Maļina dumneavoaströ de spölat
Felicitöri ä AŊi decis achiziŊionarea unui aparat casnic modern, de
înaltö calitate, marca Bosch. Maņina de spölat se evidenŊiazö printrun consum redus de apö ņi energie.
Fiecare maņinö care pöröseņte fabrica noaströ a fost amönunŊit
verificatö din punct de vedere al funcŊionörii ņi störii ireproņabile.
InformaŊii suplimentare: www.bosch-home.com

În indexul ataņat al unitöŊilor de service abilitate, gösiŊi datele de
contact pentru toate Ŋörile.
Salubrizarea conform normelor de protecŀie a mediului
EvacuaŊi ambalajul ca deņeu respectând normele de protecŊie a
mediului.
Acest aparat este marcat conform Directivei europene 2012/19/UE
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.
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Protecŀia mediului / indicaŀii privind economia
– FolosiŊi capacitatea maximö de încörcare cu rufe pentru fiecare
program.
– SpölaŊi förö prespölare rufele cu grad de murdörire normal.
– Temperaturile selectabile vizeazö etichetele de îngrijire de la
materiale. Temperaturile executate în maņinö pot diferi de
acestea, pentru a asigura un amestec optim între economisirea
energiei ņi rezultatul spölörii.
– DozaŊi detergentul conform indicaŊiilor producötorului ņi duritöŊii
apei.
– Dacö rufele sunt uscate la final în uscötorul de rufe, alegeŊi turaŊia
de centrifugare corespunzötor manualului producötorului
uscötorului.

Folosirea conformö cu destinaŀia
ʋ exclusiv pentru uz casnic,
ʋ pentru spölarea în soluŊie apö-detergent a textilelor
lavabile în maņinö ņi a celor de lânö care se spalö
manual,
ʋ pentru funcŊionare cu apö potabilö rece ņi detergenŊi ņi
balsamuri uzuale din comerŊ, care se preteazö la
utilizarea în maņinile de spölat.
.

– Nu lösaŊi copiii nesupravegheaŊi în preajma
maņinii de spölat!
– Nu este permisö operarea maņinii de spölat de
cötre copii ņi persoane neinstruite!
– ŉineŊi animalele de casö la distanŊö faŊö de
maņina de spölat!
PuneŊi maņina de spölat în funcŊiune numai
dupö ce aŊi citit aceste instrucŊiuni ņi
instrucŊiunile separate de instalare!
Programele
Plan general detaliat al programelor a pagina 7.
Temperatura ņi turaŊia de centrifugare selectabile separat, în
funcŊie de programul selectat ņi stadiul programului.
LüCottons (Bumbac)

textile foarte rezistente

+ 7Prewash
(+ Prespölare)

textile foarte rezistente, prespölare la 30 °C

cEasy-Care
(Uņor de întreŊinut)

textile uňor de întreŌinut

+ 7Prewash
(+ Prespölare)

textile uňor de întreŌinut, prespölare la 30 °C

1Mix (Amestecat)

tipuri diverse de rufe

cDelicate / Silk
(Fine / Mötase)

textile lavabile, sensibile

:ü/ /cWool (Lânö)

lânö care se preteazö la spölare manualö/cu
maňina de spölat

2 Rinse (Clötire)

cu centrifugare ulterioarö

Spin (Centrifugare)

Pregötirea

a apei de clötire la c(förö centrifugare finalö)

Low Spin (Centrifugare
delicatö)

a rufelor spölate manual, cu turaŌie de centrifugare redusö

@SuperQuick 15’
(Extra-scurt)

program scurt

RespectaŊi indicaŊiile de întreŊinere, redactate de producötor!
Conform datelor de pe etichetele de întreŊinere.
Conform tipului, culorii, gradului de murdörire ņi temperaturii.
Nu depöņiŊi încörcarea maximö a pagina 7.
RespectaŊi recomandörile importante a pagina 6!
ÎncörcaŊi rufele mari ņi mici!
ÎnchideŊi fereastra de încörcare. Rufele nu au voie sö fie prinse între
fereastra de încörcare ņi garnitura din cauciuc.

