
cu excepţia procedurilor de 
încărcare şi descărcare.
Nu deschideţi inutil uşa produsului •	
în timpul funcţionării. Aveţi grijă 
la vaporii fierbinţi care se degajă 
când deschideţi uşa.

Destinaţie
Acest produs este destinat uzului •	
casnic.
Folosiţi-l numai pentru spălarea •	
vaselor de tip casnic.
Folosiţi numai detergenţi, agenţi •	
de clătire şi aditivi pentru maşini 
de spălat vase.
Producătorul îşi declină orice •	
responsabilitate pentru probleme 
survenite datorită utilizării 
incorecte sau transportului 
incorect.
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Durata de funcţionare a produsului •	
este de 10 ani. În această 
perioadă vor fi disponibile piese 
de schimb originale pentru 
menţinerea aparatului în bună 
stare de funcţionare.
Acest produs nu este destinat •	
utilizării de către persoane cu 
afecţiuni fizice, senzoriale sau 
mentale, de către persoane 
fără cunoştinţe în domeniu sau 
neexperimentate (inclusiv copii), 
cu excepţia cazului în care sunt 
supravegheate de o persoană 
responsabilă pentru siguranţa 
lor sau de o persoană care să îi 
instruiască cu privire la utilizarea 
produsului.

Siguranţa copiilor
Produsele electrice sunt •	
periculoase pentru copii. Nu 
permiteţi copiilor să se apropie de 
produs când acesta funcţionează. 
Nu îi lăsaţi să se joace cu 
produsul.
Închideţi uşa maşinii când părăsiţi •	
încăperea.
Păstraţi toţi detergenţii şi •	
produsele auxiliare într-un loc 
sigur, la care copiii nu au acces.
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3 Instalare

Apelaţi la un agent de service autorizat 
pentru instalarea produsului. Pentru 
a pregăti produsul pentru utilizare, 
asiguraţi-vă că reţelele de electricitate, 
apă şi canalizare sunt funcţionale 
înainte de a chema agentul de service. 
Dacă există probleme, apelaţi la un 
tehnician şi instalator calificat pentru a 
face modificările necesare.
C Este responsabilitatea 

cumpărătorului să pregătească 
instalaţiile electrice, de apă curentă 
şi de canalizare care vor fi folosite 
de maşina de spălat.

B Instalarea şi racordurile electrice 
trebuie realizate numai de un 
agent de service autorizat. 
Producătorul nu răspunde de 
daunele care pot apărea datorită 
procedurilor executate de persoane 
neautorizate.

B Înainte de instalare, verificaţi dacă 
produsul are defecţiuni vizibile. 
Dacă descoperiţi defecţiuni, nu 
instalaţi produsul. Produsele 
deteriorate vă pun în pericol 
siguranţa.

A Verificaţi furtunurile pentru 
alimentare cu apă şi de evacuare a 
apei, asigurându-vă că nu au fost 
pliate, presate sau strivite când 
maşina a fost împinsă la locul ei 
după instalare sau curăţare.

 La poziţionarea produsului, aveţi 
grijă să nu deterioraţi podeaua, 
pereţii, conductele etc. Nu apucaţi 
produsul de uşă sau de panou în 
timpul mutării.

Recomandări de amplasare
� Amplasaţi produsul pe o suprafaţă 

rigidă şi plană, care poate să îi 
susţină greutatea! Produsul trebuie 
instalat pe o suprafaţă plană, 
astfel încât uşa să poată fi închisă 
confortabil şi corect.

� Nu instalaţi produsul în locuri în 
care temperatura poate scădea 
sub 0ºC.

� Amplasaţi produsul la cel puţin 
1 cm distanţă de alte corpuri de 
mobilier.

� Amplasaţi produsul pe o suprafaţă 
rigidă. Nu îl amplasaţi pe un covor 
sau pe alte suprafeţe similare.

B Nu amplasaţi produsul pe cablul de 
alimentare.

� Alegeţi un loc care permite 
încărcarea şi descărcarea rapidă şi 
confortabilă a vaselor.

� Instalaţi produsul în apropierea 
reţelei de apă şi de canalizare. 
Alegeţi locul de instalare ţinând 
cont de faptul că acesta nu va 
mai fi schimbat după efectuarea 
racordurilor.

Conectarea la reţeaua de apă
C Vă recomandăm să montaţi un 

filtru pe conducta de alimentare cu 
apă a casei / apartamentului pentru 
a proteja maşina de problemele 
care pot fi provocate de impurităţile 
(nisip, pământ, rugină etc.) din 
reţeaua de alimentare cu apă şi 
pentru a evita neplăcerile cum ar 
fi îngălbenirea sau acumularea de 
reziduuri la sfârşitul spălării.
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� După realizarea conexiunilor, 
deschideţi complet robinetele şi 
asiguraţi-vă că nu există scurgeri.

A Pentru siguranţa proprie, închideţi 
complet robinetul de apă după 
terminarea programului de spălare.

Conectarea la canalizare
Furtunul de evacuare a apei poate 
fi conectat direct la conducta de 
canalizare. Conectarea trebuie 
realizată la o înălţime cuprinsă între 50 
cm şi 100 cm. 
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Există două tipuri de furtunuri de 
alimentare cu apă:
� Furtun de alimentare cu apă rece 

(până la 25°C)
� Furtun de alimentare cu apă caldă 

(până la 60°C)
B Verificaţi furtunul corespunzător 

modelului dvs.
B Dacă doriţi să conectaţi maşina 

la surse de energie naturală sau 
la centrala termică, verificaţi mai 
întâi temperaturile indicate pe 
furtunul de alimentare cu apă, 
pentru a vă asigura că poate fi 
folosit în acest scop. Dacă furtunul 
nu corespunde, apelaţi la un agent 
de service autorizat pentru a-l 
schimba.

� Nu cuplaţi la maşina nouă un furtun 
vechi sau folosit. Folosiţi furtunul 
de alimentare cu apă nou, furnizat 
împreună cu produsul.

� Conectaţi furtunul de alimentare 
cu apă direct la robinetul de apă. 
Presiunea apei de la robinet 
trebuie să fie cuprinsă între 0,3 
bari şi 10 bari. Dacă presiunea 
apei depăşeşte 10 bari, instalaţi un 
regulator de presiune.

C Înşurubaţi furtunul de alimentare 
cu apă pe un robinet cu filet 
exterior de ¾ ţoli. Dacă este 
necesar, introduceţi un filtru pentru 
eliminarea sedimentelor de pe 
conducte.

1009

Dacă furtunul de evacuare este mai 
lung de 4 metri, este posibil ca vasele 
să rămână murdare.
Conectaţi furtunul de evacuare a 
apei la canalizare fără a-l îndoi. 
Fixaţi etanş furtunul de evacuare a 
apei pe canalizare, pentru a preveni 
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desprinderea acestuia în timpul 
funcţionării. 
C Conducta de canalizare trebuie 

să fie conectată la sistemul de 
canalizare, nu la ape de suprafaţă.

Ajustarea picioarelor
Dacă uşa produsului nu se închide 
corect sau dacă produsul se 
balansează când este împins uşor, 
picioarele produsului trebuie reglate. 
Reglaţi picioarele produsului conform 
manualului de instalare furnizat 
împreună cu produsul.
Aquasafe+
(în funcţie de model)
Protejaţi sistemul Aquasafe+ de 
scurgerile care pot avea loc la furtunul 
de alimentare cu apă. Nu permiteţi apei 
să ajungă la cutia cu valva sistemului. 
În caz contrar, sistemul electric se va 
deteriora. Dacă sistemul Aquasafe este 
deteriorat, scoateţi produsul din priză şi 
apelaţi la un agent de service autorizat. 

A Deoarece setul de furtunuri conţine 
conexiuni şi sisteme electrice, nu 
scurtaţi şi nu prelungiţi furtunul.

1010
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Conexiuni electrice
Conectaţi produsul la o priză 
împământată şi protejată de o 
siguranţă care respectă datele 
din tabelul “Specificaţii tehnice”. 
Producătorul nu îşi asumă 
responsabilitatea pentru daunele 
cauzate de utilizarea produsului 
fără împământare conformă cu 
reglementările locale.
� Conexiunea trebuie să respecte 

reglementările în vigoare.
� Ştecherul cablului de alimentare 

trebuie să fie uşor accesibil după 
instalare.

A Scoateţi produsul din priză după 
terminarea programului de spălare.

� Tensiunea şi capacitatea siguranţei 
sau întreruptorului sunt indicate 
în secţiunea „Specificaţii tehnice”. 
Dacă siguranţa sau întreruptorul 
existent are o capacitate mai 
mică de 16 amperi, apelaţi la un 
electrician calificat pentru a instala 
o siguranţă de 16 amperi.

� Tensiunea prizei trebuie să fie 
identică cu tensiunea specificată.

� Nu conectaţi maşina folosind 
prelungitoare sau triplu ştechere.

B Cablurile de curent deteriorate 
trebuie înlocuite de un agent de 
service autorizat.

