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Carl-Wery-Str. 34
81739 München/Deutschland

/> Spin/Empty (Centrifugare/Evacuare)
2 Rinse (Clötire),

ĈSpeed Perfect *;
program scurt indicat pentru rufe puŌin murdare

Încörcare redusö la opŌiunea ĈSpeed Perfect.
La programele förö prespölare se va pune detergentul în compartimentul II, la programele cu prespölare se va împörŌi detergentul în compartimentele I ňi II.

Programe suplimentare

¥Ê  40 °C 1,0 kg

W Down (Textile cu puf)

O Wool : (Lânö)

/ SuperQuick 30'/15' ¥Ê  40 °C 3,5 kg/ Textile rezistente la uzurö din bumbac sau in. Program scurt.
2,0 kg *
(Extra scurt)

ĈSpeed Perfect, ć Eco Perfect, =Water Plus;
förö centrifugöri intermediare
program de spölare cu protejare specialö pentru a evita
contractarea rufelor, pauze mai lungi de program (textilele stau
în leňia de spölare)
ĈSpeed Perfect, ć Eco Perfect, =Water Plus
Pentru Ōesöturi fine, textile spölabile, de ex. din mötase, satin,
sintetice sau Ōesöturi mixte.
Pentru Ōesöturi lavabile de mânö sau cu maňina, din lânö sau cu
componente din lânö,de exemplu caňmir, mohair sau angora.
Adecvat ňi pentru mötase lavabilö manual.
Textile cu puf care se spalö cu maňina.
¥Ê  40 °C

ĈSpeed Perfect, ć Eco Perfect, =Water Plus

ĈSpeed Perfect, ć Eco Perfect, =Water Plus;
Ōesöturi de tipuri diferite pot fi spölate împreunö
ĈSpeed Perfect, ć Eco Perfect, =Water Plus;
clötire ňi centrifugare finalö redusö

2,0 kg

 Delicate (Delicate)

... de ex. pentru înmuiere a Pagina 9
ApösaŊi tasta $ Start/Reload (Start/Adöugare). Pe
panou apare Ç¯ (NO). Hubloul nu se poate deschide.
Pentru continuarea programului se selecteazö tasta
$ Start/Reload (Start/Adöugare).

ĈSpeed Perfect, ć Eco Perfect, =Water Plus

Oprirea/continuarea programului
...

Din microfibre.

Pentru pornirea sau oprirea ņi continuarea programului ņi pentru activarea/dezactivarea
siguranŊei pentru copii.

ĈSpeed Perfect, ć Eco Perfect, =Water Plus

$ Start/Reload (Start/Adöugare)



3

poziŊionaŊi pe Â, pentru a
pörösi modul de reglare
pentru intensitatea
semnalului

Cömöňi care nu necesitö cölcare din bumbac, in, fibre sintetice sau
Ōesöturi în amestec.

Spölarea

rotiŊi o poziŊie apösaŊi de atâtea ori,
spre dreapta pânö când s-a atins
intensitatea sunetului
doritö

¥Ê  60 °C

La o apösare mai lungö a tastelor
parcurgere automatö a valorilor
indicatoare!

ʑ

... aŊi selectat din greņealö un program fals:
 SelectaŊi programul corect.
 Se selecteazö $ Start/Reload (Start/Adöugare).
Noul program începe de la capöt.

Asigurarea maņinii de spölat contra modificörii din greņealö a
funcŊiilor reglate.
ON/OFF: (PORNIT/OPRIT) dupö pornirea/sfârņitul programului
se acŊioneazö cca. 5 secunde $ Start/Reload (Start/Adöugare).
IndicaŊie: ProtecŊia pentru copii poate sö römânö activatö pânö
la urmötoarea pornire de program chiar ņi dupö oprirea maņinii!
Apoi se dezactiveazö protecŊia pentru copii ņi dacö este cazul,
se activeazö din nou dupö pornirea programului.

 Shirts/Blouses
(Cömöňi/Bluzele)
Z Sports, Fitness
(Îmbröcöminte de sport,
fitness)

2

'
din panou

rpm

*

2

Modificarea programului, dacö ...
Clapeta de service

Protecŀia pentru copii

2. b) Reglarea intensitöŊii sunetului pentru semnalele indicatoare

Textile închise la culoare uňor de întreŌinut.

¥Ê  É¯
Temp. °C Alegerea temperaturii (¥Ê = rece)
; ³¯¯* rpm
SelectaŌi turaŌia de centrifugare (* în funcŌie de model) sau ; (Stop limpezire = förö
centrifugare finalö, rufele römân în ultima apö de limpezire, în câmpul de afiňare ;)
³¤ ¤
Ready in Programul se terminö în ...
Indicatorul störii:
Afiňarea fazelor de derulare a programului:
1üü2üü cü§Ê
Spölare, clötire, centrifugare, durata respectiv sfârňitul programului
'
ProtecŌia pentru copii a Pagina 5

DeschideŌi hubloul, simbolul lumineazö, dacö uňa poate fi deschisö

ʑ

poziŊionaŊi pe Â, pentru
a pörösi modul de reglare
pentru intensitatea
semnalului

K Dark Wash

3

La programele cu temperaturö înaltö:
 se reduce temperatura din interior: se selecteazö
2 Rinse (Clötire).
 Se selecteazö $ Start/Reload (Start/Adöugare).
La programele cu temperaturö mai scözutö:
 SelectaŊi /> Spin/Empty (Centrifugare/Clötire)
(dacö trebuie doar pompare: poziŊionaŊi rpm (turaŊia
de centrifugare) pe ;).
 Se selecteazö $ Start/Reload (Start/Adöugare).

=Water Plus
(Mai multö apö)

Pentru spölarea în timp mai scurt cu acelaņi efect de spölare la
programul standard. Cantitatea de încörcare maximö aCentralizator
programe, Pagina 7
Pentru economisirea de energie cu un efect al spölörii comparabil cu
programul standard.
Nivel de apö mai ridicat ņi timp de spölare prelungit.
Pentru regiuni cu apö foarte moale.

sau

Textile din bumbac sau textile sintetice.

Întreruperea programului

Selectorul de programe pentru
pornirea ņi oprirea maņinii ņi
pentru selectarea programului.
Este posibilö rotirea în ambele
sensuri.

Selectaŀi $ Start/Reload
(Start/Adöugare)

ćEco Perfect

... pe panou apare §Ê.

Taste de funcŊiuni ņi opŊiuni
aSetöri personalizate, Pagina 5

ĈSpeed Perfect

apösaŊi de atâtea ori,
pânö când s-a atins
intensitatea sunetului
doritö

3,0 kg

1

Taste opŀionale a Centralizator programe, Pagina 7

rpm

¥Ê  40 °C

Terminarea programului dacö ...

rotiŊi
ŊineŊi în continuare apösat
o poziŊie
cca. 5 sec., pânö când
spre dreapta elementele de indicare
lumineazö, modul de
reglare este activat

2. a) Reglarea intensitöŊii sunetului pentru semnalele tastelor

La selectarea programului se indicö durata programului respectiv. De asemenea, se poate
opta ņi pentru pornirea întârziatö a programului selectat. Momentul de Ready in (Gata în)
poate fi setat în paņi de câte 1h pânö la maximum 24h. Pentru setarea momentului de
pornire, apösaŊi tasta Ready in (Gata în) pânö la afiņarea numörului de ore dorit (h=orö).
Se selecteazö $ Start/Reload (Start/Adöugare).

ʑ

+

1 Mix

Selector de programe

** Dacö în câmpul de afiņare
clipeņte simbolul ', ProtecŊia
copii este activö. a DezactivaŊi.
Pagina 5

Ready in (Gata în)

apösaŊi ņi
ŊineŊi

Textile uňor de întreŌinut din bumbac, in, fibre sintetice sau Ōesöturi
în amestec.

Selectaŀi ļi reglaŀi programul **

PuteŊi modifica turaŊia de centrifugare sau sö selectaŊi ; (Stop limpezire = förö centrifugare
finalö, rufele römân în apö dupö ultima limpezire,ccâmpul de afiņare ;). TuraŊia de
centrifugare maximö selectabilö depinde de model ņi de respectivul program reglat.

se poziŊioneazö pe Â

¥Ê  60 °C

Start/
Adöugare

SoluŊiile vâscoase pentru clötire (ex.: balsam) se dilueazö
cu apö.
Împiedicö înfundarea.

(Turaŀia de centrifugare)//; (Stop limpezire = förö centrifugare)

ā AllergyPlus

Camera II: detergent pentru spölare,
dedurizare, albire, scoaterea petelor
Camera ~: balsam, apret
Camera I: detergent pentru prespölare

rpm

rpm

rpm

Opŀiuni; Indicaŀii

DozaŊi corespunzötor cu:
cantitatea de rufe, gradul de murdörire, duritatea apei (se poate afla de la
furnizorul de apö) ņi indicaŊiilor producötorului.
La modelele förö accesoriu pentru detergent lichid:
Detergentul lichid se toarnö în compartimentul adecvat.
AtenŊie la deschiderea sertarului de detergent în timpul funcŊionörii!

Deschideŀi robinetul
de apö

PuteŊi modifica temperatura de spölare afiņatö. Temperatura de spölare maximö selectabilö
depinde de programul selectat în acel moment.

DeschideŊi hubloul ņi scoateŊi rufele.
În cazul în care ; (Stop limpezire = förö centrifugare
finalö) este activ: alegeŊi turaŊia de centrifugare sau
poziŊionaŊi selectorul de programe pe /> Spin/Empty
(Centrifugare/Evacuare).
Se selecteazö $ Start/Reload (Start/Adöugare).
 Se înlöturö eventualele corpuri ströine existente
 pericol de ruginire.
 LösaŊi deschis hubloul ņi sertarul pentru
detergenŊi, pentru a se putea usca apa
rezidualö.