Controlaŀi maļina
– Nu puneŊi niciodatö în funcŊiune o
maņinö deterioratö!
– InformaŊi unitatea service zonalö!

Introduceŀi fiļa de reŀea

DeschideŌi fereastra de încörcare ňi scoateŌi rufele.
Dacö este activ  ( förö centrifugare finalö): poziŌionaŌi selectorul de
programe pe > Empty (Evacuare) sau selectaŌi turaŌia de centrifugare.
SelectaŌi Q Start/Reload (Start/Adöugare).

Tambur

Compartimentul II: detergent pentru rufele de bazö,
dedurizant, înölbitor, sare pentru pete

Închideŀi robinetul de apö

Masca panoului de
comandö
Fereastra de
încörcare

DozaŊi corespunzötor:
cantitöŊii de rufe, gradului de murdörire, duritöŊii apei (valoarea se poate afla
de la societatea furnizoare de apö) ņi indicaŊiilor producötorului.
Detergentul lichid se toarnö în recipientul de dozare corespunzötor ņi se
aņeazö în tambur.

Deschideŀi robinetul de apö

– ÎndepörtaŌi corpurile ströine eventual existente - pericol de
formare a ruginii.
– LösaŌi deschise fereastra de încörcare ňi sertarul pentru
detergent, pentru ca apa römasö sö se poatö evapora.

Sertarul pentru detergent cu
compartimentele I, II, ~

Alimentarea cu detergent ļi balsam

Numai cu mâinile uscate!
PrindeŊi doar de fiņö!

Reglajele individuale
opŀionale
ʑ Taste
Înainte ņi în timpul derulörii programului selectat, pot fi modificate turaŊia de centrifugare ņi
ʑ
ʑ

La modelele Aqua-Stop nu este necesar a Recomandöri în instrucŌiunile
de instalare.

ʑ

Deconectarea

ʑ

PoziŌionaŌi selectorul de programe pe Off (Oprit)

DiluaŊi cu apö balsamurile concentrate ņi agenŊii de stabilitate
a formei care au vâscozitate mare.
Împiedicö înfundarea.

Compartimentul ~: balsam de rufe, apret
Compartimentul I: detergentul pentru prespölare

Setaŀi** ļi adaptaŀi programul
FuncŊii
suplimentare

Panoul de afiņaj /
Taste opŊionale

Start/
Adöugare

**Dacö în câmpul de afiňare se aprinde
intermitent simbolul ', siguranŌa împotriva accesului copiilor activö
a dezactivare, pagina 5.

Selectorul de programe

1

Finalul programului când ...
... Q Start/Reload (Start/Adöugare) se aprinde intermitent ňi în câmpul
de afiňaj apare -0-.

3

Toate tastele sunt senzitive, ajunge o
atingere scurtö! La o atingere mai lungö a
tastelor opŌionale, se deruleazö automat
opŌiunile de setare!

D - 90 °C

V(Temp. °C) Selectarea temperaturii (D = rece)

1 - 24h

 (Gata în) Finalul programului dupö ...

 - 1200*

Selectaŀi QStart/Reload
(Start/Adöugare)

c(rot/min) Selectarea turaŌiei de centrifugare (* în funcŌie de model) sau  (förö centrifugare
finalö, rufele römân în ultima apö de clötire, panoul de afiňaj - - -)

Afiňaje de stare

Afiňaje cu privire la derularea programului:

Z Sportswear
(Îmbröcöminte sport)

textile din microfibrö

12ü÷ cü-0-

Spölare, clötire, centrifugare, durata resp. finalul programului (-0-)

J Easy-Care +
(Uņor de întreŊinut +)

textile de culoare închisö

'

SiguranŌa împotriva accesului copiilor a pagina 5



Deschiderea ferestrei de încörcare, adöugarea rufelor a pagina 4,5

2

ʑ

Anularea programului

FuncŌii suplimentare ňi taste opŌionale
a setöri individuale, pagina 5.