B Dacă produsul are o defecţiune, 
nu îl utilizaţi decât după ce este 
remediată de un agent de service 
autorizat! Pericol de şoc electric!

Punerea în funcţiune
Înainte de a utiliza produsul, asiguraţi-
vă că aţi făcut toate pregătirile 
respectând instrucţiunile din secţiunile 
“Instrucţiuni importante referitoare la 
siguranţă” şi “Instalare”.
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� Pentru a pregăti produsul pentru 
spălarea vaselor, alimentaţi 
maşina cu detergent şi porniţi-o 
fără vase înăuntru folosind cel mai 
scurt program. La prima folosire, 
adăugaţi în rezervorul de sare 1 
litru de apă înainte de a adăuga 
sarea.

 C Este posibil ca în produs să existe 
apă rămasă din timpul proceselor 
de control al calităţii. Aceasta nu 
afectează produsul.

Depozitarea la deşeuri a 
ambalajelor
Ambalajele pot fi periculoase pentru 
copii. Păstraţi ambalajele într-un loc 
sigur, la care copiii nu au acces.
Ambalajele produsului sunt produse 
din materiale reciclabile. Sortaţi-le şi 
depozitaţi-le la deşeuri în conformitate 
cu instrucţiunile de reciclare. Nu 
le aruncaţi împreună cu deşeurile 
menajere.
Transportul produsului
A Dacă trebuie să mutaţi produsul, 

apucaţi-l de partea din spate şi 
menţineţi-l în poziţie verticală. 
Înclinarea produsului în faţă poate 
provoca udarea şi deteriorarea 
componentelor sale electronice.

1. Scoateţi produsul din priză înainte 
de a-l transporta.

2. Deconectaţi furtunurile de 
evacuare şi de alimentare cu apă.

3. Scurgeţi complet apa rămasă în 
produs.

Depozitarea la deşeuri a 
produsului vechi

Depozitaţi la deşeuri produsul 
vechi respectând normele de 
protecţie a mediul înconjurător. 
Unele componente ale 

produsului sunt produse din materiale 
reciclabile. Acestea sunt inscripţionate 
cu un simbol de reciclare şi cu 
informaţii despre natura lor (PE, PS, 
POM etc). Aceste materiale nu trebuie 
depozitate împreună cu gunoiul 
menajer. 
Luaţi legătura cu magazinul sau centrul 
de colectare a deşeurilor din zona dvs. 
pentru detalii despre depozitarea la 
deşeuri a produsului.
A Pentru siguranţa copiilor, tăiaţi 

cablul de alimentare şi distrugeţi 
mecanismul de blocare a uşii 
înainte de a depozita la deşeuri 
produsul. 
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4 Prespălarea

Sfaturi pentru economisirea 
energiei
Următoarele informaţii vă vor ajuta 
să protejaţi mediul şi să economisiţi 
energie.
•	 Ştergeţi reziduurile de alimente de 

pe vase înainte de a le introduce 
în maşină. 

•	 Porniţi maşina după umplerea sa 
completă. 

•	 Când selectaţi un program, 
consultaţi "Tabelul cu programe".

•	 Nu folosiţi mai mult detergent 
decât este indicat pe pachetul de 
detergent.

Sistemul de dedurizare a apei
C Maşina de spălat vase are nevoie 

de apă dedurizată. Dacă duritatea 
apei depăşeşte 6°dH, aceasta 
trebuie dedurizată. În caz contrar, 
ionii care generează duritatea se 
vor acumula pe suprafeţele vaselor, 
putând afecta negativ spălarea, 
luciul şi uscarea produsului.

Produsul este echipat cu un sistem de 
dedurizare care reduce duritatea apei. 
Acest sistem dedurizează apa care 
intră în maşină până la un nivel care 
permite spălarea optimă a vaselor.
Reglarea sistemului de 
dedurizare a apei
Calitatea spălării creşte dacă sistemul 
de dedurizare a apei este reglat corect.
Folosiţi banda de testare furnizată 
împreună cu produsul pentru a 
determina duritatea apei cu care este 
alimentată maşina şi a regla sistemul.



12 RO

1012

Adăugarea sării
Sistemul de dedurizare a apei trebuie 
întreţinut pentru ca produsul să ofere 
aceleaşi performanţe în timp. În acest 
scop se foloseşte sarea pentru maşini 
de spălat vase.
C Folosiţi doar săruri speciale de 

dedurizare pentru maşini de spălat 
vase. 

C Recomandăm folosirea de săruri 
de dedurizare granulate sau 
praf. Nu folosiţi sare care conţine 
substanţe insolubile, cum ar fi 
sarea de masă sau sarea gemă. 
Funcţionarea sistemului de 
dedurizare a apei poate fi afectată 
în timp. 

C Rezervorul de sare se va umple cu 
apă când porniţi maşina. Adăugaţi 
aşadar sarea înainte de a porni 
maşina.

1. Demontaţi mai întâi coşul inferior.
2. Rotiţi capacul rezervorului de 

sare în sens anti-orar pentru a-l 
deschide (A, B). 

C Înainte de prima utilizare, adăugaţi 
1 litru de apă în sistemul de 
dedurizare a apei (C).

3. Alimentaţi rezervorul cu sare 
folosind pâlnia pentru sare (D). 
Pentru a grăbi dizolvarea sării în 
apă, amestecaţi-o cu o lingură.

C Puteţi adăuga circa 2 kg de sare de 
dedurizare în rezervor.

4. Montaţi la loc capacul şi strângeţi-l 
bine după ce aţi umplut rezervorul.

�

�

�

�
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1014

1. Împingeţi blocajul spre dreapta 
pentru a deschide capacul 
dozatorului de detergent (A).

5. Dacă nu spălaţi vase în maşină 
imediat după adăugarea sării, 
porniţi maşina fără vase pe 
programul cel mai scurt, pentru 
a dizolva şi îndepărta sarea 
împrăştiată în maşină.

C Deoarece mărcile de sare de pe 
piaţă au particule de dimensiuni 
diferite şi deoarece duritatea apei 
poate varia, dizolvarea sării în 
apă poate dura câteva ore. Prin 
urmare, indicatorul Sare rămâne 
activ o perioadă după adăugarea 
sării în maşină.

Detergent
Puteţi folosi detergent sub formă de 
praf sau tabletă.
C Folosiţi numai detergenţi speciali 

pentru maşini de spălat vase. 
Nu este recomandată folosirea 
detergenţilor ce conţin clor şi 
fosfaţi, deoarece aceştia sunt 
dăunători mediului. 

C Contactaţi producătorul 
detergentului dacă vasele sunt 
ude şi/sau dacă observaţi urme de 
calcar - în special pe pahare - după 
terminarea spălării.

Adăugarea detergentului
C Consultaţi “Tabelul de programe” 

pentru a afla cantitatea corectă 
de detergent pentru programul 
selectat.

B Nu introduceţi solvenţi în dozatorul 
de detergent. Pericol de explozie!

Introduceţi detergentul în dozator chiar 
înainte de pornirea maşinii, conform 
ilustraţiei de mai jos.

2. Introduceţi în dozator cantitatea 
recomandată de detergent sub 
formă de praf sau tabletă. 

C Dozatorul de detergent are marcaje 
care vă ajută să alimentaţi cu 
cantitatea corectă de detergent. 
Umplut complet, dozatorul conţine 
40 cm³ de detergent. Adăugaţi 
detergent până la marcajul de 15 
cm³ sau 25 cm³ al dozatorului, 
în funcţie de gradul de umplere 
al maşinii şi/sau de gradul de 
murdărire a vaselor (1).
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C Dacă vasele au rămas mult timp 
nespălate şi conţin reziduuri 
uscate, umpleţi şi compartimentul 
de 5 cm³ (5).
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C Pentru informaţii despre 
amplasarea tabletei în maşina 
de spălat vase (în dozatorul de 
detergent, coş etc.), consultaţi 
instrucţiunile de utilizare ale 
detergetului tabletă.

Tipuri de detergenţi tabletă întâlniţi 
frecvent în magazine:
2 în 1: Conţin detergent, aditiv de 
clătire sau sare pentru dedurizarea 
apei
3 în 1: Conţin detergent, aditiv de 
clătire şi sare pentru dedurizarea apei
4 în 1: Conţin substanţe de protejare 
a sticlei şi detergent, aditiv de clătire şi 
sare pentru dedurizarea apei
5 în 1: Conţin substanţe de protejare a 
sticlei şi oţelului inoxidabil, detergent, 
agent de clătire şi sare pentru 
dedurizarea apei
C Respectaţi instrucţiunile de pe 

ambalajul detergentului când 
folosiţi detergent tabletă. 

Când treceţi de la detergent praf la 
detergent tabletă:
1. Asiguraţi-vă că rezervoarele pentru 

sare şi aditiv de clătire sunt pline.
2. Mutaţi reglajul pentru duritatea apei 

la maxim şi efectuaţi un ciclu de 
spălare fără vase.