Panoul de comandö
Mânerul
hubloului

ActivaŊi modul
de reglare

Temp. °C (Temperatura)

Scoaterea rufelor

Hublou

Puneŀi detergent ļi substanŀe de tratare

 Numai cu mâinile uscate!
 Se apucö numai de ņtecher!

Câmp de afiļare
Taste de funcŀiuni/
Taste de opŀiuni

Sertarul pentru detergent
cu camerele I, II, ~

RespectaŊi recomandörile importante! aPagina 9
PuneŊi în maņinö rufe mari ņi mici!
ÎnchideŊi uņa. Nu prindeŊi rufe între hublou ņi garnitura de cauciuc.

Conectarea cablului la
reŀeaua electricö

La modelele cu Aqua-Stop nu este necesar
a IndicaŊii InstrucŊiuni de instalare, Pagina 7

I Easy-Care (Sintetice)
7 +Prewash (Prespölare)

1

 Nu se va pune niciodatö în funcŊiune
o maņinö avariatö!
 InformaŊi unitatea service!

1. Activarea modului de reglare pentru intensitatea sonorö a semnalului

ņi temperatura. Efectele depind de stadiul de desföņurare a programului.

7 +Prewash (Prespölare)

 FolosiŊi cantitatea maximö de rufe a programului respectiv.
 SpölaŊi rufele normal murdare förö prespölare.
 În locul programului  Cottons (Bumbac) 90 °C selectaŊi
programul  Cottons (Bumbac) 60 °C + ćEco Perfect.
CuröŊare comparabilö cu un consum de energie considerabil
redus.
 DetergenŊii se dozeazö conform indicaŊiilor producötorului ņi
a duritöŊii apei.
 În cazul în care rufele vor fi uscate în continuare în uscötorul
de rufe, selectaŊi turaŊia conform instrucŊiunii producötorului
uscötorului.

Verificarea maļinii

Închideŀi robinetul de apö

Textile rezistente la purtare, textile rezistente la fierbere din bumbac
sau in.
ĈSpeed Perfect *, ć Eco Perfect, = Water Plus
6,0 kg/ Program cu consum ridicat de energie pentru rufe foarte murdare,
rezistente, de exemplu bumbac sau in.
3,5 kg *
ĈSpeed Perfect *, ć Eco Perfect; = Water Plus;
Textile rezistente la purtare, textile rezistente la fierbere din bumbac
¥Ê 60 °C
pentru piele deosebit de sensibilö, spölare mai lungö la o
sau in.
temperaturö selectatö, nivel de apö mai înalt, clötire adiŌionalö

Protecŀia mediului/Utilizare economicö

RespectaŊi instrucŊiunile de îngrijire ale producötorului!
Conform indicaŊiilor de pe etichetele de întreŊinere.
În funcŊie de material, culoare, grad de murdörire ņi temperaturö.
Nu depöņiŊi încörcarea maximö. a Pagina 7

¥Ê 90 °C

ʋ
ʋ
ʋ
ʋ
ʋ
ʋ
ʋ
ʋ
ʋ
ʋ
ʋ
ʋ
ʋ
ʋ
ʋ
ʋ
ʋ

Pagina
DestinaŊia de utilizare ........................................................................ 1
Programe ............................................................................................. 1
Pregötirea ............................................................................................ 2
SelectaŊi ņi reglaŊi programul ........................................................... 3
Spölare ............................................................................................. 3/4
Dupö spölare....................................................................................... 4
Setöri personalizate ....................................................................... 5/6
Prezentare generalö a programelor................................................ 7
IndicaŊii de siguranŊö ......................................................................... 8
Valori de consum ............................................................................... 8
Recomandöri importante .................................................................. 9
Îngrijire/CuröŊarea ............................................................................ 10
Display................................................................................................ 10
ÎntreŊinere ........................................................................................... 11
Ce este de föcut dacö ... ......................................................... 12/13
Deblocarea de urgenŊö ................................................................... 13
Service................................................................................................ 13

Sortarea ļi introducerea rufelor în maļinö

Instalarea corectö conform
instrucŊiunilor separate de instalare.

Setöri personalizate
ʑ Semnale

LF Cottons (Bumbac)

Cuprins

Programe
Centralizator detaliat al programelor a Pagina 7
Temperatura ņi turaŊia de centrifugare sunt selectabile separat,
în funcŊie de programul ales ņi de progresarea programului.
LF Cottons (Bumbac) Ōesöturi rezistente
7 +Prewash (Prespölare) textile rezistente la purtare, prespölare se face
la o temperaturö de 30 °C
I Easy-Care (Sintetice) rufe uňor lavabile
7 +Prewash (Prespölare) textile uňor de întreŌinut, prespölare se face
la o temperaturö de 30 °C
diferite feluri de rufe
1 Mix
 Delicate (Delicate)
rufe sensibile lavabile
O Wool : (Lânö)
textile din lânö sau în amestec cu lânö ce se pot
spöla de mânö sau cu maňina
2 Rinse (Clötire)
extralimpezire cu centrifugare
/> Spin/Empty
centrifugarea extra cu turaŌie selectabilö sau
(Centrifugare/Evacuare) numai pomparea apei la ; (Stop clötire =
förö centri-fugare finalö); pentru aceasta
poziŌionaŌi rpm (turaŌia de centrifugare) pe
;
/ SuperQuick 30'/ program scurt
15' (Extra scurt 30'/15')
W Down (Textile cu puf) textile cu puf care se spalö cu maňina
ā AllergyPlus
textile rezistente; spölare mai lungö ňi clötire la
un nivel de apö mai mare pentru piele deosebit
de sensibilö
Z Sports, Fitness
din microfibre
(Îmbröcö-minte de sport,
fitness)
 Shirts/Blouses
cömöňi neňifonabile
(Cömöňi/Bluzele)
K Dark Wash
textile închise la culoare uňor de întreŌinut

Setöri personalizate
de funcŀiuni
ʑ Taste
Înainte sau în timpul derulörii programului, pot fi modificate turaŊia de centrifugare

RotiŊi selectorul de programe în poziŊia Â Off (Oprit).

Tip rufe

SalubrizaŊi ambalajul corespunzötor protecŊiei mediului ambiant.
Acest aparat este marcat conform Directivei europene 2002/96/CE
privind aparatele electrice ņi electronice vechi (waste electrical and
electronic equipment  WEEE).
Directiva stabileņte cadrul valabil în toatö UE pentru reprimirea ņi
valorificarea aparatelor vechi.

executaŊi un ciclu de spölare förö rufe a Pagina 9

max.

Predarea la deļeuri conform legislaŀiei mediului

 CitiŊi recomandörile de siguranŊö de la Pagina 8!
 Nu lösaŊi copiii nesupravegheaŊi în apropierea
maņinii de spölat!
 Copiii nu au voie sö se joace cu maņina.
 Copiii nu au voie sö execute nesupravegheaŊi
lucröri de curöŊare ņi de întreŊinere.
 ŉineŊi animalele domestice departe de maņina de
spölat rufe.

Oprire

Spölarea

Înainte de prima spölare

°C

Maņina de spölat se va pune în funcŊiune abia dupö citirea
acestei instrucŊiuni de folosire ņi a instrucŊiunii separate de
instalare!

ʋ exclusiv pentru uz casnic,
ʋ Pentru spölarea textilelor care se pot spöla cu maņina ņi
a lânii care se spalö manual în leņia de spölare,
ʋ pentru funcŊionare cu apö potabilö rece împreunö cu
detergenŊi ņi soluŊii de tratare din comerŊ, care pot fi
folosite în maņini de spölat automate.
ʋ Maņina de spölat poate fi operatö de copii peste 8 ani,
persoane cu capacitöŊi fizice, senzoriale sau psihice
reduse ņi de persoane förö experienŊö ņi förö cunoņtinŊe,
dacö sunt supravegheaŀi sau au fost instruiŀi de cötre o
persoanö responsabilö.

Pregötirea rufelor

Programe

Felicitöri  V-aŊi decis pentru achiziŊia unui aparat de uz casnic
modern ņi de calitate al mörcii Bosch. Maņina de spölat se
caracterizeazö printr-un consum economicos de apö ņi de energie.
Orice maņinö, care pöröseņte fabrica noaströ este verificatö cu grijö
privind funcŊionarea ņi starea ei ireproņabilö.
InformaŊii referitoare la produsele noastre, accesorii, piese de schimb
ņi service gösiŊi pe pagina noaströ de Internet www.boschhome.com sau adresaŊi-vö centrelor noastre de servicii pentru clienŊi.

Utilizare conform destinaŀiei

Prezentare generalö a programelor a AveŊi în vedere tabelul cu valorile de consum pagina 8 ņi indicaŊiile de la pagina 9!

Maļina dvs. de spölat

7

Indicaŀii de siguranŀö

Recomandöri importante

 CitiŊi InstrucŊiunea de utilizare ņi de instalare ņi toate celelalte informaŊii anexate maņinii
de spölat ņi acŊionaŊi corespunzötor.
 PöstraŊi documentele pentru utilizare ulterioarö.

Înainte de prima spölare

Pericol de electrocutare  DeconectaŊi maņina de la reŊeaua electricö trögând întotdeauna
de ņtecher, niciodatö de cablu.
 IntroduceŊi în/scoateŊi ņtecherul din prizö numai cu mâinile uscate.
Pericol de moarte

La aparate scoase din uz:
 DeconectaŊi întotdeauna maņina de spölat de la reŊeaua
de alimentare electricö!
 TöiaŊi cablul de alimentare ņi aruncaŊi-l împreunö cu ņtecherul.
 DistrugeŊi zövorul hubloului. Copiii se pot închide în aparat ņi îņi pot
pune viaŊa în pericol.