ā AllergyPlus (Delicate) textile foarte rezistente

1

Extragerea rufelor

Sortarea ļi introducerea rufelor

RealizaŊi instalaŊia corect, în conformitate
cu manualul de instalare separat.

pentru rufele spölate manual

> Empty (Evacuare)

Spölare

Înainte de prima spölare

spölaŊi o datö förö rufe a pagina 9.

La programele cu temperaturö înaltö:
– Röcirea rufelor: SelectaŌi 2 Rinse (Clötire).
– SelectaŌi Q Start/Reload (Start/Adöugare).
La programele cu temperaturö scözutö:
– SelectaŌi Spin (Centrifugare) sau > Empty (Evacuare).
– SelectaŌi Q Start/Reload (Start/Adöugare).

Clapeta de service

2

... aŌi selectat din neatenŌie un program greňit:
– Alegerea unui alt program.
– SelectaŌi Q Start/Reload (Start/Adöugare). Noul program porneňte
de la început.

Selectorul de programe pentru
pornirea ňi oprirea maňinii ňi
pentru alegerea programului.
Rotirea este posibilö în ambele
sensuri.

Spölare

3

temperatura. Efectele depind de stadiul programului.

V(Temperatura °C)
PuteŊi modifica temperatura de spölare afiņatö. Temperatura de spölare maximö care se poate
alege depinde de programul fixat în fiecare caz în parte.

Adöugarea de rufe, atunci când ... a pagina 5
... s-a selectat Q Start/Reload (Start/Adöugare) ňi apoi în câmpul de
afiňaj s-au aprins ambele simboluri YES +  . În cazul NO, fereastra de
încörcare nu poate fi deschisö.
– SelectaŌi Q Start/Reload (Start/Adöugare).
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ʑ

ajustare pentru
intensitatea sonorö a
semnalelor
selectaŌi ňi
poziŌionaŌi pe • 1 gradaŌie,
menŌineŌi
afiňajul se
aprinde
Semnalele tastelor
Semnalele indicatoare

 (Gata în)
La selectarea programului se va afiņa durata respectivului program. PuteŊi amâna startul înainte
de pornirea respectivului program. Timpul Gata în- poate fi setat în diviziuni-ore, pânö la maxim
24h. SelectaŊi tasta  (Gata în) de atâtea ori, pânö când se afiņeazö numörul dorit de ore
(h=orö). SelectaŊi Q Start/Reload (Start/Adöugare).

1 gradaŌie,
+ eliberaŌi

2. Ajustarea intensitöŌii
sonore pentru ...

(Turaŀia de centrifugare / förö centrifugare finalö)
PuteŊi modifica turaŊia de centrifugare afiņatö. TuraŊia de centrifugare maximö care se poate
alege depinde de model ņi de programul fixat în fiecare caz în parte.

Funcŀii suplimentare a ņi planul general al programelor, pagina 7
Ĉ SpeedPerfect

Pentru spölarea într-un timp mai scurt, cu efecte de spölare comparabile
cu programul standard. Cantitatea maximö de încörcare a plan general
al programelor, pagina 7.
ć÷EcoPerfect
Spölare optimizatö energetic prin reducerea temperaturii ņi obŊinerea
unui efect de spölare comparabil.Temperatura de spölare este mai micö
decât temperatura selectatö. Pentru exigenŊe de igienö deosebitö, se
recomandö programul AllergyPlus (Delicate).
S
FuncŊie specialö de centrifugare, încheiatö cu o aerare. Centrifugare
(Uļor de cölcat)
finalö finö - umiditatea remanentö a rufelor este uņor crescutö.
Nivel de apã mai ridicat ņi un ciclu clãtire suplimentarã, timp de spãlare
=
(Apã suplimentarã) prelungit. Pentru zonele cu apö foarte dedurizatö sau pentru
îmbunötöŊirea rezultatului clötirii.

Siguranŀa împotriva accesului copiilor ļi adöugarea rufelor
'
Siguranŀa împotriva
accesului copiilor/
blocarea aparatului

YES + 
Adöugare

Modificarea programului, atunci când ...