3. După terminarea ciclului, consultaţi 
manualul de utilizare şi reglaţi 
din nou duritatea apei conform 
condiţiilor din zona dvs.

4. Efectuaţi reglajele corespunzătoare 
pentru aditivul de clătire.

C În funcţie de model, indicatorul 
pentru sare şi/sau agent de clătire 
trebuie reactivat dacă a fost 
dezactivat.

Aditiv de clătire
C Aditivul de clătire folosit în maşinile 

de spălat vase este o combinaţie 

3. Închideţi capacul dozatorului 
de detergent apăsându-l uşor. 
Capacul emite un "clic" la 
închidere.

C Dacă folosiţi pastile de detergent 
la programele cu prespălare şi 
temperaturi mari, închideţi bine 
capacul dozatorului de detergent.

C Folosiţi detergent sub formă de 
praf pentru programele scurte fără 
prespălare, deoarece solubilitatea 
tabletelor de detergent se modifică 
în funcţie de temperatură şi durată.

A Cantităţile excesive de detergent 
praf pot avea ca efect dizolvarea 
incompletă a acestuia şi zgârierea 
sticlăriei.

Detergent tabletă
Detergenţii tabletă conţin aditivi de 
dedurizare şi / sau clătire. Unele tipuri 
de detergenţi universali conţin şi 
substanţe de spălare specializate, cum 
ar fi cele destinate protecţiei sticlei şi 
oţelului inoxidabil.

�����
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C Detergenţii tabletă oferă rezultate 
satisfăcătoare numai în anumite 
condiţii. Pentru rezultate optime, 
folosiţi separat detergent, aditiv de 
clătire şi sare de dedurizare a apei. 
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1013_redaksiyon

specială, folosită pentru o grăbi 
uscarea şi a evita petele de apă 
sau calcar de pe obiectele spălate. 
De aceea, rezervorul de aditiv de 
clătire trebuie alimentat cu aditiv 
special pentru maşini de spălat 
vase.

Verificaţi indicatorul Aditiv de clătire 
pentru a vedea dacă trebuie adăugat 
aditiv de clătire (3). Dacă indicatorul 
are o culoare închisă, există suficient 
aditiv de clătire în rezervor. Dacă 
culoarea indicatorului este deschisă, 
adăugaţi aditiv de clătire.
1. Deschideţi capacul rezervorului de 

aditiv de clătire apăsând lamela 
(B).

4. Rotiţi manual reglajul aditivului de 
clătire la o poziţie cuprinsă între 
1 şi 6 (4). Dacă după spălarea 
vaselor observaţi pete pe acestea, 
sporiţi nivelul; dacă la ştergerea 
manuală a vaselor observaţi 
urme albăstrui, reduceţi nivelul. 
Acest reglaj este pe poziţia 4 din 
fabricaţie.

Obiecte inadecvate pentru spălarea 
în maşină
•	 Nu spălaţi în maşină vase cu urme 

de scrum de ţigară, lumânări, 
polish, pigmenţi, substanţe 
chimice etc.

•	 Nu spălaţi obiecte din aliaj metalic 
în maşină. Acestea se pot coroda 
sau pot lăsa pete pe alte obiecte.

•	 Nu spălaţi argintărie şi tacâmuri cu 
cozi din lemn sau os, obiecte lipite, 
obiecte care nu sunt rezistente la 
căldură sau recipiente placate cu 
cupru sau cositor.

C Ornamentele de pe porţelan, 
precum şi elementele de aluminiu 
şi argint se pot decolora sau 
deteriora după spălarea în 
maşină, la fel ca şi în cazul 
spălării manuale. Unele tipuri 
de sticlă delicată şi cristal se pot 

�
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2. Alimentaţi rezervorul până la 
nivelul “MAX”.

3. Închideţi capacul rezervorului 
apăsându-l uşor.

C Ştergeţi aditivul de clătire vărsat 
în afara rezervorului. Aditivul de 
clătire vărsat va produce spumă şi 
va reduce eficienţa spălării.
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opaciza în timp. Vă recomandăm 
insistent să verificaţi înainte de a 
cumpăra obiecte dacă acestea 
sunt adecvate pentru spălarea în 
maşină.

Introducerea vaselor în maşină
Pentru ca maşina de spălat vase să 
funcţioneze la parametri optimi sub 
aspectul spălării, uscării şi consumului 
de energie, trebuie să aşezaţi ordonat 
vasele.
•	 Ştergeţi reziduurile de alimente 

(oase, seminţe etc.) de pe vase 
înainte de a le introduce în 
maşină.

•	 Dacă este posibil, aşezaţi 
obiectele subţiri şi înguste în 
secţiunea din mijloc a coşurilor.

•	 Există două coşuri în care 
puteţi amplasa vasele. Aşezaţi 
obiectele mai mari şi murdare în 
coşul inferior, iar obiectele mai 
mici, delicate şi uşoare în coşul 
superior.

•	 Aşezaţi vasele concave, cum 
ar fi bolurile, paharele şi tigăile 
cu capul în jos în maşină. Astfel 
se previne acumularea apei în 
concavităţi.

A Pentru a preveni rănirea, amplasaţi 
întotdeauna în poziţie răsturnată 
obiectele ascuţite, cum ar fi 
frigăruile, cuţitul de pâine etc.; 
astfel, capătul ascuţit va fi orientat 
în jos sau orizontal în coş.

•	 Începeţi să scoateţi vasele din 
coşul inferior, apoi treceţi la coşul 
superior. 
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Exemple de amplasare alternativă 
a coşurilor

Coş inferior

Coş superior

Amplasare incorectă

Amplasare incorectă
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2555

4-3B Tall Tub cutlery basket

1029_redaksiyon
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Coşul pentru tacâmuri
(în funcţie de model)
Coşul pentru tacâmuri este destinat 
spălării furculiţelor, lingurilor etc. într-un 
mod mai eficient. 

Coşul suplimentar pentru 
tacâmuri
(în funcţie de model)
Puteţi amplasa furculiţele, lingurile etc. 
în coşul superior folosind accesoriul 
suplimentar din figură.

Coşul mobil pentru tacâmuri
(în funcţie de model)
Mutaţi coşul pentru tacâmuri (A, B) 
pentru a obţine spaţiu suplimentar 
pentru diverse tipuri de vase în coşul 
inferior.
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un suport sau toate suporturile. Culcaţi 
suporturile rabatabile apăsând blocajul 
(A).

1054
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Suporturile rabatabile din coşul 
inferior (2 bucăţi)
(în funcţie de model)
Cele două suporturi rabatabile din coşul 
inferior al maşinii uşurează introducerea 
obiectelor mari, cum sunt oalele, bolurile 
etc. (1, 2). 

Puteţi crea spaţiu suplimentar rabatând 
doar un suport sau ambele suporturi. 
Culcaţi suporturile rabatabile apăsând 
blocajul (A).

Suporturile rabatabile din 
coşul inferior (4 bucăţi)
(în funcţie de model)
Cele patru suporturi rabatabile din 
coşul inferior al maşinii uşurează 
introducerea obiectelor mari, cum sunt 
oalele, bolurile etc. (1, 2, 3, 4). Puteţi 
crea spaţiu suplimentar rabatând doar 

Suportul pentru sticle din 
coşul inferior
(în funcţie de model)
Suportul pentru sticle facilitează 
spălarea obiectelor lungi cu gura largă. 
Puteţi scoate din coş suportul pentru 
sticle când nu îl folosiţi trăgându-l din 
ambele părţi (H).
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Şina multifuncţională / cu 
înălţime ajustabilă din coşul 
inferior
(în funcţie de model)
Acest accesoriu amplasat în coşul 
inferior al maşinii simplifică spălarea 
obiectelor cum sunt paharele 
suplimentare, polonicele şi cuţitele de 
pâine.

Pentru a închide şinele:
1. Pliaţi şina (A).
2. Culisaţi în sus şina (B).
3. Amplasaţi şina în poziţie verticală (C).
4. Culisaţi şina în jos şi blocaţi-o cu 

lamelele (D).
 Efectuaţi acelaşi proces în ordine 

inversă pentru a deschide şinele.

Pentru a regla înălţimea şinelor:
1. Pliaţi şina (E).
2. Culisaţi în sus şina (F).
3. Deschideţi şina la nivelul dorit (G).

 Asiguraţi-vă că braţul rotativ nu 
atinge vasele aşezate pe şine.

�

�

�

Şina cu înălţime reglabilă din 
coşul superior
(depends on the model)
Use the lower and upper parts of the 
height adjustable racks in the upper 
basket of the machine by sliding them 
down or up according to the heights of 
the glasses, cups or etc. (A, B, C).
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Sertarul din coşul superior
(în funcţie de model)
Puteţi aşeza cu uşurinţă linguriţe 
pentru desert, furculiţe şi cuţite mici 
în sertarul instalat in coşul superior al 
maşinii.