Pericol de asfixiere

 ŉineŊi ambalajele, foliile ņi pörŊile de ambalaj departe de copii.

Pericol de intoxicare

 PöstraŊi soluŊiile de spölare ņi de îngrijire în locuri neaccesibile
pentru copii.

Pericol de explozie

 Tratarea prealabilö a rufelor cu substanŊe care conŊin diluanŊi,
deâexemplu soluŊii de scos pete, benzinö uņoara, dupö
introducerea în tambur pot provoca o explozie.
ClötiŊi în prealabil rufele temeinic de mânö.

Pericol de rönire







Îngrijire/Curöŀarea

Nu se pun rufe în maņinö! DeschideŊi robinetul de apö.
TurnaŊi in compartimentul II:
 circa 1 litru de apö,
 detergent (dozare conform indicaŊiilor producötorului pentru murdörire uņoarö ņi
corespunzötor gradului de duritate a apei).
Se poziŊioneazö selectorul de programe pe LF Cottons (Bumbac) 90 °C ņi se selecteazö
$ Start/Reload (Start/Adöugare).
La sfârņitul programului se poziŊioneazö selectorul de programe pe Â Off (Oprit).

Protejarea rufelor ļi a maļinii
 La dozarea tuturor mijloacelor de spölare/auxiliare ņi de curöŊare respectaŊi necondiŊionat
indicaŊiile producötorului.
 GoliŊi buzunarele.
 AtenŊie la metale (agrafe de birou, etc.) ņi îndepörtaŊi-le.
 Rufele fine/delicate se vor spöla în plase (ciorapi, perdele, sutiene cu balene).
 ÎnchideŊi fermoarele, încheiaŊi lenjeria de pat la nasturi.
 PeriaŊi nisipul din buzunare ņi tivuri.
 ScoateŊi inelele perdelelor s-au legaŊi-le în plasö/pungö.

Introducerea rufelor

Hubloul poate deveni fierbinte în timpul procesului de spölare.
AtenŊie la evacuarea apei reziduale fierbinŊi.
Nu vö urcaŊi pe maņinö.
Nu vö rezemaŊi de hubloul deschis.
Nu introduceŊi mâinile în tambur, dacö aceasta se roteņte încö.

PuneŊi în maņinö rufe mari ņi mici!
Nu prindeŊi rufe între hublou ņi garnitura de cauciuc.

Rufe cu grad diferit de murdörire

ʑ

Uņor

ʑ

Decalcificarea

Petele se trateazö eventual în prealabil.
Dacö se doreņte, selectaŊi 7 +Prewash (Prespölare).

Curent ***

Apö ***

LF Cottons (Bumbac) 20 °C



6,0 kg

0,27 kWh

64 l

2:05 h

LF Cottons (Bumbac) 40 °C *



6,0 kg

0,94 kWh

64 l

2:05 h

Înmuiere

LF Cottons (Bumbac) 60 °C *



6,0 kg

1,29 kWh

64 l

2:05 h

LF Cottons (Bumbac) 90 °C



6,0 kg

2,12 kWh

72 l

2:10 h

I Easy-Care (Sintetice) 40 °C *



3,0 kg

0,59 kWh

48 l

1:22 h

§: ³Å

 Delicate (Delicate) 30 °C



2,0 kg

0,22 kWh

35 l

0:43 h

O Wool : (Lânö) 30 °C



2,0 kg

0,16 kWh

40 l

0:40 h

SoluŊia de înmuiere/detergentul se pune conform indicaŊiilor producötorului în compartimentul
II. Se poziŊioneazö selectorul de programe pe LF Cottons (Bumbac) 30 °C ņi se selecteazö
$ Start/Reload (Start/Adöugare). Dupö cca. 10 minute selectaŊi $ Start/Reload (Start/
Adöugare), pentru a opri programul. Dupö trecerea timpului de înmuiere dorit se selecteazö
din nou $ Start/Reload (Start/Adöugare), dacö programul trebuie sö fie continuat sau se
schimbö programul.

Apretare

§: ³µ

*

Reglarea programului pentru verificarea confom normei valabile EN60456.
IndicaŊie pentru verificöri comparative: Pentru testarea programelor de verificare se spalö
cantitatea de încörcare indicatö cu turaŊia de centrifugare maximö selectabilö.

Program
LF Cottons (Bumbac)
40/60 °C
**
***

Funcŀie
suplimentarö

Încörcare

kg/
ćEco Perfect** 6,0
3,0 kg

Consum anual de
apö

Dupö aceea hubloul se poate deschide.

Se pun rufe de aceeaņi culoare.

Ç¯

Uņa nu poate fi deschisö din cauza temperaturii prea ridicate.
aAņteptaŊi, pânö când temperatura a scözut puŊin.
Uņa nu poate fi deschisö din cauza nivelului prea mare al apei. a EvacuaŊi leņia
de spölare (de ex. selectaŊi programul /> Spin/Empty (Centrifugare/Evacuare)).

196 kWh

9240 l

Vopsire/Decolorare
VopsiŊi numai în cantitöŊi obiņnuite în gospodörie. Sarea poate ataca oŊelul inoxidabil!
RespectaŊi indicaŊiile producötorului de vopsea! Nu decoloraŊi rufe în maņina de spölat!

Reglarea programului pentru verificare ņi etichetarea energiei conform Directivei 2010/30/UE
cu apö rece (15 °C).
Valorile se abat de la valorile indicate în funcŊie de presiunea apei, duritatea apei, temperatura
de înmuiere, temperatura camerei, felul rufelor, cantitatea ņi murdörirea, detergentul folosit,
oscilaŊiile în tensiunea de reŊea ņi funcŊiile suplimentare selectate.
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DeschideŊi robinetul de apö (apö rece) complet;
Furtunul de alimentare este îndoit, prins. Presiunea apei este prea micö.
a Pagina 11: InstrucŊiune de îngrijire, Sitele în circuitul de apö sunt înfundate

Nu intrö apö. Detergentul nu
a fost luat de apö.






ʑ

Hubloul nu se poate deschide.

 FuncŌia de siguranŌö este activö. Întrerupere de program? a Pagina 4
 AŌi ales - - - - (Stop limpezire = förö centrifugare finalö)? a Pagina 3, 4
 Deschiderea este posibilö numai cu deblocarea de urgenŌö? a Pagina 13

ʑ
ʑ

Programul nu porneňte.

 S-a selectat $ Start/Reload (Start/Adöugare) sau Ready in (Gata în)?
 Hubloul este închis?

Programul se desföňoarö în continuare, dacö a fost restabilitö alimentarea de la reŌea.
Dacö trebuie totuňi sö se scoatö rufe, hubloul poate fi deschis dupö cum urmeazö:

Leňia de spölare nu este
pompatö.

 AŌi ales - - - - (Stop limpezire = förö centrifugare finalö)? a Pagina 3, 4
 CuröŌaŌi pompa. aPagina 11
 CuröŌaŌi Ōeava de evacuare ňi/sau furtunul de evacuare.

Pericol de opörire!

ʑ
ʑ

Nu se vede apö în cuvö.

 Nu este un defect  Apa este sub nivelul vizibil.

5. AňezaŌi din nou capacul pompei ňi înňurubaŌi-l. Mânerul trebuie sö stea vertical.
6. ÎnchideŌi clapeta de service.
Pentru a împiedica scurgerea detergentului nefolosit la urmötoarea spölare:
turnaŌi 1 litru de apö în camera II ňi porniŌi programul /> Spin/Empty (Centrifugare/
Evacuare).

ʑ

Durata programului se modificö  Nu este o eroare  se optimizeazö desföňurarea programului pentru respectivul
în cursul ciclului de spölare.
ciclu de spölare. Aceasta poate duce la modificöri în durata programului în câmpul
de afiňare.

ʑ
ʑ

Încercöri de centrifugare
repetate.

 Nu este o greňealö  sistemul de control al excentrörii compenseazö excentrarea.

Apö rezidualö în compartimentulâ0 pentru balsam din
sertarul pentru detergent.

 Nu este o defecŌiune  utilizarea soluŌiei de balsam nu este afectatö.
 Dacö este cazul curöŌaŌi accesoriul. a Pagina 10

Se poziŌioneazö selectorul de programe pe Â Off (Oprit), se deconecteazö ňtecherul de
la reŌeaua electricö.
1. DesfaceŌi brida furtunului, scoateŌi furtunul de evacuare cu grijö. (AtenŌie! Apö rezidualö.)
2. CuröŌaŌi furtunul de evacuare ňi ňtuŌul sifonului.

ʑ
ʑ

ApariŌia de mirosuri în maňina
de spölat.

 ExecutaŌi programul LF Cottons (Bumbac) 90 °C förö rufe.
Pentru aceasta folosiŌi detergent complet.

3. MontaŌi din nou furtunul de evacuare ňi asiguraŌi locul de racordare cu brida furtunului.

ʑ

Formare de zgomot puternic,
vibraŌii ňi mutarea din loc
la centrifugare.

 Picioarele aparatului au fost fixate?
AsiguraŌi picioarele aparatului. a InstrucŌiuni de instalare
 SiguranŌele de transport au fost îndepörtate?
ÎndepörtaŌi siguranŌele de transport.
a InstrucŌiuni de instalare

ʑ

Câmpul de afiňare/Lömpile
indicatoare nu funcŌioneazö
în timpul utilizörii.