Setöri individuale
ʑ Semnal
1. Activarea modului de

AsiguraŊi maņina de spölat împotriva modificörilor involuntare ale
funcŊiilor setate.
PORNIT/OPRIT: dupö începerea/terminarea programului, selectaŊi
pentru cca. 5 secunde Q Start/Reload (Start/Adöugare).
IndicaŊie: siguranŊa împotriva accesului copiilor poate römâne activatö
pânö la urmötoarea pornire a programului, chiar ņi dupö deconectarea
maņinii!
Atunci, dezactivaŊi înainte de pornirea programului sistemul de siguranŊö
împotriva accesului copiilor ņi, dacö este cazul, dupö start, reactivaŊi-l.
SelectaŊi tasta Q Start/Reload (Start/Adöugare), dacö, dupö pornirea
programului, doriŊi sö mai adöugaŊi rufe. Maņina de spölat verificö dacö
este posibilö o adöugare de rufe.
Se aprindYES +  : este posibilö o adöugare.
NO se aprinde intermitent: AņteptaŊi pânö se aprind YES + .
Recomandare: DeschideŊi fereastra de încörcare, doar dupö ce s-au
aprins ambele simboluri YES + .
NO: adöugarea nu este posibilö.
IndicaŊie: Când nivelul de apö ņi/sau temperatura este mare sau în timpul
centrifugörii, din motive de siguranŊö, fereastra de încörcare römâne
blocatö.
Pentru continuarea programului, selectaŊi tasta Q Start/Reload (Start/
Adöugare).

Q Start/Reload (Start/Adöugare)
Pentru pornirea programului sau pentru adöugarea de rufe ņi pentru activarea/
dezactivarea siguranŊei împotriva accesului copiilor.
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* eventual selectaŌi de
mai multe ori

Ajustarea
intensitöŌii

direct

1 gradaŌie

Ajustarea
intensitöŌii

poziŌionaŌi pe •

Recomandöri importante

Menajarea rufelor ļi a maļinii

– La dozarea tuturor detergenŊilor de spölare, produselor suplimentare folosite ņi soluŊiilor de
curöŊare, respectaŊi obligatoriu instrucŊiunile producötorului.
– GoliŊi buzunarele.
– AtenŊie sporitö la piesele metalice (agrafe de birou etc.).
– Rufele sensibile se spalö într-o plasö/într-un sac (ciorapi de damö, perdele, sutiene).
– ÎnchideŊi fermoarele, încheiaŊi husele.
– ExtrageŊi prin periere nisipul din buzunare ņi de dupö revere.
– ÎnlöturaŊi rolele perdelelor sau legaŊi-le în plasö/sac.

Rufe cu grad de murdörire diferit
SpölaŊi separat rufele noi.
Nu prespölaŊi. Dacö este necesar, selectaŊi funcŊia suplimentarö
ĈSpeedPerfect.
Eventual efectuaŊi un tratament preliminar al petelor.
Intens
ÎncörcaŊi rufe mai puŊine.
SelectaŊi un program cu prespölare.
Înmuiere
ÎncörcaŊi rufe de aceeaņi culoare.
AdöugaŊi detergent pentru înmuiere/spölare în compartimentul II, conform recomandörilor
producötorului. PoziŊionaŊi selectorul de programe pe L Cottons (Bumbac) 30 °C ņi selectaŊi
Q Start/Reload (Start/Adöugare). Dupö cca. 10 minute selectaŊi QStart/Reload (Start/
Adöugare), pentru a întrerupe programul. Dupö timpul de înmuiere dorit, selectaŊi din nou
Q Start/Reload (Start/Adöugare), dacö doriŊi ca programul sö fie continuat, sau modificaŊi
programul.
Apretare
Rufele trebuie sö nu fi fost tratate cu balsam de rufe.
Uņor

Apretarea este posibilö în toate programele de spölare, cu apret lichid. DozaŊi apretul,
conform recomandörilor producötorului, în compartimentul pentru apret ~ (dacö este
necesar, curöŊaŊi în prealabil).

Colorare / Decolorare
Colorare numai la dimensiuni casnice. Sarea poate ataca oŊelul inoxidabil! RespectaŊi
prescripŊiile producötorului colorantului! Nu decoloraŊi rufele în maņina de spölat!
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Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland

WAE24469BY...