Suportul pentru pahare din 
coşul superior
(în funcţie de model)
Când introduceţi în coş pahare cu 
picior înalt sau pahare de vin, nu le 
sprijiniţi de alte vase, ci de marginea 
coşului sau de şină (1). Nu rezemaţi 
paharele înalte unul de altul. Acestea 
se pot deplasa şi deteriora în timpul 
spălării. 
Dacă doriţi să aşezaţi articole 
voluminoase în coşul superior, 

Suporturile rabatabile din 
coşul superior
(în funcţie de model)
În coşul superior al maşinii există 
suporturi rabatabile care pot fi culcate 
când aveţi nevoie de spaţiu pentru 
vase mari. Pentru a aduce suporturile 
rabatabile în poziţie orizontală, apucaţi 
primul suport rabatabil şi împingeţi-l 
în direcţia (A) sau (B). Aşezaţi vasele 
mari în zona creată. Pentru a aduce 
suporturile înapoi în poziţie verticală, 
este suficient să le ridicaţi. Suporturile 
rabatabile se vor fixa cu un clic.

1067

�
�

deconectaţi lamela suportului de 
pahare din suportul coşului de care 
este prins. Astfel, veţi obţine un spaţiu 
mai mare.
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Pentru a ridica coşul:
1. Apucaţi una din şinele coşului 

superior (din dreapta sau din 
stânga) şi ridicaţi-o (A).

în zona creată (2). Pentru a aduce 
suporturile înapoi în poziţie verticală, 
este suficient să le ridicaţi.
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Suporturile rabatabile din 
coşul superior
(în funcţie de model)
Pentru a aduce suporturile rabatabile 
din coşul superior în poziţie orizontală, 
apăsaţi lamela (1). Aşezaţi vasele mari 

Reglarea înălţimii coşului 
superior încărcat
(în funcţie de model)
Mecanismul de reglare a coşului 
superior al maşinii permite crearea 
de spaţii suplimentare în partea 
superioară sau inferioară a maşinii, 
în funcţie de necesităţi, prin reglarea 
înălţimii coşului încărcat fără a-l scoate 
din maşină. 

2. Repetaţi procedura pentru a ridica 
cealaltă latură a coşului.

3. Asiguraţi-vă că ambele laturi ale 
mecanismului de reglare a înălţimii 
coşului sunt la acelaşi nivel.

Pentru a coborî coşul:
1. Apăsaţi lamela mecanismului de 

reglare a coşului (dreapta sau 
stânga) pentru a coborî coşul (B).

2. Repetaţi procedura pentru a coborî 
cealaltă latură a coşului. 

4-9A Ust sepet Katlanan teller

�

�
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2. Repetaţi procedura pentru a ridica 
cealaltă latură a coşului.

3. Asiguraţi-vă că ambele laturi ale 
mecanismului de reglare a înălţimii 
coşului sunt la acelaşi nivel.

Pentru a coborî coşul:
1. Apăsaţi lamela mecanismului de 

reglare a coşului (dreapta sau 
stânga) pentru a coborî coşul (B).

2. Repetaţi procedura pentru a coborî 
cealaltă latură a coşului. 

3. Asiguraţi-vă că ambele laturi ale 
mecanismului de reglare a înălţimii 
coşului sunt la acelaşi nivel.

3. Asiguraţi-vă că ambele laturi ale 
mecanismului de reglare a înălţimii 
coşului sunt la acelaşi nivel.

Reglarea înălţimii coşului 
superior încărcat
(în funcţie de model)
Mecanismul de reglare a coşului 
superior al maşinii permite crearea 
de spaţii suplimentare în partea 
superioară sau inferioară a maşinii, 
în funcţie de necesităţi, prin reglarea 
înălţimii coşului încărcat fără a-l scoate 
din maşină. 

Pentru a ridica coşul:
1. Apucaţi una din şinele coşului 

superior (din dreapta sau din 
stânga) şi ridicaţi-o (A).
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Reglarea înălţimii coşului 
superior gol
(în funcţie de model)
Puteţi regla înălţimea coşului superior 
în funcţie de dimensiunea vaselor de 
spălat. Folosiţi rolele coşului pentru a 
modifica înălţimea acestuia. 
1. Rotiţi opritoarele de la capetele 

şinelor coşului superior (A). 
2. Scoateţi coşul (B). 
3. Schimbaţi poziţia rolelor, amplasaţi 

coşul pe şină şi închideţi opritoarele 
(C).

�

�

�
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5 Utilizarea produsului

1. Tastă de selectare a programelor
2. Afişaj
3. Tastă Start / Pauză / Anulare
4. Tastă de pornire decalată
5. Tastă pentru detergent tabletă

6. Mâner
7. Tastă de Express 
8. Tastă de încărcare pe jumătate
9. Indicator Extra Hygiene
10. Tastă Pornit/Oprit

11. Indicator Program
12. Indicator Timp rămas / Indicator 

Decalaj pornire
13. Indicator Start / Pauză
14.  Indicator Pornire decalată
15. Indicator Aditiv clătire
16. Indicator Blocare pentru copii
17. Indicator Sare
18. Indicator Detergent tabletă

19. Indicator Express 
20. Indicatoare de urmărire a etapelor 

programului
 a Indicator Etapă spălare “ ”
 b Indicator Etapă clătire “ ”
 c Indicator Etapă uscare “ ”
 d Indicator Sfârşit program “ ”
21. Indicator Încărcare pe jumătate“ ”
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Taste
Tasta Pornit/Oprit
Folosită pentru a porni sau opri 
maşina. În poziţia Pornit, maşina 
selectează programul folosit anterior. 
În poziţia Oprit, indicatoarele afişajului 
se sting.
Dacă funcţiile Încărcare pe jumătate, 
Blocare pentru copii şi Pornire decalată 
au fost activate în timpul programului 
folosit anterior, aceastea vor rămâne 
active după oprirea şi repornirea 
maşinii. Dacă doriţi dezactivarea 
acestor funcţii după oprirea şi 
repornirea maşinii, trebuie să apăsaţi 
din nou tastele corespunzătoare.
Tasta Start/Pauză/Anulare
Este folosită pentru a porni, a întrerupe 
sau a anula programul selectat sau 
funcţia selectată.
După ce porniţi maşina prin apăsarea 
tastei Pornit / Oprit, aşteptaţi două 
secunde înainte de a apăsa tasta Start 
/ Pauză / Revocare. În acest timp va fi 
afişată o imagine.
Tasta de selectare a programelor
Este folosit pentru alegerea 
programului de spălare; programele 
sunt prezentate în secţiunea “Tabel 
cu date despre programe şi consumul 
mediu”.
Tasta de încărcare pe jumătate
Poate fi folosită pentru a utiliza maşina 
fără a o încărca complet. 
1. Introduceţi vasele în maşină.
2. Apăsaţi tasta Pornit / Oprit. 
3. Selectaţi programul dorit şi apăsaţi 

tasta Încărcare pe jumătate. Va 
fi afişat indicatorul Încărcare pe 
jumătate ( ).

4. Apăsaţi tasta Start / Pauză / 
Anulare pentru a porni programul. 

C Folosind funcţia Încărcare pe 

jumătate puteţi economisi atât apă, 
cât şi energie electrică folosind 
coşul inferior şi coşul superior al 
maşinii.

Tasta pentru detergent tabletă
Această funcţie îmbunătăţeşte 
uscarea în cazul folosirii detergenţilor 
multifuncţionali, de tip 2 în 1, 3 în 1, 4 
în 1, 5 în 1, universali etc., în funcţie 
de duritatea apei folosite. Consultaţi 
secţiunea “Tabel cu date despre 
programe şi valorile consumului mediu” 
pentru a vedea cu ce programe poate 
fi folosită funcţia Detergent tabletă. 
C Indicatorul Detergent tabletă  se 

aprinde când această funcţie este 
selectată.

Tasta de pornire decalată
Poate fi folosită pentru a selecta 
funcţia de pornire decalată. Cu ajutorul 
funcţiei de pornire decalată, puteţi 
decala începerea programului selectat 
cu până la 24 de ore, în etape de câte 
30 de minute.
Tasta de Express
Scurtează durata ciclului de spălare 
selectat şi reduce consumul de apă, 
efectuând spălarea la presiune mai 
mare.

Pregătirea maşinii
1. Deschideţi robinetul.
2. Conectaţi ştecherul la priză.
3. Deschideţi uşa maşinii de spălat 

vase.
4. Introduceţi vasele conform 

instrucţiunilor din manualul de 
utilizare.

5. Verificaţi dacă rotoarele superior şi 
inferior se rotesc liber.

6. Adăugaţi o cantitate suficientă de 
detergent în dozator.
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7. Verificaţi indicatoarele de sare 
şi de aditiv de clătire şi adăugaţi 
sare sau aditiv de clătire dacă este 
cazul.

8. Închideţi uşa maşinii de spălat 
vase.