 Cödere de curent?
 Au sörit siguranŌele? ReactivaŌi/înlocuiŌi siguranŌele.
 Dacö defecŌiunea apare din nou, apelaŌi serviciul pentru clienŌi.

ʑ

Desföňurarea programului
 Nu este o greňealö  sistemul de control al excentrörii compenseazö excentrarea
dureazö mai mult decât în mod
prin împörŌirea rufelor de mai multe ori.
obiňnuit.
 Nu este eroare  sistemul de control al spumei este activ  se mai adaugö o clötire.

Sitele în circuitul de apö sunt înfundate
Pericol de electrocutare!
Dispozitivul de siguranŌö Aqua-Stop nu se va introduce în apö (conŌine un ventil electric).

Pompa de leņie este înfundatö.
a Pagina 11: InstrucŊiune de îngrijire, Pompa de leŅie este înfundatö
Furtunul de evacuare/Ŋeava de evacuare este înfundat(ö).
a Pagina 11: InstrucŊiune de îngrijire, Furtunul de scurgere astupat la sifon

1.
2.

§: ´

Apö în vana de pardosealö, neetanņeitatea aparatului. ÎnchideŊi robinetul de apö.
ChemaŊi serviciul pentru clienŊi!!

'

Dacö siguranŊa pentru copii este activö. DezactivaŊi. a Pagina 5

ª

Clipeņte, dacö a fost folosit prea mult detergent. a Pagina 12

3.
4.
5.

Alte anunŀuri OpriŊi aparatul, aņteptaŊi 5 secunde ņi porniŊi-l din nou. Dacö anunŊul apare din nou,
chemaŊi serviciul pentru clienŊi. a Pagina 13
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4. Se deňurubeazö cu grijö capacul pompei (AtenŌie! Apö rezidualö).
Se curöŌö interiorul, filetul capacului pompei ňi carcasa pompei (Roata cu palete a pompei
de evacuare trebuie sö poatö fi rotitö).

Furtunul de scurgere astupat la sifon

§j

Apretarea este posibilö în toate programele de spölare cu apret lichid. Apretul se dozeazö
conform indicaŊiilor producötorului în camera pentru balsam ~ (dacö este cazul, se curöŊö în
prealabil).

Consumul anual de
energie

Nu este necesarö în cazul dozörii corecte a detergentului. Dacö este totuňi necesarö, se va proceda conform indicaŌiilor
producötorului decalcifiantului. DecalcifianŌi potriviŌi se pot procura prin pagina noaströ de internet sau prin serviciul
nostru pentru clienŌi. a Pagina 13

Se pun mai puŊine rufe în maņinö.
SelectaŊi programul 7 +Prewash (Prespölare).

Nu se apreteazö rufele tratate cu balsam de rufe.

 FixaŌi corect/înlocuiŌi furtunul de evacuare.
 StrângeŌi ňuruburile furtunului de alimentare cu apö.

Förö rufe în maņinö!

Semnalizöri de eroare pe display în funcŊie de model

Încörcare

Durata
programului ***

Tare

Hubloul se lasö deschis, pentru uscarea tamburului. Dacö se produc pete de ruginö cauzate de obiecte metalice (ex:
monede, ace, cuie, etc)  se vor folosi substanŌe de curöŌare förö clor. Nu folosiŌi niciodatö bureŌi de sârmö.

Förö prespölare. Dacö este cazul selectaŊi opŊiunea ĈSpeed Perfect.

Funcŀie
suplimentarö

Program

3. Se scoate buňonul furtunului, se lasö apa sö se scurgö. PregötiŌi un recipient potrivit.
ApösaŌi capacul de închidere ňi aňezaŌi furtunul de golire în suport.

10

Reducerea presiunii apei în furtunul de alimentare:
ÎnchideŌi robinetul de apö!
Se selecteazö programul dorit (în afarö de 2 Rinse (Clötire)// /> Spin/Empty
(Centrifugare/Evacuare)).
Se selecteazö $ Start/Reload (Start/Adöugare). Se lasö programul sö ruleze cca 40 sec..
RotiŌi selectorul de programe în poziŌia Â Off (Oprit). ScoateŌi ňtecherul din prizö.
CuröŌarea sitei:
ScoateŌi furtunul de pe robinetul de apö. Se curöŌö sita cu o periuŌö.
ņi/sau la modelele Standard ňi Aqua-Secure: ScoateŌi furtunul din
partea din spate a aparatului, scoateŌi sita cu cleňtele ňi curöŌaŌi-o.

Ce este de föcut dacö ...

Se scurge apö.

ʑ
ʑ

2. ScoateŌi furtunul de golire din suport.

Sertarul pentru detergenŌi se lasö deschis, ca sö se poatö usca restul de apö.

Tambur

Ce este de föcut dacö ...

Se poziŌioneazö selectorul de programe pe Â Off (Oprit), se deconecteazö ňtecherul de
la reŌeaua electricö.
1. DeschideŌi clapeta de service.

Se trage sertarul în afarö, se apasö accesoriul în jos, se scoate sertarul de tot.
Scoaterea accesoriului: se apasö cu degetul accesoriul de jos în sus.
Tava de umplere ňi accesoriul se curöŌö cu apö ňi cu peria ňi se lasö sö se usuce.
AňezaŌi accesoriul ňi fixaŌi-l (se aňeazö cilindrul pe ňtiftul de ghidare).
Se împinge sertarul de detergenŌi.

ʑ

Pericol de opörire!
 Se lasö apa rezidualö sö se röceascö!
 ÎnchideŊi robinetul de apö!

Pompa de leļie este defectö

 ÎndepörtaŌi imediat resturile de detergent.
 FrecaŌi cu o cârpö moale umedö.
 CuröŌarea cu jet de apö este interzisö.
... cînd existö resturi de detergenŌi sau de balsam.

1.
2.
3.
4.
5.

Întreŀinere

Carcasa ļi panoul de comandö

Curöŀarea sertarului pentru detergenŀi ...

Lucrurile noi se vor spöla separat.

Consumuri

 Pericol de electrocutare! DeconectaŊi întotdeauna
maņina de spölat de la reŊeaua de alimentare electricö!
 Pericol de explozie! Nu folosiŊi diluanŊi pentru curöŊare!

ʑ

Nu aŌi selectat $ Start/Reload (Start/Adöugare)?
Nu aŌi deschis robinetul de apö?
Sita este evtl. astupatö? Sita de apö trebuie desfundatö. a Pagina 11
Furtunul de alimentare este îndoit sau prins?

Resturi de detergent pe rufe.

 În cazuri izolate detergenŌii förö fosfaŌi conŌin resturi insolubile în apö.
 SelectaŌi 2 Rinse (Clötire) sau periaŌi rufele dupö spölare.

Dacö nu puteŌi remedia o defecŌiune (Oprit/Pornit) sau este necesarö o reparaŌie:
 Se poziŌioneazö selectorul de programe pe Â Off (Oprit), se deconecteazö ňtecherul de la reŌeaua electricö.
 ÎnchideŌi robinetul de apö ňi apelaŌi serviciul pentru clienŌi. a InstrucŌiuni de instalare

Deblocare de urgenŀö de ex. în cazul unei cöderi de curent

Leňia de spölare ňi rufele pot fi fierbinŌi. Eventual se lasö întâi sö se röceascö.
Nu introduceŌi mâinile în tambur, dacö aceasta se roteňte încö.
Nu deschideŌi hubloul, dacö se mai vede apö pe sticlö.

Rezultatul centrifugörii nu este  Nu este o eroare  sistemul de control al dezechilibrului a întrerupt centrifugarea,
mulŌumitor, rufele sunt ude/
împörŌirea rufelor neuniformö.
prea umede.
Se introduc rufe mici ňi rufe mari în tambur la urmötoarea spölare.
 S-a selectat o turaŌie prea micö? a Pagina 5

Indicatorul de stare ª clipeňte.  S-a folosit prea mult detergent? AmestecaŌi 1 lingurö de soluŌie pentru clötire
Evtl. iese spumö din sertarul
cu ½ litru de apö ňi turnaŌi amestecul în sertarul II.
pentru detergenŌi.
(Nu la textile Outdoor, Sportswear ňi din puf!)
 Se va diminua doza de detergent la urmötoarea spölare.

1. Se poziŌioneazö selectorul de programe pe Â Off (Oprit), se deconecteazö ňtecherul
de la reŌeaua electricö.
2. EvacuaŌi leňia de spölare. a Pagina 11
3. ScoateŌi blocarea de urgenŌö din suport.
TrageŌi deblocarea de urgenŌö în jos cu o sculö ňi eliberaŌi-o.
Dupö aceea hubloul se poate deschide.

Serviciul pentru clienŀi

ʑ

Dacö nu puteŊi remedia defecŊiunea singur (Ce este de föcut dacö ..., a Pagina 12, 13), vö
rugöm sö vö adresaŊi la serviciul nostru pentru clienŊi. Noi gösim întotdeauna o soluŊie
potrivitö, chiar ņi pentru a evita o vizitö inutilö a tehnicianului.

ʑ
ʑ

Datele de contact pentru cel mai apropiat serviciu pentru clienŊi le gösiŊi în lista serviciilor
pentru clienŊi (în funcŊie de model).
Vö rugöm sö indicaŊi serviciului pentru clienŊi numörul produsului (E-Nr.) ņi numörul
de fabricaŊie al aparatului (FD).