Pericol de electrocutare

– TrageŌi numai de fiňa de reŌea, niciodatö de cablu!
– Nu introduceŌi/scoateŌi niciodatö fiňa cu mâinile ude.

Pericol de moarte

În cazul aparatelor ieňite din uz:
– ScoateŌi fiňa de reŌea.
– DetaňaŌi cablul de la reŌea ňi înlöturaŌi-l cu fiňa.
– DistrugeŌi închizötorul de la fereastra de încörcare. În acest fel, evitaŌi apariŌia
situaŌiilor de blocare a copiilor ňi de punere a lor în pericol.

*964673*

Carcasa maļinii, panoul de comandö
–
–
–
–

– Ambalajele, foliile ňi pörŌile de ambalaj nu au voie sö ajungö în locuri accesibile
copiilor.

Pericol de intoxicare

– PöstraŌi detergenŌii ňi balsamurile în locuri inaccesibile pentru copii.

Pericol de explozie

– Rufele pretratate cu agenŌi de curöŌare care conŌin solvenŌi, de ex. substanŌe de
îndepörtare a petelor / neofalinö pot provoca explozii dupö încörcarea în maňinö.
Înainte de încörcare, clötiŌi rufele bine, manual.

3 kg

D - 40 °C

Încörcarea

Curent**

Apö**

ʑ Apa se scurge
existö alimentare cu apö.
ʑ NuDetergentul
nu este antrenat de

PoziŌionaŌi selectorul de programe pe Off (Oprit), scoateŌi ňtecherul din prizö.
1. DeschideŌi clapeta de service ňi îndepörtaŌi-o.

2. Pentru modelele cu furtun de golire: ScoateŌi furtunul de golire din suportul söu ňi
trageŌi-l din carcasö. PoziŌionaŌi un recipient dedesubt.
DesprindeŌi cöpöcelul de închidere, lösaŌi soluŌia apö-detergent sö se scurgö.
FixaŌi prin apösare cöpöcelul de închidere ňi aňezaŌi furtunul de golire în suportul söu.

ʑ
ʑ

2* Pentru modelele förö furtun de golire: DeňurubaŌi cu atenŌie capacul pompei, pânö când
începe sö curgö soluŌie apö-detergent. Când clapeta de service este pe jumötate plinö,
înňurubaŌi capacul pompei ňi goliŌi clapeta de service. RepetaŌi aceste etape, pânö când a fost
evacuatö întreaga cantitate de soluŌie apö-detergent.

... când existö resturi de detergent sau de balsam de rufe.
1. TrageŌi în afarö, apösaŌi caseta în jos, scoateŌi complet sertarul din carcasö.
2. Extragerea casetei: apösaŌi caseta cu degetul de jos în sus.
3. CuröŌaŌi ňi uscaŌi vasul de clötire ňi caseta cu apö ňi o perie. ÎndepörtaŌi ňi resturile detergent ňi
de balsam de rufe din carcasö.
4. AňezaŌi caseta ňi blocaŌi-o (introduceŌi cilindrul pe ňtiftul de ghidare).
5. IntroduceŌi sertarul pentru detergent.

ʑ

5. AňezaŌi la loc capacul pompei ňi înňurubaŌi-l.
6. MontaŌi clapeta de service ňi închideŌi-o.

Rufele sunt ude/prea umede.

programului se modificö
ʑ înDurata
cursul ciclului de spölare.

Pentru a împiedica vörsarea detergentului nefolosit în scurgere, la urmötoarea spölare: turnaŌi 1 litru de apö în
compartimentul II ňi porniŌi programul > Empty (Evacuare).

ŇtergeŌi pânö la uscare garnitura de cauciuc în interior cu o lavetö. LösaŌi deschisö fereastra de încörcare, pentru ca
tamburul sö se usuce. Pete de ruginö - folosiŌi substanŌe de curöŌat förö clor, nu bureŌi de sârmö.
Decalcifierea
Förö rufe în maňinö!