Selectarea programului
1. Apăsaţi tasta Pornit / Oprit pentru a 

porni maşina.
2. Consultaţi secţiunea “Tabel cu 

date despre programe şi valorile 
consumului mediu” pentru a 
selecta un program de spălare 
adecvat pentru vasele dvs.

3. Apăsaţi repetat tasta de selectare 
a programului  până când 
indicatorul Program  
afişează numărul programului ales. 
Numărul programului va creşte cu 
unu la fiecare apăsare a tastei. 

C Numărul programelor maşinii 
poate varia în funcţie de modelul 
achiziţionat.

Adăugarea unei funcţii 
auxiliare la program
În funcţie de situaţie, puteţi adăuga la 
programul selectat funcţiile Încărcare 
pe jumătate (1/2), Detergent tabletă, 
Express şi Pornire decalată.
Apăsaţi tasta funcţiei pe care doriţi să o 
adăugaţi. Indicatorul funcţiei respective 
va fi afişat pe ecran.
Setarea funcţiei Pornire 
decalată
Dacă în zona dvs. este disponibil un 
tarif redus la electricitate între anumite 
ore, puteţi folosi funcţia Pornire 
decalată pentru a spăla vasele la orele 
respective.
1. Apăsaţi tasta funcţiei Pornire 

decalată după selectarea 
programului de spălare şi 

a celorlalte funcţii auxiliare. 
Indicatorul Pornire decalată ( ) va 
începe să clipească pe afişaj. 

2. Apăsaţi tasta Pornire decalată 
pentru a alege decalajul dorit. 
Durata va creşte până la 24 de ore, 
în etape de câte 30 de minute la 
fiecare apăsare a tastei.

3. Apăsaţi tasta Start / Pauză / 
Anulare. Va începe numărătoarea 
inversă. Indicatorul Pornire 
decalată ( ) şi indicatorul Start / 
Pauză vor începe să clipească 
continuu. Intervalul rămas va 
fi afişat pe indicatorul Pornire 
decalată. Programul va începe 
automat la terminarea numărătorii 
inverse.

Modificarea setărilor când funcţia 
Pornire decalată e activă
În timp ce funcţia Pornire decalată este 
activă, puteţi modifica programul de 
spălare, alte funcţii auxiliare sau durata 
de decalare. 
1.  Apăsaţi tasta Start / Pauză / 

Anulare pentru a comuta maşina 
de spălat la modul Pauză. 
Numărătoarea inversă se va opri.

2. Selectaţi noul program, funcţiile 
auxiliare şi durata conform 
descrierii din secţiunile de mai sus. 

3. Apăsaţi tasta Start / Pauză / 
Anulare. Numărătoarea inversă va 
continua sau va reporni.

Anularea funcţiei Pornire decalată
1. Apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta 

Start / Pauză / Anulare timp de 3 
secunde. 

2. Eliberaţi tasta când indicatorul 
Start / Pauză începe să clipească. 
Timp de câteva minute, maşina 
va realiza operaţiunile necesare 
pentru anularea funcţiei. După 
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ce funcţia Pornire decalată a fost 
anulată, indicatorul Timp rămas va 
afişa “00:00”.

C După anularea funcţiei Pornire 
decalată, puteţi selecta şi porni un 
nou program.

C Funcţia Pornire decalată nu poate fi 
setată după pornirea programului.

Pornirea programului
Pentru a porni maşina după selectarea 
programului şi funcţiilor auxiliare, 
apăsaţi tasta Start / Pauză / Anulare. 
După ce programul începe, indicatorul 
Timp rămas va afişa timpul estimat 
până la sfârşitul programului. Indicatorul 
Start / Pauză iluminează continuu.
C Maşina realizează procesul de 

dedurizare a apei in funcţie de 
duritatea apei de alimentare. În 
cazul anumitor programe, timpul 
rămas afişat se poate modifica 
pe parcursul programului datorită 
acestui proces. De asemenea, 
timpul total se poate modifica în 
timpul programului în funcţie de 
temperatura mediului în care este 
instalată maşina, temperatura apei 
din reţea şi cantitatea de vase.

C Nu deschideţi uşa maşinii în timpul 
funcţionării. Opriţi maşina prin 
apăsarea tastei Start / Pauză / 
Anulare dacă trebuie să deschideţi 
uşa. Deschideţi apoi uşa maşinii. 
Aveţi grijă la vaporii care se pot 
degaja când deschideţi uşa maşinii. 
Închideţi uşa maşinii şi apăsaţi din 
nou tasta Start / Pauză / Anulare. 
Programul va continua.

Blocare pentru copii
Puteţi preveni întreruperea sau 
modificarea programului şi pornirii 
decalate de către alte persoane în timp 
ce maşina este pornită.

1.  Pentru a activa blocarea pentru 
copii, apăsaţi şi menţineţi apăsate 
simultan timp de trei secunde tasta 
de selectare a programului şi tasta 
Încărcare pe jumătate. Pe afişaj va 
apărea indicatorul Blocare pentru 
copii. Repetaţi aceeaşi procedură 
pentru dezactivarea blocării pentru 
copii. 

C Blocarea pentru copii previne 
schimbarea programului sau 
funcţiilor selectate şi dezactivează 
tasta Start / Pauză / Anulare.

C Blocarea pentru copii nu încuie uşa 
maşinii.

Urmărirea etapelor 
programului
Puteţi urmări etapa în care se află 
programul de spălare curent folosind 
indicatoarele de urmărire a etapelor 
programului de pe afişaj.

a Indicator Etapă spălare
b Indicator Etapă clătire
c Indicator Etapă uscare
d Indicator Sfârşit program
Indicatoarele de spălare, clătire 
şi uscare se vor aprinde pe afişaj 
în timpul desfăşurării programului 
selectat. Când programul este gata, 
se aprinde numai indicatorul Sfârşit 
program. Indicatorul Timp rămas 
afişează “00:00”.

YM_program_
takibi

� � � �

��
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Anularea unui program
1. Apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta 

Start / Pauză / Anulare timp de 3 
secunde în timp ce programul este 
în desfăşurare. 

2. Eliberaţi tasta când indicatorul Start 
/ Pauză  începe să clipească. 
Timp de câteva minute, maşina 
va realiza operaţiunile necesare 
pentru anularea programului. După 
ce funcţia Pornire decalată a fost 
anulată, indicatorul Timp rămas va 
afişa “00:00”.

C După anularea programului, puteţi 
selecta şi porni un alt program.

C În cazul anulării programului este 
posibil să rămână reziduuri de 
detergent sau de aditiv de clătire în 
maşină şi / sau pe vasele care erau 
spălate, în funcţie de etapa în care 
programul a fost anulat.

Schimbarea unui program
1. Apăsaţi tasta Start / Pauză / 

Anulare pentru a comuta maşina 
de spălat la modul Pauză.

2. Selectaţi programul dorit folosind 
tasta de selectare a programului.

3. Apăsaţi tasta Start / Pauză / 
Anulare pentru a porni noul 
program. 

C Noul program va începe din etapa 
în care s-a oprit programul anterior. 
De exemplu, dacă programul 
anterior a fost oprit la etapa de 
clătire, noul program va începe de 
la etapa de clătire. Dacă doriţi să 
porniţi noul program selectat de 
la început, trebuie să anulaţi mai 
întâi programul anterior, apoi să 
selectaţi noul program.

Indicatorul Sare
Verificaţi indicatorul Sare de pe afişaj 
pentru a vedea dacă există suficientă 
sare de dedurizare în maşină. De 
fiecare dată când indicatorul Sare se 
aprinde, alimentaţi recipientul pentru 
sare.
C Dacă a fost setat nivelul de duritate 

a apei (r1), indicatorul Sare nu se 
va activa, chiar dacă recipientul de 
sare este gol. (Reglarea nivelului 
de duritate a apei este explicată în 
secţiunea Sistemul de dedurizare a 
apei). 

Indicatorul Aditiv clătire
Verificaţi indicatorul Aditiv clătire de 
pe afişaj pentru a vedea dacă există 
suficient aditiv de clătire în maşină. De 
fiecare dată când acest indicator este 
aprins, trebuie să alimentaţi recipientul 
cu aditiv de clătire.  
C Dacă indicatorul Aditiv clătire este 

reglat în poziţia OPRIT, acesta nu 
se va aprinde niciodată, chiar dacă 
recipientul este gol.

Reglarea indicatorului Aditiv clătire
1. În timp ce maşina este oprită, 

apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta 
Încărcare pe jumătate ( ) şi 
porniţi maşina apăsând tasta Pornit 
/ Oprit. Menţineţi tastele apăsate.

2. Eliberaţi tasta Pornit / Oprit (1) 
în timp ce apăsaţi şi menţineţi 
apăsată tasta Încărcare pe 
jumătate ( ).

3. Ţineţi apăsată tasta Încărcare pe 
jumătate ( ) timp de încă trei 
secunde.