Numörul produsului

ʑ

Numörul de fabricaŊie

Aceste date le gösiŊi: în hublou în interior */
clapeta de service deschisö * ņi în partea din
spate a aparatului.
* în funcŊie de model

Aveŀi încredere în competenŀa producötorului. AdresaŊi-vö nouö.
Noi asiguröm astfel, ca reparaŊia sö fie executatö de tehnicieni de service ņcolarizaŊi, care
sunt echipaŊi cu piese de schimb originale.

ro Instrucţiuni de utilizare

6. Se monteazö la loc furtunul ňi se verificö etanňeitatea.

11
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Maşina de spălat

13

WLO20260BY
WLO24260BY

Maļina dvs. de spölat
Felicitöri  V-aŊi decis pentru achiziŊia unui aparat de uz casnic
modern ņi de calitate al mörcii Bosch. Maņina de spölat se
caracterizeazö printr-un consum economicos de apö ņi de energie.
Orice maņinö, care pöröseņte fabrica noaströ este verificatö cu grijö
privind funcŊionarea ņi starea ei ireproņabilö.
InformaŊii referitoare la produsele noastre, accesorii, piese de schimb
ņi service gösiŊi pe pagina noaströ de Internet www.boschhome.com sau adresaŊi-vö centrelor noastre de servicii pentru clienŊi.
Maņina de spölat se va pune în funcŊiune abia dupö citirea
acestei instrucŊiuni de folosire ņi a instrucŊiunii separate de
instalare!
Predarea la deļeuri conform legislaŀiei mediului
SalubrizaŊi ambalajul corespunzötor protecŊiei mediului ambiant.
Acest aparat este marcat conform Directivei europene 2002/96/CE
privind aparatele electrice ņi electronice vechi (waste electrical and
electronic equipment  WEEE).
Directiva stabileņte cadrul valabil în toatö UE pentru reprimirea ņi
valorificarea aparatelor vechi.

Cuprins
ʋ
ʋ
ʋ
ʋ
ʋ
ʋ
ʋ
ʋ
ʋ
ʋ
ʋ
ʋ
ʋ
ʋ
ʋ
ʋ
ʋ
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Protecŀia mediului/Utilizare economicö
 FolosiŊi cantitatea maximö de rufe a programului respectiv.
 SpölaŊi rufele normal murdare förö prespölare.
 În locul programului  Cottons (Bumbac) 90 °C selectaŊi
programul  Cottons (Bumbac) 60 °C + ćEco Perfect.
CuröŊare comparabilö cu un consum de energie considerabil
redus.
 DetergenŊii se dozeazö conform indicaŊiilor producötorului ņi
a duritöŊii apei.
 În cazul în care rufele vor fi uscate în continuare în uscötorul
de rufe, selectaŊi turaŊia conform instrucŊiunii producötorului
uscötorului.

Utilizare conform destinaŀiei
ʋ exclusiv pentru uz casnic,
ʋ Pentru spölarea textilelor care se pot spöla cu maņina ņi
a lânii care se spalö manual în leņia de spölare,
ʋ pentru funcŊionare cu apö potabilö rece împreunö cu
detergenŊi ņi soluŊii de tratare din comerŊ, care pot fi
folosite în maņini de spölat automate.
ʋ Maņina de spölat poate fi operatö de copii peste 8 ani,
persoane cu capacitöŊi fizice, senzoriale sau psihice
reduse ņi de persoane förö experienŊö ņi förö cunoņtinŊe,
dacö sunt supravegheaŀi sau au fost instruiŀi de cötre o
persoanö responsabilö.
 CitiŊi recomandörile de siguranŊö de la Pagina 8!
 Nu lösaŊi copiii nesupravegheaŊi în apropierea
maņinii de spölat!
 Copiii nu au voie sö se joace cu maņina.
 Copiii nu au voie sö execute nesupravegheaŊi
lucröri de curöŊare ņi de întreŊinere.
 ŉineŊi animalele domestice departe de maņina de
spölat rufe.
Programe
Centralizator detaliat al programelor a Pagina 7
Temperatura ņi turaŊia de centrifugare sunt selectabile separat,
în funcŊie de programul ales ņi de progresarea programului.
LF Cottons (Bumbac) Ōesöturi rezistente
7 +Prewash (Prespölare) textile rezistente la purtare, prespölare se face
la o temperaturö de 30 °C
I Easy-Care (Sintetice) rufe uňor lavabile
7 +Prewash (Prespölare) textile uňor de întreŌinut, prespölare se face
la o temperaturö de 30 °C
diferite feluri de rufe
1 Mix
 Delicate (Delicate)
rufe sensibile lavabile
O Wool : (Lânö)
textile din lânö sau în amestec cu lânö ce se pot
spöla de mânö sau cu maňina
2 Rinse (Clötire)
extralimpezire cu centrifugare
/> Spin/Empty
centrifugarea extra cu turaŌie selectabilö sau
(Centrifugare/Evacuare) numai pomparea apei la ; (Stop clötire =
förö centri-fugare finalö); pentru aceasta
poziŌionaŌi rpm (turaŌia de centrifugare) pe
;
/ SuperQuick 30'/ program scurt
15' (Extra scurt 30'/15')
W Down (Textile cu puf) textile cu puf care se spalö cu maňina
ā AllergyPlus
textile rezistente; spölare mai lungö ňi clötire la
un nivel de apö mai mare pentru piele deosebit
de sensibilö
Z Sports, Fitness
din microfibre
(Îmbröcö-minte de sport,
fitness)
 Shirts/Blouses
cömöňi neňifonabile
(Cömöňi/Bluzele)
K Dark Wash
textile închise la culoare uňor de întreŌinut

1

Pregötirea rufelor
Instalarea corectö conform
instrucŊiunilor separate de instalare.

Verificarea maļinii
 Nu se va pune niciodatö în funcŊiune
o maņinö avariatö!
 InformaŊi unitatea service!

Conectarea cablului la
reŀeaua electricö
 Numai cu mâinile uscate!
 Se apucö numai de ņtecher!

c

Deschideŀi robinetul
de apö
Camera II: detergent pentru spölare,
dedurizare, albire, scoaterea petelor
Camera ~: balsam, apret
Camera I: detergent pentru prespölare

Câmp de afiļare
Taste de funcŀiuni/
Taste de opŀiuni

Start/
Adöugare

Selector de programe

¥Ê  É¯
Temp. °C Alegerea temperaturii (¥Ê = rece)
; ³¯¯* rpm
SelectaŌi turaŌia de centrifugare (* în funcŌie de model) sa
centrifugare finalö, rufele römân în ultima apö de limpezir
³¤ ¤
Ready in Programul se terminö în ...
Indicatorul störii:
Afiňarea fazelor de derulare a programului:
1üü2üü cü§Ê
Spölare, clötire, centrifugare, durata respectiv sfârňitul pr
'
ProtecŌia pentru copii a Pagina 5

DeschideŌi hubloul, simbolul lumineazö, dacö uňa poate f

2

Oprire

Spölarea

Înainte de prima spölare

executaŊi un ciclu de spölare förö rufe a Pagina 9

RotiŊi selectorul de programe în poziŊia Â Off (Oprit).

Sortarea ļi introducerea rufelor în maļinö
RespectaŊi instrucŊiunile de îngrijire ale producötorului!
Conform indicaŊiilor de pe etichetele de întreŊinere.
În funcŊie de material, culoare, grad de murdörire ņi temperaturö.
Nu depöņiŊi încörcarea maximö. a Pagina 7

Închideŀi robinetul de apö
La modelele cu Aqua-Stop nu este necesar
a IndicaŊii InstrucŊiuni de instalare, Pagina 7

Sertarul pentru detergent
cu camerele I, II, ~

RespectaŊi recomandörile importante! aPagina 9
PuneŊi în maņinö rufe mari ņi mici!
ÎnchideŊi uņa. Nu prindeŊi rufe între hublou ņi garnitura de cauciuc.

Scoaterea rufelor

Hublou

DeschideŊi hubloul ņi scoateŊi rufele.
În cazul în care ; (Stop limpezire = förö centrifugare
finalö) este activ: alegeŊi turaŊia de centrifugare sau
poziŊionaŊi selectorul de programe pe /> Spin/Empty
(Centrifugare/Evacuare).
Se selecteazö $ Start/Reload (Start/Adöugare).
 Se înlöturö eventualele corpuri ströine existente
 pericol de ruginire.
 LösaŊi deschis hubloul ņi sertarul pentru
detergenŊi, pentru a se putea usca apa
rezidualö.

Panoul de comandö
Mânerul
hubloului

Puneŀi detergent ļi substanŀe de tratare
DozaŊi corespunzötor cu:
antitatea de rufe, gradul de murdörire, duritatea apei (se poate afla de la
furnizorul de apö) ņi indicaŊiilor producötorului.
La modelele förö accesoriu pentru detergent lichid:
Detergentul lichid se toarnö în compartimentul adecvat.
AtenŊie la deschiderea sertarului de detergent în timpul funcŊionörii!
SoluŊiile vâscoase pentru clötire (ex.: balsam) se dilueazö
cu apö.
Împiedicö înfundarea.

Selectaŀi ļi reglaŀi programul **

au ; (Stop limpezire = förö
re, în câmpul de afiňare ;)

** Dacö în câmpul de afiņare
clipeņte simbolul ', ProtecŊia
copii este activö. a DezactivaŊi.
Pagina 5

Terminarea programului dacö ...

1

... pe panou apare §Ê.

Întreruperea programului

Taste de funcŊiuni ņi opŊiuni
aSetöri personalizate, Pagina 5

3

Selectorul de programe pentru
pornirea ņi oprirea maņinii ņi
pentru selectarea programului.
Este posibilö rotirea în ambele
sensuri.