LCottons (Bumbac) 20°C

7 kg

0,31 kWh

72 l

2¾h

Decalcifierea se face conform recomandörilor producötorului agentului de decalcifiere, ea nu este necesarö în cazul
unei dozöri corecte a detergentului.

LCottons (Bumbac) 40°C

7 kg

0,85 kWh

72 l

2¾h

Deblocarea în caz de urgenŀö, de ex. în caz de panö electricö

LCottons (Bumbac) 60°C

7 kg

1,21 kWh

72 l

2¾h

LCottons (Bumbac) 90°C

7 kg

2,01 kWh

77 l

3h

 Easy-Care
(Uňor de întreŌinut) 40 °C

3 kg

0,64 kWh

56 l

1¾h

1cMix (Amestecat) 40 °C

3 kg

0,46 kWh

36 l

1¼h

cDelicate / Silk
(Fine / Mötase) 30 °C

2 kg

0,24 kWh

37 l

¾h

:ü/ / Wool (Lânö) 30 °C

2 kg

0,22 kWh

47 l

¾h

Programul

Funcŀia
suplimentarö

Încörcarea

Consumul de
energie anual

Consumul de apö
anual

LüCottons (Bumbac) 40/60 °C

ćEcoPerfect*

3,5/7 kg

Recomandörile de pe panoul de afiļaj în funcŌie de model

10686 l

Setarea programelor pentru verificare ňi clasificarea energeticö conform directivei 2010/30/UE cu apö rece (15 ºC).
** Valorile au abateri de la valorile indicate, în funcŌie de presiunea, duritatea, temperatura de intrare a apei, temperatura încöperii, tipul, cantitatea ňi gradul de murdörire al rufelor, detergentul folosit, variaŌiile tensiunii din reŌea ňi funcŌiile suplimentare selectate.

F: 16
F: 17
F: 18
F: 21
F: 23
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de mai multe ori a
ʑ Pornire
centrifugörii.
Apö rezidualö în compartimentul
ʑ pentru
balsam de rufe.
ApariŌia de zgomote în maňina de
ʑ spölat.
Indicatorul störiiç 1 clipeňte.
ʑ Dacö
este cazul, iese spumö din

Furtunul de evacuare la
PoziŌionaŌi selectorul de programe pe Off (Oprit), scoateŌi ňtecherul din prizö.
1. SlöbiŌi colierul furtunului, scoateŌi furtunul de evacuare cu atenŌie (apö römasö).
2. CuröŌaŌi furtunul de evacuare ňi ňtuŌul sifonului.
3. FixaŌi din nou furtunul de evacuare ňi asiguraŌi porŌiunea de racord cu colierul de furtun.

Sita din racordul de alimentare cu apö

Programul va continua la restabilirea alimentörii electrice. Dacö este necesarö totuňi scoaterea rufelor, fereastra de
încörcare poate fi deschisö dupö cum este descris în cele ce urmeazö:
Pericol de opörire!
SoluŌia de spölare apö-detergent ňi rufele pot fi fierbinŌi. Eventual lösaŌi-le mai întâi sö se
röceascö. Nu introduceŌi mâna în tambur, dacö acesta este încö în rotaŌie.
Nu deschideŌi fereastra de încörcare, dacö pe geam se observö încö prezenŌa apei.
1. PoziŌionaŌi selectorul de programe pe Off (Oprit) ňi scoateŌi ňtecherul din prizö.
2. EvacuaŌi soluŌia de spölare apö-detergent a pagina 10.
3. TrageŌi în jos cu o sculö dispozitivul de deblocare de urgenŌö, apoi eliberaŌi-l.
Ulterior va putea fi deschisö fereastra de încörcare.

Pericol de electrocutare!
Nu scufundaŌi în apö dispozitivul de siguranŌö AquaäStop (conŌine o supapö electricö).

1.
2.
3.
4.
1.