4. Indicatorul Aditiv clătire se aprinde, 
iar reglajul memorat al acestuia 
este afişat în formatul “ON” 
(PORNIT) sau “OFF” (OPRIT).
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5. Puteţi modifica reglajul „ON” 
(PORNIT) sau „OFF” (OPRIT) 
apăsând tasta Start / Pauză / 
Anulare. 

C Dacă opriţi maşina cu ajutorul 
tastei „Pornit/Oprit” când reglajul 
este „ON” (PORNIT), indicatorul 
Aditiv clătire va apărea când nivelul 
soluţiei scade în timpul folosirii 
maşinii. Dacă opriţi maşina cu 
ajutorul tastei Pornit/Oprit când 
reglajul este „OFF” (OPRIT), 
indicatorul Aditiv clătire nu va 
apărea niciodată.

Sfârşitul programului
Indicatorul Sfârşit program se aprinde 

după terminarea programului de 
spălare.

1. Apăsaţi tasta Pornit / Oprit pentru a 
opri maşina.

2. Închideţi robinetul.
3. Scoateţi ştecherul din priză.
C Lăsaţi vasele să se răcească în 

maşină aproximativ 15 minute 
după spălare. Vasele se vor usca 
într-un timp mai scurt dacă lăsaţi 
uşa întredeschisă în această 
perioadă. Acest proces va spori 
eficienţa uscării.
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1. Rotiţi ansamblul format din filtrul cu 
sită deasă (3) şi filtrul cu sită rară 
(2) în sens anti orar şi scoateţi-l din 
suport (A).

6 Întreţinere şi curăţare

Produsul va funcţiona o perioadă 
mai îndelungată, iar problemele de 
funcţionare vor fi reduse dacă acesta 
este curăţat la intervale regulate. 
A Scoateţi din priză maşina şi opriţi 

robinetul înainte de a începe 
curăţarea.

C Nu folosiţi substanţe abrazive pentru 
curăţare.

C Curăţaţi filtrele şi braţele rotative cel 
puţin odată pe săptămână.

Curăţarea suprafeţei exterioare 
a produsului
Curăţaţi cu atenţie suprafaţa exterioară 
şi garniturile uşii folosind o substanţă 
de curăţare delicată şi o cârpă umedă. 
Ştergeţi panoul de comandă numai cu o 
cârpă umedă.
Curăţarea interiorului maşinii
� Curăţaţi interiorul maşinii şi 

rezervorului efectuând un program 
de prespălare fără detergent sau 
un program de spălare lung cu 
detergent, în funcţie de gradul de 
murdărire.

� Dacă în maşină a rămas apă, 
evacuaţi apa conform instrucţiunilor 
din secţiunea "Anularea unui 
program". Dacă apa nu poate fi 
evacuată, curăţaţi eventualele 
acumulări de reziduuri din partea 
inferioară a maşinii care blochează 
scurgerea apei. 

Curăţarea filtrelor
Curăţaţi filtrele cel puţin odată pe 
săptămână pentru ca maşina să 
funcţioneze eficient. Verificaţi dacă 
există reziduuri de alimente pe filtre. 
Dacă pe filtre există reziduuri, scoateţi-le 
şi curăţaţi-le bine sub un jet de apă.
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2. Scoateţi filtrul din metal / plastic (1) 
(B).
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�

�

�

�

�
�

4. Curăţaţi toate cele trei filtre sub un 
jet de apă folosind o perie.

5. Montaţi la loc filtrul din metal / 
plastic.

6. Introduceţi filtrul cu sită rară în filtrul 
cu sită deasă. Asiguraţi-vă că este 
fixat corect. Rotiţi filtrul cu sită rară 
în sensul acelor de ceasornic până 
când auziţi un “clic”. 

A Nu folosiţi maşina de spălat vase 
fără filtre.

C Montarea incorectă a filtrelor reduce 
eficienţa spălării.

Curăţarea filtrului furtunului
Maşina poate fi deteriorată de 
impurităţile din reţeaua de apă (cum ar fi 
nisipul, noroiul, rugina etc.); filtrul montat 
pe furtunul de alimentare cu apă previne 
aceste probleme. Verificaţi regulat filtrul 
şi furtunul; curăţaţi-le dacă este cazul.
1. Închideţi robinetul şi demontaţi 

furtunul.
2. Scoateţi filtrul şi curăţaţi-l sub un jet 

de apă.
3. Introduceţi filtrul curăţat înapoi în 

suportul din furtun.
4. Montaţi furtunul pe robinet.

�

�

�
�

�

�

�

�

�
�

�

�

3. Apăsaţi spre interior cele două 
lamele ale filtrului cu sită rară 
şi separaţi filtrul cu sită rară de 
ansamblu (C).

Curăţarea braţelor rotative
Curăţaţi braţele rotative cel puţin odată 
pe săptămână pentru ca maşina să 
funcţioneze eficient. 
Braţul rotativ inferior
Verificaţi dacă orificiile braţului rotativ 
inferior (1) nu sunt înfundate. Dacă 
sunt înfundate, demontaţi şi curăţaţi 
braţul rotativ. Ridicaţi braţul rotativ 
inferior pentru a-l demonta (A, B).



34 RO

1032

Braţul rotativ superior
Verificaţi dacă orificiile braţului rotativ 
superior (2) nu sunt înfundate. Dacă 
sunt înfundate, demontaţi şi curăţaţi 
braţul rotativ. Rotiţi piuliţa braţului 
superior spre stânga pentru a-l 
demonta (C, D).
Asiguraţi-vă că piuliţa este bine strânsă 
când montaţi braţul rotativ superior. 

�

�

�
�

�

�
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Remedierea problemelor
Maşina nu porneşte.
• Cablul de alimentare este deconectat de la priză. >>> Verificaţi dacă cablul 

de alimentare este conectat la priză.
• Siguranţa este arsă. >>> Verificaţi siguranţele.
• Alimentarea cu apă nu funcţionează. >>> Asiguraţi-vă că robinetul de 

alimentare cu apă este deschis.
• Uşa maşinii este deschisă. >>> Asiguraţi-vă că uşa maşinii este închisă.
• Nu aţi apăsat butonul Pornit / Oprit. >>> Asiguraţi-vă că maşina a fost 

pornită prin apăsarea butonului Pornit / Oprit.
Vasele nu sunt spălate corect
• Vasele nu sunt aşezate ordonat în maşină. >>> Introduceţi vasele conform 

instrucţiunilor din manualul de utilizare.
• Programul ales este inadecvat. >>> Selectaţi un program cu o temperatură 

şi durată mai mare.
• Braţele rotative sunt blocate. >>> Înainte de pornirea programului, rotiţi 

manual braţul rotativ superior şi inferior pentru a vă asigura că nu sunt 
blocate.

• Orificiile braţelor rotative sunt înfundate. >>> Este posibil ca orificiile braţului 
rotativ inferior şi superior să fie înfundate cu resturi de alimente. Curăţaţi 
regulat braţele rotative conform instrucţiunilor din secţiunea "Curăţare şi 
întreţinere".

• Filtrele sunt înfundate. >>> Verificaţi dacă sistemul de filtrare este curat. 
Curăţaţi regulat sistemul de filtrare conform instrucţiunilor din secţiunea 
"Curăţare şi întreţinere".

• Filtrele sunt montate incorect. >>> Verificaţi sistemul de filtrare şi asiguraţi-
vă că este montat corect.

• Coşurile sunt supraîncărcate.  >>> Nu depăşiţi capacitatea coşurilor.
• Detergentul este păstrat în condiţii necorespunzătoare. >>> Dacă folosiţi 

detergent pudră, nu îl păstraţi în locuri umede. Dacă este posibil, păstraţi-l 
într-un recipient închis. Pentru o depozitare mai simplă, vă sugerăm să 
folosiţi detergent tabletă.

• Detergentul este insuficient. >>> Dacă folosiţi detergent pudră, ajustaţi 
cantitatea folosită în funcţie de gradul de murdărire a vaselor şi/sau de tipul 
programului. Pentru rezultate optime, vă recomandăm detergent tabletă.

• Aditivul de clătire este insuficient.  >>> Verificaţi aditivul de clătire şi adăugaţi 
dacă este cazul. Dacă există suficient aditiv de clătire, creşteţi reglajul 
aditivului.

• Capacul dozatorului de detergent a rămas deschis. >>> Asiguraţi-vă că aţi 
închis bine capacul dozatorului de detergent după adăugarea detergentului.

7
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Vasele nu sunt uscate la finalul spălării
• Vasele nu sunt aşezate ordonat în maşină. >>> Aşezaţi vasele astfel încât 

să nu se acumuleze apă în ele.
• Aditivul de clătire este insuficient.  >>> Verificaţi aditivul de clătire şi adăugaţi 

dacă este cazul. Dacă există suficient aditiv de clătire, creşteţi reglajul 
aditivului.

• Vasele au fost scoase imediat după terminarea programului. >>> Nu goliţi 
maşina imediat după terminarea procesului de spălare. Întredeschideţi uşa şi 
lăsaţi aburul din interior să iasă. Scoateţi vasele după ce se răcesc suficient 
pentru a putea fi atinse. Începeţi golirea maşinii cu vasele din coşul inferior. 
Astfel, apa picurată de pe obiectele din coşul superior nu va cădea pe 
obiectele din coşul inferior.