Selectaŀi $ Start/Reload
(Start/Adöugare)

La programele cu temperaturö înaltö:
 se reduce temperatura din interior: se selecteazö
2 Rinse (Clötire).
 Se selecteazö $ Start/Reload (Start/Adöugare).
La programele cu temperaturö mai scözutö:
 SelectaŊi /> Spin/Empty (Centrifugare/Clötire)
(dacö trebuie doar pompare: poziŊionaŊi rpm (turaŊia
de centrifugare) pe ;).
 Se selecteazö $ Start/Reload (Start/Adöugare).

Modificarea programului, dacö ...

2

Clapeta de service

La o apösare mai lungö a tastelor
parcurgere automatö a valorilor
indicatoare!

Spölarea

rogramului

fi deschisö

3

... aŊi selectat din greņealö un program fals:
 SelectaŊi programul corect.
 Se selecteazö $ Start/Reload (Start/Adöugare).
Noul program începe de la capöt.

Oprirea/continuarea programului
...
... de ex. pentru înmuiere a Pagina 9
ApösaŊi tasta $ Start/Reload (Start/Adöugare). Pe
panou apare Ç¯ (NO). Hubloul nu se poate deschide.
Pentru continuarea programului se selecteazö tasta
$ Start/Reload (Start/Adöugare).

4

Setöri personalizate
Taste de funcŀiuni
ʑ Înainte
sau în timpul derulörii programului, pot fi modificate turaŊia de centrifugare

Setöri personalizate
ʑ Semnale

1. Activarea modului de reglare pentru intensitatea sonorö a semnalului

ņi temperatura. Efectele depind de stadiul de desföņurare a programului.

ActivaŊi modul
de reglare

Temp. °C (Temperatura)
PuteŊi modifica temperatura de spölare afiņatö. Temperatura de spölare maximö selectabilö
depinde de programul selectat în acel moment.

rpm

(Turaŀia de centrifugare)//; (Stop limpezire = förö centrifugare)

PuteŊi modifica turaŊia de centrifugare sau sö selectaŊi ; (Stop limpezire = förö centrifugare
finalö, rufele römân în apö dupö ultima limpezire,ccâmpul de afiņare ;). TuraŊia de
centrifugare maximö selectabilö depinde de model ņi de respectivul program reglat.

Ready in (Gata în)

Taste opŀionale a Centralizator programe, Pagina 7
ĈSpeed Perfect

ćEco Perfect
=Water Plus
(Mai multö apö)

ʑ

ʑ

Pentru spölarea în timp mai scurt cu acelaņi efect de spölare la
programul standard. Cantitatea de încörcare maximö aCentralizator
programe, Pagina 7
Pentru economisirea de energie cu un efect al spölörii comparabil cu
programul standard.
Nivel de apö mai ridicat ņi timp de spölare prelungit.
Pentru regiuni cu apö foarte moale.

Protecŀia pentru copii
'
din panou

se poziŊioneazö pe Â

apösaŊi ņi
ŊineŊi

+

ŊineŊi în continuare apösat
rotiŊi
o poziŊie
cca. 5 sec., pânö când
spre dreapta elementele de indicare
lumineazö, modul de
reglare este activat

2. a) Reglarea intensitöŊii sunetului pentru semnalele tastelor

La selectarea programului se indicö durata programului respectiv. De asemenea, se poate
opta ņi pentru pornirea întârziatö a programului selectat. Momentul de Ready in (Gata în)
poate fi setat în paņi de câte 1h pânö la maximum 24h. Pentru setarea momentului de
pornire, apösaŊi tasta Ready in (Gata în) pânö la afiņarea numörului de ore dorit (h=orö).
Se selecteazö $ Start/Reload (Start/Adöugare).

ʑ

rpm

rpm

Asigurarea maņinii de spölat contra modificörii din greņealö a
funcŊiilor reglate.
ON/OFF: (PORNIT/OPRIT) dupö pornirea/sfârņitul programului
se acŊioneazö cca. 5 secunde $ Start/Reload (Start/Adöugare).
IndicaŊie: ProtecŊia pentru copii poate sö römânö activatö pânö
la urmötoarea pornire de program chiar ņi dupö oprirea maņinii!
Apoi se dezactiveazö protecŊia pentru copii ņi dacö este cazul,
se activeazö din nou dupö pornirea programului.

rpm

apösaŊi de atâtea ori,
pânö când s-a atins
intensitatea sunetului
doritö

sau

poziŊionaŊi pe Â, pentru
a pörösi modul de reglare
pentru intensitatea
semnalului

2. b) Reglarea intensitöŊii sunetului pentru semnalele indicatoare

rpm

rotiŊi o poziŊie apösaŊi de atâtea ori,
spre dreapta pânö când s-a atins
intensitatea sunetului
doritö

poziŊionaŊi pe Â, pentru a
pörösi modul de reglare
pentru intensitatea
semnalului

$ Start/Reload (Start/Adöugare)
Pentru pornirea sau oprirea ņi continuarea programului ņi pentru activarea/dezactivarea
siguranŊei pentru copii.

5
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7

Textile rezistente la purtare, textile rezistente la fierbere din bumbac
sau in.

Tip rufe
Opŀiuni; Indicaŀii

¥Ê  40 °C 1,0 kg

¥Ê  40 °C

Pentru Ōesöturi fine, textile spölabile, de ex. din mötase, satin,
sintetice sau Ōesöturi mixte.
Pentru Ōesöturi lavabile de mânö sau cu maňina, din lânö sau cu
componente din lânö,de exemplu caňmir, mohair sau angora.
Adecvat ňi pentru mötase lavabilö manual.
Textile cu puf care se spalö cu maňina.

2 Rinse (Clötire),

/> Spin/Empty (Centrifugare/Evacuare)

ĈSpeed Perfect *;
program scurt indicat pentru rufe puŌin murdare

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München/Deutschland

WLO20260BY
WLO24260BY

9000750442
0312

ĈSpeed Perfect, ć Eco Perfect, =Water Plus;
förö centrifugöri intermediare
program de spölare cu protejare specialö pentru a evita
contractarea rufelor, pauze mai lungi de program (textilele stau
în leňia de spölare)
ĈSpeed Perfect, ć Eco Perfect, =Water Plus

Înc örcare redusö la opŌiunea ĈSpeed Perfect.
La programele förö prespölare se va pune detergentul în compartimentul II, la programele cu prespölare se va împörŌi detergentul în compartimentele I ňi II.

Programe suplimentare

/ SuperQuick 30'/15' ¥Ê  40 °C 3,5 kg/ Textile rezistente la uzurö din bumbac sau in. Program scurt.
2,0 kg *
(Extra scurt)

W Down (Textile cu puf)

O Wool : (Lânö)

 Delicate (Delicate)

ĈSpeed Perfect, ć Eco Perfect, =Water Plus

Din microfibre.
2,0 kg

ĈSpeed Perfect, ć Eco Perfect, =Water Plus;
Ōesöturi de tipuri diferite pot fi spölate împreunö
ĈSpeed Perfect, ć Eco Perfect, =Water Plus;
clötire ňi centrifugare finalö redusö
ĈSpeed Perfect, ć Eco Perfect, =Water Plus

Textile din bumbac sau textile sintetice.

ĈSpeed Perfect, ć Eco Perfect, =Water Plus

Cömöňi care nu necesitö cölcare din bumbac, in, fibre sintetice sau
Ōesöturi în amestec.

¥Ê  60 °C

3,0 kg

Textile uňor de întreŌinut din bumbac, in, fibre sintetice sau Ōesöturi
în amestec.

 Shirts/Blouses
(Cöm öňi/Bluzele)
Z Sports, Fitness
(Îmbröcöminte de sport,
fitness)

¥Ê  40 °C

¥Ê  60 °C

Textile închise la culoare uňor de întreŌinut.



*

max.

ĈSpeed Perfect *, ć Eco Perfect, = Water Plus
6,0 kg/ Program cu consum ridicat de energie pentru rufe foarte murdare,
3,5 kg * rezistente, de exemplu bumbac sau in.
Textile rezistente la purtare, textile rezistente la fierbere din bumbac ĈSpeed Perfect *, ć Eco Perfect; = Water Plus;
¥Ê 60 °C
pentru piele deosebit de sensibilö, spölare mai lungö la o
sau in.
temperaturö selectatö, nivel de apö mai înalt, clötire adiŌionalö
¥Ê 90 °C

°C

K Dark Wash

1 Mix

I Easy-Care (Sintetice)
7 +Prewash (Prespölare)

ā AllergyPlus

7 +Prewash (Prespölare)

LF Cottons (Bumbac)

Programe

Prezentare generalö a programelor a AveŊi în vedere tabelul cu valorile de consum pagina 8 ņi indicaŊiile de la pagina 9!

Indicaŀii de siguranŀö

Recomandöri importante

 CitiŊi InstrucŊiunea de utilizare ņi de instalare ņi toate celelalte informaŊii anexate maņinii
de spölat ņi acŊionaŊi corespunzötor.
 PöstraŊi documentele pentru utilizare ulterioarö.

Înainte de prima spölare

Pericol de electrocutare  DeconectaŊi maņina de la reŊeaua electricö trögând întotdeauna
de ņtecher, niciodatö de cablu.
 IntroduceŊi în/scoateŊi ņtecherul din prizö numai cu mâinile uscate.
Pericol de moarte

La aparate scoase din uz:
 DeconectaŊi întotdeauna maņina de spölat de la reŊeaua
de alimentare electricö!
 TöiaŊi cablul de alimentare ņi aruncaŊi-l împreunö cu ņtecherul.
 DistrugeŊi zövorul hubloului. Copiii se pot închide în aparat ņi îņi pot
pune viaŊa în pericol.

Pericol de asfixiere

 ŉineŊi ambalajele, foliile ņi pörŊile de ambalaj departe de copii.