ÎnchideŌi corect fereastra de încörcare; eventual rufe prinse.
DeschideŌi complet robinetul de apö, furtunul de alimentare este îndoit/strangulat;
curöŌaŌi sita a pagina 10, presiunea apei este prea scözutö.
Pompa pentru soluŌia apö-detergent înfundatö; curöŌaŌi pompa pentru soluŌia apö-detergent a pagina 10.
Furtunul de evacuare / Ōeava de scurgere înfundate; curöŌaŌi furtunul de evacuare la sifon a pagina 10.
DefecŌiune la motor. ApelaŌi unitatea de service!
Apö la scurgerea de pardosealö, maňina neetanňö. ApelaŌi unitatea de service!

sertarul pentru detergent.

ApariŌie de zgomot puternic,
ʑ vibraŌii
ňi “deplasare" la

DepresurizaŌi furtunul de admisie:
ÎnchideŌi robinetul de apö!
SelectaŌi un program oarecare (cu excepŌia Spin (Centrifugare) / > Empty
(Evacuare)).
SelectaŌi Q (Start/Adöugare). LösaŌi programul sö se deruleze aprox. 40 secunde.
PoziŌionaŌi selectorul de programe pe Off (Oprit). ScoateŌi fiňa de reŌea.
CuröŌarea sitei:
în funcŌie de model:
scoateŌi furtunul de la robinetul de apö.
CuröŌaŌi sita cu o perie micö.

centrifugare.

ʑ
ʑ
ʑ

ņi/sau la modelele standard ňi Aqua-Secure:

ʑ

scoateŌi furtunul de la partea posterioarö a aparatului, scoateŌi sita cu
un cleňte ňi curöŌaŌi-o.
2. RacordaŌi furtunul ňi verificaŌi etanňeitatea.
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–
–
–
–
apö.
–
–
Fereastra de încörcare nu
–
permite deschiderea.
–
–
Programul nu porneňte.
–
–
–
SoluŌia de spölare apö-detergent –
nu este evacuatö prin pompare. –
–
Apa din tambur nu se vede.
–

ʑ
Rezultatul centrifugörii nu este
ʑ satisföcötor.

3. DeňurubaŌi cu atenŌie capacul pompei (apa römasö)
4. CuröŌaŌi spaŌiul interior, filetul capacului pompei ňi carcasa pompei (rotorul cu palete al
pompei pentru soluŌie apö-detergent trebuie sö permitö rotirea).

Tamburul de spölare ļi garnitura de cauciuc

Durata programului**

165 kWh

Ce sö facem, dacö ...

LösaŌi deschis sertarul pentru detergent, pentru ca apa römasö sö se poatö usca.

*

7

ŇtergeŌi cu o lavetö moale, umedö.
Nu folosiŌi cârpe, bureŌi ňi produse de curöŌat abrazive (produse de curöŌat pentru oŌeluri inoxidabile).
ÎnlöturaŌi imediat resturile de detergent ňi agentul de curöŌare.
CuröŌarea cu jet de apö este interzisö.

Curöŀarea sertarului pentru detergent ļi a carcasei ...

– Fereastra de încörcare se poate înfierbânta foarte puternic.
– AtenŌie la evacuarea prin pompare a soluŌiei de spölare apö-detergent în stare
fierbinte.
– Nu vö urcaŌi pe maňina de spölat.
– Nu vö sprijiniŌi pe fereastra de încörcare deschisö.
– Nu introduceŌi mâna în tambur, dacö acesta este încö în rotaŌie.
– AtenŌie la deschiderea sertarului cu detergent în timpul funcŌionörii!

– Pericol de opörire! LösaŌi sö se röceascö
soluŌia de spölare apö-detergent!
– ÎnchideŌi robinetul de apö!

Pompa pentru soluŀie apö-detergent

Nu introduceŌi rufe! DeschideŌi robinetul de alimentare cu apö. În compartimentul II introduceŌi:
– cca. 1 litru de apö
– detergent (dozare conform indicaŌiilor producötorului pentru murdörire uňoarö ňi gradul corespunzötor de duritate a
apei)
PoziŌionaŌi selectorul de programe pe  Easy-Care (Uņor de întreŊinut) 60 °C ňi selectaŌi Q (Start/Adöugare).
La sfârňitul programului, poziŌionaŌi selectorul de programe pe Off (Oprit).