• Programul ales este inadecvat. >>> Deoarece temperatura de clătire 
este redusă în cazul programelor scurte, vasele nu vor fi uscate complet. 
Selectaţi programe cu durată mai lungă pentru o uscare mai bună.

• Suprafaţa ustensilelor de bucătărie este deteriorată. >>>  Spălarea este 
ineficientă în cazul ustensilelor de bucătărie cu suprafaţa deteriorată; de 
asemenea, aceste ustensile nu sunt recomandate din motive de igienă. Apa 
nu se scurge eficient de pe suprafeţele deteriorate. Nu este recomandabil să 
spălaţi astfel de ustensile de bucătărie în maşina de spălat vase.

C Este normal să existe probleme de uscare în cazul ustensilelor de bucătărie 
din teflon. Acestea se datorează structurii teflonului. Deoarece tensiunea 
superficială a apei şi a teflonului sunt diferite, picăturile de apă vor rămâne 
înşirate pe suprafaţa teflonului.

Rămân pete de ceai, cafea sau ruj pe vase.
• Programul ales este inadecvat. >>> Selectaţi un program cu o temperatură 

şi durată mai mare.
• Suprafaţa ustensilelor de bucătărie este deteriorată. >>>  Petele produse 

de ceai, cafea sau alţi coloranţi pe suprafeţele deteriorate nu se curăţă în 
maşina de spălat vase. Spălarea este ineficientă în cazul ustensilelor de 
bucătărie cu suprafaţa deteriorată; de asemenea, aceste ustensile nu sunt 
recomandate din motive de igienă. Nu este recomandabil să spălaţi astfel de 
ustensile de bucătărie în maşina de spălat vase.

• Detergentul este păstrat în condiţii necorespunzătoare. >>> Dacă folosiţi 
detergent pudră, nu îl păstraţi în locuri umede. Dacă este posibil, păstraţi-l 
într-un recipient închis. Pentru o depozitare mai simplă, vă sugerăm să 
folosiţi detergent tabletă.
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Pe vase rămân pete de calcar, iar sticlăria devine uşor opacă
• Aditivul de clătire este insuficient. >>> Verificaţi aditivul de clătire şi adăugaţi 

dacă este cazul. Dacă există suficient aditiv de clătire, creşteţi reglajul 
aditivului.

• Duritatea apei a fost reglată la un nivel redus sau sarea este insuficientă >>> 
Măsuraţi duritatea apei şi verificaţi reglajul durităţii apei.

• Scurgeri de sare. >>> Aveţi grijă să nu vărsaţi sare când alimentaţi 
rezervorul. Asiguraţi-vă că aţi închis bine capacul rezervorului pentru sare 
după alimentare. Folosiţi un program de prespălare pentru a curăţa sarea 
vărsată în maşină. Deoarece granulele de sare rămase sub capac se vor 
dizolva în timpul prespălării, provocând slăbirea capacului, verificaţi din nou 
capacul la sfârşitul programului. 

Maşina are un miros diferit
C Maşinile noi au un miros specific. Acesta va dispărea după câteva cicluri de 

spălare.
• Filtrele sunt înfundate. >>> Verificaţi dacă sistemul de filtrare este curat. 

Curăţaţi regulat sistemul de filtrare conform instrucţiunilor din secţiunea 
"Curăţare şi întreţinere".

• Vasele murdare au fost lăsate în maşină 2-3 zile. >>> Dacă nu veţi porni 
maşina imediat după introducerea vaselor, îndepărtaţi resturile de pe vase 
şi porniţi programul de prespălare fără detergent la fiecare 2 zile. În acest 
caz, nu închideţi complet uşa maşinii pentru a evita acumularea de mirosuri 
în aceasta. De asemenea, puteţi folosi şi produse de eliminare a mirosurilor 
sau de curăţare.
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Vasele devin ruginite, decolorate sau suprafaţa lor se deteriorează
• Scurgeri de sare. >>> Sarea poate deteriora şi oxida suprafelele metalice. 

Aveţi grijă să nu vărsaţi sare când alimentaţi rezervorul. Asiguraţi-vă că aţi 
închis bine capacul rezervorului pentru sare după alimentare. Folosiţi un 
program de prespălare pentru a curăţa sarea vărsată în maşină. Deoarece 
granulele de sare rămase sub capac se vor dizolva în timpul prespălării, 
provocând slăbirea capacului, verificaţi din nou capacul la sfârşitul 
programului.

• Resturi de mâncare sărată rămase pe vase mult timp.  >>> Dacă tacâmurile 
murdărite cu astfel de alimente au fost lăsate în maşină, murdăria trebuie 
îndepărtată prin prespălare, sau vasele trebuie spălate imediat.

• Instalaţie electrică fără împământare. >>>Verificaţi dacă maşina de spălat 
vase este conectată la împământare. În caz contrar, electricitatea statică 
din maşină provoacă arcuri electrice pe suprafeţele obiectelor metalice, 
creând pori, distrugând stratul de protecţie de la suprafaţă şi provocând 
decolorarea.

• Au fost folosite substanţe de curăţare puternice, de exemplu înălbitori. >>> 
Stratul de protecţie de pe suprafeţele metalice se deteriorează şi îşi pierde 
eficacitatea în timp când intră în contact cu substanţe de curăţare cum ar fi 
înălbitorii. Nu folosiţi înălbitori pentru spălarea vaselor.

• Obiectele metalice, cum ar fi cuţitele, au fost folosite în alt scop decât cel 
pentru care au fost produse.  >>> Stratul de protecţie de pe muchiile cuţitelor 
se poate deteriora dacă sunt folosite pentru deschiderea conservelor sau 
alte scopuri similare. Folosiţi ustensilele metalice numai pentru scopul în 
care au fost produse.

• Tacâmurile sunt produse din oţel inoxidabil de calitate inferioară. >>> 
Coroziunea unor astfel de elemente este inevitabilă; acestea nu trebuie 
spălate în maşina de spălat vase.

• În maşină au fost spălate ustensile de bucătărie deja corodate. >>> Rugina 
de pe obiectele corodate poate migra pe alte suprafeţe din oţel inoxidabil, 
provocând coroziunea acestora. Astfel de obiecte nu trebuie spălate în 
maşina de spălat vase.
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Resturi de detergent în dozatorul pentru detergent.
• Dozatorul de detergent a fost umed la adăugarea detergentului. >>> 

Dozatorul de detergent trebuie să fie complet uscat înainte de introducerea 
detergentului.

• Detergentul a fost adăugat cu mult timp înainte de spălare. >>> Adăugaţi 
detergentul cu scurt timp înainte de spălare.

• Deschiderea capacului compartimentului de detergent este împiedicată în 
timpul spălării. >>> Aşezaţi vasele astfel încât să nu împiedice deschiderea 
capacului dozatorului de detergent şi distribuirea apei în maşină de către 
braţele rotative.

• Detergentul este păstrat în condiţii necorespunzătoare. >>> Dacă folosiţi 
detergent pudră, nu îl păstraţi în locuri umede. Dacă este posibil, păstraţi-l 
într-un recipient închis. Pentru o depozitare mai simplă, vă sugerăm să 
folosiţi detergent tabletă.

• Orificiile braţelor rotative sunt înfundate. >>> Este posibil ca orificiile braţului 
rotativ inferior şi superior să fie înfundate cu resturi de alimente. Curăţaţi 
regulat braţele rotative conform instrucţiunilor din secţiunea "Curăţare şi 
întreţinere".

Dispar decoraţiunile şi ornamentele ustensilelor de bucătărie.
C Paharele şi obiectele din porţelan ornamentate nu sunt adecvate pentru 

spălarea în maşină. Producătorii de sticlărie şi obiecte din porţelan nu 
recomandă spălarea acestora în maşina de spălat vase.

Vasele sunt zgâriate.
C Ustensilele de bucătărie care conţin aluminiu sau sunt fabricate din aluminiu 

nu trebuie spălate în maşina de spălat vase.
• Scurgeri de sare. >>> Aveţi grijă să nu vărsaţi sare când alimentaţi 

rezervorul. Sarea vărsată poate produce zgârieturi. Asiguraţi-vă că aţi închis 
bine capacul rezervorului pentru sare după alimentare. Folosiţi un program 
de prespălare pentru a curăţa sarea vărsată în maşină. Deoarece granulele 
de sare rămase sub capac se vor dizolva în timpul prespălării, provocând 
slăbirea capacului, verificaţi din nou capacul la sfârşitul programului.

• Duritatea apei a fost reglată la un nivel redus sau sarea este insuficientă >>> 
Măsuraţi duritatea apei şi verificaţi reglajul durităţii apei.