Pericol de intoxicare

 PöstraŊi soluŊiile de spölare ņi de îngrijire în locuri neaccesibile
pentru copii.

Pericol de explozie

 Tratarea prealabilö a rufelor cu substanŊe care conŊin diluanŊi,
deâexemplu soluŊii de scos pete, benzinö uņoara, dupö
introducerea în tambur pot provoca o explozie.
ClötiŊi în prealabil rufele temeinic de mânö.

Pericol de rönire







Rufe cu grad diferit de murdörire
Lucrurile noi se vor spöla separat.
Uņor

Încörcare

Curent ***

Apö ***

Durata
programului ***

LF Cottons (Bumbac) 20 °C



6,0 kg

0,27 kWh

64 l

2:05 h

LF Cottons (Bumbac) 40 °C *



6,0 kg

0,94 kWh

64 l

LF Cottons (Bumbac) 60 °C *



6,0 kg

1,29 kWh

LF Cottons (Bumbac) 90 °C



6,0 kg

2,12 kWh

I Easy-Care (Sintetice) 40 °C *



3,0 kg

 Delicate (Delicate) 30 °C



O Wool : (Lânö) 30 °C



LF Cottons (Bumbac)
40/60 °C
**
***

Förö prespölare. Dacö este cazul selectaŊi opŊiunea ĈSpeed Perfect.
Petele se trateazö eventual în prealabil.
Dacö se doreņte, selectaŊi 7 +Prewash (Prespölare).

Tare

Se pun mai puŊine rufe în maņinö.
SelectaŊi programul 7 +Prewash (Prespölare).

2:05 h

Înmuiere

Se pun rufe de aceeaņi culoare.

64 l

2:05 h

72 l

2:10 h

0,59 kWh

48 l

1:22 h

2,0 kg

0,22 kWh

35 l

0:43 h

2,0 kg

0,16 kWh

40 l

0:40 h

SoluŊia de înmuiere/detergentul se pune conform indicaŊiilor producötorului în compartimentul
II. Se poziŊioneazö selectorul de programe pe LF Cottons (Bumbac) 30 °C ņi se selecteazö
$ Start/Reload (Start/Adöugare). Dupö cca. 10 minute selectaŊi $ Start/Reload (Start/
Adöugare), pentru a opri programul. Dupö trecerea timpului de înmuiere dorit se selecteazö
din nou $ Start/Reload (Start/Adöugare), dacö programul trebuie sö fie continuat sau se
schimbö programul.

Apretare

Reglarea programului pentru verificarea confom normei valabile EN60456.
IndicaŊie pentru verificöri comparative: Pentru testarea programelor de verificare se spalö
cantitatea de încörcare indicatö cu turaŊia de centrifugare maximö selectabilö.

Program

 La dozarea tuturor mijloacelor de spölare/auxiliare ņi de curöŊare respectaŊi necondiŊionat
indicaŊiile producötorului.
 GoliŊi buzunarele.
 AtenŊie la metale (agrafe de birou, etc.) ņi îndepörtaŊi-le.
 Rufele fine/delicate se vor spöla în plase (ciorapi, perdele, sutiene cu balene).
 ÎnchideŊi fermoarele, încheiaŊi lenjeria de pat la nasturi.
 PeriaŊi nisipul din buzunare ņi tivuri.
 ScoateŊi inelele perdelelor s-au legaŊi-le în plasö/pungö.
PuneŊi în maņinö rufe mari ņi mici!
Nu prindeŊi rufe între hublou ņi garnitura de cauciuc.

Funcŀie
suplimentarö

*

Protejarea rufelor ļi a maļinii

Introducerea rufelor

Hubloul poate deveni fierbinte în timpul procesului de spölare.
AtenŊie la evacuarea apei reziduale fierbinŊi.
Nu vö urcaŊi pe maņinö.
Nu vö rezemaŊi de hubloul deschis.
Nu introduceŊi mâinile în tambur, dacö aceasta se roteņte încö.

Consumuri
Program

Nu se pun rufe în maņinö! DeschideŊi robinetul de apö.
TurnaŊi in compartimentul II:
 circa 1 litru de apö,
 detergent (dozare conform indicaŊiilor producötorului pentru murdörire uņoarö ņi
corespunzötor gradului de duritate a apei).
Se poziŊioneazö selectorul de programe pe LF Cottons (Bumbac) 90 °C ņi se selecteazö
$ Start/Reload (Start/Adöugare).
La sfârņitul programului se poziŊioneazö selectorul de programe pe Â Off (Oprit).

Nu se apreteazö rufele tratate cu balsam de rufe.

Apretarea este posibilö în toate programele de spölare cu apret lichid. Apretul se dozeazö
conform indicaŊiilor producötorului în camera pentru balsam ~ (dacö este cazul, se curöŊö în
prealabil).

Funcŀie
suplimentarö

Încörcare

Consumul anual de
energie

Consum anual de
apö

ćEco Perfect**

6,0 kg/
3,0 kg

196 kWh

9240 l

Vopsire/Decolorare
VopsiŊi numai în cantitöŊi obiņnuite în gospodörie. Sarea poate ataca oŊelul inoxidabil!
RespectaŊi indicaŊiile producötorului de vopsea! Nu decoloraŊi rufe în maņina de spölat!

Reglarea programului pentru verificare ņi etichetarea energiei conform Directivei 2010/30/UE
cu apö rece (15 °C).
Valorile se abat de la valorile indicate în funcŊie de presiunea apei, duritatea apei, temperatura
de înmuiere, temperatura camerei, felul rufelor, cantitatea ņi murdörirea, detergentul folosit,
oscilaŊiile în tensiunea de reŊea ņi funcŊiile suplimentare selectate.

88
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Îngrijire/Curöŀarea

ʑ

 Pericol de electrocutare! DeconectaŊi întotdeauna
maņina de spölat de la reŊeaua de alimentare electricö!
 Pericol de explozie! Nu folosiŊi diluanŊi pentru curöŊare!

Carcasa ļi panoul de comandö

Pompa de leļie este defectö
Se poziŌioneazö selectorul de programe pe Â Off (Oprit), se deconecteazö ňtecherul de
la reŌeaua electricö.
1. DeschideŌi clapeta de service.

 ÎndepörtaŌi imediat resturile de detergent.
 FrecaŌi cu o cârpö moale umedö.
 CuröŌarea cu jet de apö este interzisö.

Curöŀarea sertarului pentru detergenŀi ...

2. ScoateŌi furtunul de golire din suport.

... cînd existö resturi de detergenŌi sau de balsam.
1.
2.
3.
4.
5.

Se trage sertarul în afarö, se apasö accesoriul în jos, se scoate sertarul de tot.
Scoaterea accesoriului: se apasö cu degetul accesoriul de jos în sus.
Tava de umplere ňi accesoriul se curöŌö cu apö ňi cu peria ňi se lasö sö se usuce.
AňezaŌi accesoriul ňi fixaŌi-l (se aňeazö cilindrul pe ňtiftul de ghidare).
Se împinge sertarul de detergenŌi.

3. Se scoate buňonul furtunului, se lasö apa sö se scurgö. PregötiŌi un recipient potrivit.
ApösaŌi capacul de închidere ňi aňezaŌi furtunul de golire în suport.

Sertarul pentru detergenŌi se lasö deschis, ca sö se poatö usca restul de apö.

ʑ

Tambur

ʑ

Decalcificarea

Întreŀinere

Pericol de opörire!
 Se lasö apa rezidualö sö se röceascö!
 ÎnchideŊi robinetul de apö!

Hubloul se lasö deschis, pentru uscarea tamburului. Dacö se produc pete de ruginö cauzate de obiecte metalice (ex:
monede, ace, cuie, etc)  se vor folosi substanŌe de curöŌare förö clor. Nu folosiŌi niciodatö bureŌi de sârmö.

4. Se deňurubeazö cu grijö capacul pompei (AtenŌie! Apö rezidualö).
Se curöŌö interiorul, filetul capacului pompei ňi carcasa pompei (Roata cu palete a pompei
de evacuare trebuie sö poatö fi rotitö).

Förö rufe în maņinö!

Nu este necesarö în cazul dozörii corecte a detergentului. Dacö este totuňi necesarö, se va proceda conform indicaŌiilor
producötorului decalcifiantului. DecalcifianŌi potriviŌi se pot procura prin pagina noaströ de internet sau prin serviciul
nostru pentru clienŌi. a Pagina 13

Semnalizöri de eroare pe display în funcŊie de model

5. AňezaŌi din nou capacul pompei ňi înňurubaŌi-l. Mânerul trebuie sö stea vertical.
6. ÎnchideŌi clapeta de service.
Pentru a împiedica scurgerea detergentului nefolosit la urmötoarea spölare:
turnaŌi 1 litru de apö în camera II ňi porniŌi programul /> Spin/Empty (Centrifugare/
Evacuare).

Furtunul de scurgere astupat la sifon

§j

Dupö aceea hubloul se poate deschide.

Ç¯

Uņa nu poate fi deschisö din cauza temperaturii prea ridicate.
aAņteptaŊi, pânö când temperatura a scözut puŊin.
Uņa nu poate fi deschisö din cauza nivelului prea mare al apei. a EvacuaŊi leņia
de spölare (de ex. selectaŊi programul /> Spin/Empty (Centrifugare/Evacuare)).

§: ³Å

DeschideŊi robinetul de apö (apö rece) complet;
Furtunul de alimentare este îndoit, prins. Presiunea apei este prea micö.
a Pagina 11: InstrucŊiune de îngrijire, Sitele în circuitul de apö sunt înfundate

Se poziŌioneazö selectorul de programe pe Â Off (Oprit), se deconecteazö ňtecherul de
la reŌeaua electricö.
1. DesfaceŌi brida furtunului, scoateŌi furtunul de evacuare cu grijö. (AtenŌie! Apö rezidualö.)
2. CuröŌaŌi furtunul de evacuare ňi ňtuŌul sifonului.
3. MontaŌi din nou furtunul de evacuare ňi asiguraŌi locul de racordare cu brida furtunului.

Sitele în circuitul de apö sunt înfundate
Pericol de electrocutare!
Dispozitivul de siguranŌö Aqua-Stop nu se va introduce în apö (conŌine un ventil electric).

§: ³µ

Pompa de leņie este înfundatö.
a Pagina 11: InstrucŊiune de îngrijire, Pompa de leŅie este înfundatö
Furtunul de evacuare/Ŋeava de evacuare este înfundat(ö).
a Pagina 11: InstrucŊiune de îngrijire, Furtunul de scurgere astupat la sifon

§: ´

Apö în vana de pardosealö, neetanņeitatea aparatului. ÎnchideŊi robinetul de apö.
ChemaŊi serviciul pentru clienŊi!!

'

Dacö siguranŊa pentru copii este activö. DezactivaŊi. a Pagina 5

ª

Clipeņte, dacö a fost folosit prea mult detergent. a Pagina 12

Alte anunŀuri OpriŊi aparatul, aņteptaŊi 5 secunde ņi porniŊi-l din nou. Dacö anunŊul apare din nou,
chemaŊi serviciul pentru clienŊi. a Pagina 13

10

Reducerea presiunii apei în furtunul de alimentare:
1. ÎnchideŌi robinetul de apö!
2. Se selecteazö programul dorit (în afarö de 2 Rinse (Clötire)// /> Spin/Empty
(Centrifugare/Evacuare)).
3. Se selecteazö $ Start/Reload (Start/Adöugare). Se lasö programul sö ruleze cca 40 sec..
4. RotiŌi selectorul de programe în poziŌia Â Off (Oprit). ScoateŌi ňtecherul din prizö.
CuröŌarea sitei:
5. ScoateŌi furtunul de pe robinetul de apö. Se curöŌö sita cu o periuŌö.
ņi/sau la modelele Standard ňi Aqua-Secure: ScoateŌi furtunul din
partea din spate a aparatului, scoateŌi sita cu cleňtele ňi curöŌaŌi-o.
6. Se monteazö la loc furtunul ňi se verificö etanňeitatea.

11

Ce este de föcut dacö ...

Ce este de föcut dacö ...

ʑ
ʑ

Se scurge apö.

 FixaŌi corect/înlocuiŌi furtunul de evacuare.
 StrângeŌi ňuruburile furtunului de alimentare cu apö.

Nu intrö apö. Detergentul nu
a fost luat de apö.






ʑ

Hubloul nu se poate deschide.

 FuncŌia de siguranŌö este activö. Întrerupere de program? a Pagina 4
 AŌi ales - - - - (Stop limpezire = förö centrifugare finalö)? a Pagina 3, 4
 Deschiderea este posibilö numai cu deblocarea de urgenŌö? a Pagina 13

ʑ
ʑ

Programul nu porneňte.

 S-a selectat $ Start/Reload (Start/Adöugare) sau Ready in (Gata în)?
 Hubloul este închis?

Leňia de spölare nu este
pompatö.

 AŌi ales - - - - (Stop limpezire = förö centrifugare finalö)? a Pagina 3, 4
 CuröŌaŌi pompa. aPagina 11
 CuröŌaŌi Ōeava de evacuare ňi/sau furtunul de evacuare.

ʑ
ʑ

Nu se vede apö în cuvö.

 Nu este un defect  Apa este sub nivelul vizibil.

ʑ

Durata programului se modificö  Nu este o eroare  se optimizeazö desföňurarea programului pentru respectivul
ciclu de spölare. Aceasta poate duce la modificöri în durata programului în câmpul
în cursul ciclului de spölare.
de afiňare.

ʑ
ʑ

Încercöri de centrifugare
repetate.

 Nu este o greňealö  sistemul de control al excentrörii compenseazö excentrarea.

Apö rezidualö în compartimentulâ0 pentru balsam din
sertarul pentru detergent.

 Nu este o defecŌiune  utilizarea soluŌiei de balsam nu este afectatö.
 Dacö este cazul curöŌaŌi accesoriul. a Pagina 10

ʑ
ʑ

ApariŌia de mirosuri în maňina
de spölat.

 ExecutaŌi programul LF Cottons (Bumbac) 90 °C förö rufe.
Pentru aceasta folosiŌi detergent complet.

ʑ

Formare de zgomot puternic,
vibraŌii ňi mutarea din loc
la centrifugare.

 Picioarele aparatului au fost fixate?
AsiguraŌi picioarele aparatului. a InstrucŌiuni de instalare
 SiguranŌele de transport au fost îndepörtate?
ÎndepörtaŌi siguranŌele de transport.
a InstrucŌiuni de instalare

ʑ

Câmpul de afiňare/Lömpile
indicatoare nu funcŌioneazö
în timpul utilizörii.

 Cödere de curent?
 Au sörit siguranŌele? ReactivaŌi/înlocuiŌi siguranŌele.
 Dacö defecŌiunea apare din nou, apelaŌi serviciul pentru clienŌi.

ʑ

Desföňurarea programului
 Nu este o greňealö  sistemul de control al excentrörii compenseazö excentrarea
dureazö mai mult decât în mod
prin împörŌirea rufelor de mai multe ori.
obiňnuit.
 Nu este eroare  sistemul de control al spumei este activ  se mai adaugö o clötire.

ʑ

Nu aŌi selectat $ Start/Reload (Start/Adöugare)?
Nu aŌi deschis robinetul de apö?
Sita este evtl. astupatö? Sita de apö trebuie desfundatö. a Pagina 11
Furtunul de alimentare este îndoit sau prins?

Resturi de detergent pe rufe.

 În cazuri izolate detergenŌii förö fosfaŌi conŌin resturi insolubile în apö.
 SelectaŌi 2 Rinse (Clötire) sau periaŌi rufele dupö spölare.

Dacö nu puteŌi remedia o defecŌiune (Oprit/Pornit) sau este necesarö o reparaŌie:
 Se poziŌioneazö selectorul de programe pe Â Off (Oprit), se deconecteazö ňtecherul de la reŌeaua electricö.
 ÎnchideŌi robinetul de apö ňi apelaŌi serviciul pentru clienŌi. a InstrucŌiuni de instalare

Deblocare de urgenŀö de ex. în cazul unei cöderi de curent
Programul se desföňoarö în continuare, dacö a fost restabilitö alimentarea de la reŌea.
Dacö trebuie totuňi sö se scoatö rufe, hubloul poate fi deschis dupö cum urmeazö:
Pericol de opörire!
Leňia de spölare ňi rufele pot fi fierbinŌi. Eventual se lasö întâi sö se röceascö.
Nu introduceŌi mâinile în tambur, dacö aceasta se roteňte încö.
Nu deschideŌi hubloul, dacö se mai vede apö pe sticlö.

Rezultatul centrifugörii nu este  Nu este o eroare  sistemul de control al dezechilibrului a întrerupt centrifugarea,
mulŌumitor, rufele sunt ude/
împörŌirea rufelor neuniformö.
prea umede.
Se introduc rufe mici ňi rufe mari în tambur la urmötoarea spölare.
 S-a selectat o turaŌie prea micö? a Pagina 5

Indicatorul de stare ª clipeňte.  S-a folosit prea mult detergent? AmestecaŌi 1 lingurö de soluŌie pentru clötire
Evtl. iese spumö din sertarul
cu ½ litru de apö ňi turnaŌi amestecul în sertarul II.
pentru detergenŌi.
(Nu la textile Outdoor, Sportswear ňi din puf!)
 Se va diminua doza de detergent la urmötoarea spölare.

1. Se poziŌioneazö selectorul de programe pe Â Off (Oprit), se deconecteazö ňtecherul
de la reŌeaua electricö.
2. EvacuaŌi leňia de spölare. a Pagina 11
3. ScoateŌi blocarea de urgenŌö din suport.
TrageŌi deblocarea de urgenŌö în jos cu o sculö ňi eliberaŌi-o.
Dupö aceea hubloul se poate deschide.

Serviciul pentru clienŀi

ʑ

Dacö nu puteŊi remedia defecŊiunea singur (Ce este de föcut dacö ..., a Pagina 12, 13), vö
rugöm sö vö adresaŊi la serviciul nostru pentru clienŊi. Noi gösim întotdeauna o soluŊie
potrivitö, chiar ņi pentru a evita o vizitö inutilö a tehnicianului.

ʑ
ʑ

Datele de contact pentru cel mai apropiat serviciu pentru clienŊi le gösiŊi în lista serviciilor
pentru clienŊi (în funcŊie de model).
Vö rugöm sö indicaŊi serviciului pentru clienŊi numörul produsului (E-Nr.) ņi numörul
de fabricaŊie al aparatului (FD).

Numörul produsului

ʑ

12

Numörul de fabricaŊie

Aceste date le gösiŊi: în hublou în interior */
clapeta de service deschisö * ņi în partea din
spate a aparatului.
* în funcŊie de model

Aveŀi încredere în competenŀa producötorului. AdresaŊi-vö nouö.
Noi asiguröm astfel, ca reparaŊia sö fie executatö de tehnicieni de service ņcolarizaŊi, care
sunt echipaŊi cu piese de schimb originale.

13

Maşina de spălat

ro Instrucţiuni de utilizare
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