• Vasele nu sunt aşezate ordonat în maşină. >>> Când introduceţi pahare 
sau alte obiecte din sticlă în coş, nu le rezemaţi de alte vase, ci de marginile 
sau şinele coşului, ori de şina pentru sprijinirea paharelor. Lovirea paharelor 
între ele sau lovirea acestora de alte vase datorită impactului apei în timpul 
spălării le poate sparge sau zgâria.
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Pe pahare rămâne o urmă asemănătoare cu o pată de lapte, care nu 
poate fi ştearsă manual. Când paharul este ţinut spre lumină, are o tentă 
albăstruie / multicoloră.
• A fost folosit aditiv de clătire în exces. >>>Reduceţi reglajul aditivului de 

clătire. Ştergeţi aditivul de clătire vărsat în timpul alimentării.
• Sticla a fost corodată de apa cu duritate scăzută. >>> Măsuraţi duritatea 

apei şi verificaţi reglajul durităţii apei. Dacă apa are o duritate redusă (<5dH), 
nu folosiţi sare. Alegeţi unul dintre programele care folosesc temperaturi 
mai înalte (de ex. 60-65°C). De asemenea, puteţi folosi un detergent care 
protejează sticla disponibil în comerţ.

În maşină se formează spumă.
• Vasele au fost spălate manual cu detergent de spălare manuală, însă nu au 

fost clătite înainte de introducerea în maşină. >>> Detergenţii pentru spălare 
manuală nu conţin agenţi antispumă. Nu este necesară spălarea manuală 
a vaselor înainte de a le introduce în maşină. Este suficientă îndepărtarea 
reziduurilor mari de pe vase sub un jet de apă, cu un şerveţel sau cu o 
furculiţă.

• Aditivul de clătire a fost vărsat în maşină în timpul alimentării. >>> Nu vărsaţi 
aditiv de clătire în maşină în timpul alimentării. Curăţaţi aditivul de clătire 
vărsat folosind un şerveţel de hârtie.

• Capacul rezervorului cu aditiv de clătire a rămas deschis. >>> Asiguraţi-vă 
că aţi închis bine capacul rezervorului cu aditiv de clătire după alimentare.

Ustensilele de bucătărie se sparg.
• Vasele nu sunt aşezate ordonat în maşină. >>> Introduceţi vasele conform 

instrucţiunilor din manualul de utilizare.
• Coşurile sunt supraîncărcate.  >>> Nu depăşiţi capacitatea coşurilor.
La sfârşitul programului rămâne apă în maşina de spălat vase.
• Filtrele sunt înfundate. >>> Verificaţi dacă sistemul de filtrare este curat. 

Curăţaţi regulat sistemul de filtrare conform instrucţiunilor din secţiunea 
"Curăţare şi întreţinere".

• Furtunul de evacuare este înfundat / blocat. >>> Verificaţi furtunul de 
evacuare. Dacă este necesar, demontaţi furtunul de evacuare, desfundaţi-l şi 
montaţi-l conform instrucţiunilor din manualul de utilizare.

C Dacă nu reuşiţi să remediaţi problema pe baza instrucţiunilor din această 
secţiune, apelaţi la dealer sau la un agent de service autorizat. Nu încercaţi 
să reparaţi pe cont propriu un produs defect.
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-	 Apăsaţi	şi	ţineţi	apăsată	Tasta	de	selectare	a	programelor	când	maşina	este	oprită	şi	apăsaţi	butonul	
On/Off	simultan	pentru	a	porni	maşina.	Eliberaţi	tasta	de	selectare	a	programelor	când	nivelul	de	duri--
tate	a	apei	memorat	de	maşină	este	afişat	în	formatul	"r.....".

-	 Indicatorul	Start	/	Stop	va	începe	să	lumineze	intermitent	imediat	ce	nivelul	de	duritate	a	apei	memorat	
de	maşină	este	afişat	în	formatul	"r.....".

	 Selectaţi	nivelul	de	duritate	a	apei	corespunzător	maşinii	conform	Tabelului	de	modificare	a	nivelului	de	
duritate	a	apei,	apăsând	pe	tasta	Delayed	start	(pornire	întârziată).	

-	 Apăsaţi	tasta	«Start/Pause/Cancel»	o	dată	pentru	memorarea	nivelului	selectat.	
-	 Indicatorul	Start	/	Stop	va	rămâne	aprins	după	memorarea	noii	durităţi	a	apei.
-	 Apăsaţi	butonul	Pornit/oprit	pentru	a	opri	maşina.

Dacă	nivelul	de	duritate	a	apei	este	mai	mare	de	80	°dF	(standardul	francez	pentru	duritatea	apei)	sau	dacă	utilizaţi	apă	
de	la	fântână,	este	recomandat	să	utilizaţi	dispozitive	de	filtrare	şi	purificare	a	apei.
*	Dacă	nivelul	de	duritate	a	apei	utilizat	este	mai	mic	de	9°dF	(standardul	francez	pentru	duritatea	apei)	nu	este	nevoie	
să	utilizaţi	sare	în	maşina	de	spălat	vase.	În	acest	caz,	indicatorul	“No	Salt	Warning”	("Fără	sare")	(dacă	există)	se	va	
aprinde	şi	va	lumina	continuu.
Dacă	aţi	setat	duritatea	apei	la	nivelul	1,	indicatorul	“No	Salt	Warning”	("Fără	sare")	se	va	aprinde	şi	va	lumina	continuu,	
pentru	a	vă	informa	că	nu	trebuie	să	adăugaţi	sare.	Dacă	folosiţi	sare	în	această	situaţie,	aceasta	nu	va	fi	consumată,	iar	
lampa	nu	se	va	aprinde.

Avertisment:
Dacă	vă	mutaţi,	este	foarte	important	să	modificaţi	nivelul	de	duritate	a	apei	în	funcţie	de	noua	zonă	pentru	
a	menţine	eficienţa	maşinii.
Dacă	nivelul	de	duritate	a	apei	a	fost	modificat	anterior,	maşina	va	afişa	ultima	modificare	a	nivelului	de	
duritate	a	apei.	Reglaţi	noul	nivel	de	duritate	a	apei	pe	baza	nivelului	de	duritate	al	apei	de	la	robinet.
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Scoateţi	testerul	din	
pachet

Deschideţi	robinetul	
şi	lăsaţi	apa	să	curgă	
timp	de	un	minut.

Ţineţi	testerul	în	apă	
timp	de	o	secundă.

Îndepărtaţi	testerul	şi	
scuturaţi-l.

Aşteptaţi	1	minut. Testerul	vă	indică	
nivelul	de	duritate.

1 secundă

1 minut

1 min.

Nivel de 
duritate

Sistem 
englez de 
măsurare 
a durităţii 
apei °dE

Sistem 
german 

de 
măsurare 
a durităţii 
apei °dH

Sistem 
francez 

de 
măsurare 
a durităţii 
apei °dF*

Indicator nivel duritate apă

Nivelul	1
0-6 0-5 0-9

Apăsaţi	 tasta	 Delayed	 Start	 pentru	
a	 comuta	 nivelul	 de	 duritate	 a	 apei	 în	
poziţia	1.

Nivelul	2
7-14 6-11 10-20

Apăsaţi	 tasta	 Delayed	 Start	 pentru	
a	 comuta	 nivelul	 de	 duritate	 a	 apei	 în	
poziţia	2.

Nivelul	3
15-21 12-17 21-30

Apăsaţi	 tasta	 Delayed	 Start	 pentru	
a	 comuta	 nivelul	 de	 duritate	 a	 apei	 în	
poziţia	3.

Nivelul	4
22-28 18-22 31-40

Apăsaţi	 tasta	 Delayed	 Start	 pentru	
a	 comuta	 nivelul	 de	 duritate	 a	 apei	 în	
poziţia	5.

Nivelul	5
29-42 23-34 41-60

Apăsaţi	 tasta	 Delayed	 Start	 pentru	
a	 comuta	 nivelul	 de	 duritate	 a	 apei	 în	
poziţia	5.

Nivelul	6
43-56 35-45 61-80

Apăsaţi	 tasta	 Delayed	 Start	 pentru	
a	 comuta	 nivelul	 de	 duritate	 a	 apei	 în	
poziţia	5.

Stabilirea nivelului de duritate a apei pentru dedurizatorul de apă
Dedurizarea apei
 Maşinile	de	spălat	vase	nu	au	nevoie	de	apă	dură.	Dacă	duritatea	depăşeşte	6°dH,	se	vor	forma	depozite	de
 calcar.	Pentru	a	împiedica	acest	lucru,	un	sistem	automat	adaugă	o	sare	specială	pentru	dedurizarea	apei
.astfel	încât	dumneavoastră	să	obţineţi	o	performanţă	de	curăţare	şi	uscare	cât	mai	bună
 Pentru	a	afla	nivelul	de	duritate	al	apei,	contactaţi	 furnizorul	dumneavoastră	de	apă	sau	utilizaţi	 testerul
.ataşat	pentru	a	măsura	duritatea	apei

Tabelul de reglare a durităţii apei
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