Pericol de asfixiere

Programul

Întreŀinerea curentö

– Pericol de electrocutare! ScoateŌi fiňa de reŌea!
– Pericol de explozie! Nu utilizaŌi diluanŌi!

Înainte de prima spölare

Valorile de consum în funcŌie de model

 Easy-Care
(Uņor de întreŊinut)
+ 7Prewash (+ Prespölare)
1cMix
(Amestecat)
JEasy-Care +
(Uņor de întreŊinut +)
cDelicate / Silk
(Fine / Mötase)

D- 60 °C

Întreŀinere

– CitiŌi instrucŌiunile de utilizare ňi manualul de instalare, precum ňi toate celelalte informaŌii provenite împreunö cu
maňina de spölat, ňi procedaŌi în mod corespunzötor.
– PöstraŌi documentaŌia pentru utilizare ulterioarö.

Pericol de vötömare

9403/ 9000964673

Ĉ÷SpeedPerfect, ć÷EcoPerfect, S (Uňor de cölcat), = (Apã
suplimentarã); tipuri diferite de rufe pot fi spölate la un loc
textile închise la culoare din bumbac ňi textile închise la Ĉ÷SpeedPerfect, ć÷EcoPerfect, S (Uňor de cölcat),
D - 40 °C
culoare uňor de întreŌinut
= (Apã suplimentarã); clötire ňi centrifugare finalö reduse
pentru textile sensibile, lavabile de ex. din mötase,
Ĉ÷SpeedPerfect, ć÷EcoPerfect, S (Uňor de cölcat),
D - 40 °C
satin, sintetice sau Ōesöturi mixte (de ex. perdele)
= (Apã suplimentarã); förö centrifugare între etapele de clötire
program de spölare deosebit de protectiv, pentru a se evita intrarea la apö
textile care pot fi spölate manual sau cu maňina, din
:ü/ / Wool (Lânö)
D - 40 °C
a rufelor, pauze mai lungi în program (textilele stau în soluŌia de spölare
lânö sau cu conŌinut de lânö
apö-detergent)
2 kg
@ SuperQuick 15’
Textile
uňor
de
întreŌinut
din
bumbac,
in,
sintetice
sau
D - 40 °C
program scurt aprox. 15 minute, adecvat pentru rufe puŌin murdare
(Extra-scurt)
Ōesöturi mixte
$ Sportswear
Ĉ÷SpeedPerfect, ć÷EcoPerfect, S (Uňor de cölcat),
D - 40 °C
Textile din microfibrö
(Îmbröcöminte sport)
= (Apã suplimentarã)
Programe suplimentare
2 Rinse (Clötire), Spin (Centrifugare), = Empty (Evacuare), Low Spin (Centrifugare delicatö)
* încörcare redusö, cu funcŌia suplimentarö Ĉ÷SpeedPerfect.
 Ca program scurt, este adecvat în mod optim -- 1 Mix (Amestecat) 40 °C cu turaŌie maximö de centrifugare.
Programele förö prespölare ä introduceŌi detergentul în compartimentul II, programele cu prespölare ä împörŌiŌi detergentul în compartimentele I ňi II.

Ĉ÷SpeedPerfect, ć÷EcoPerfect, S (Uňor de cölcat),
= (Apã suplimentarã)
Textile uňor de întreŌinut din bumbac, in, sintetice sau
Ōesöturi mixte

textilele din bumbac sau textile uňor de întreŌinut

Ĉ÷SpeedPerfect*, ć÷EcoPerfect, S (Uňor de cölcat),
= (Apã suplimentarã); Indicat în special pentru cerinŌe igienice ridicate
sau pentru piele deosebit de sensibilö din cauza spölörii mai lungi la o
temperaturö definitö, a unui nivel mai ridicat al apei ňi unei clötiri mai lungi
textile rezistente din bumbac sau in
āAllergyPlus (Delicate)

D - 60 °C

7 kg/
4 kg*

textile foarte rezistente, textile rezistente la fierbere, din Ĉ÷SpeedPerfect*, ć÷EcoPerfect, S (Uňor de cölcat),
bumbac sau in
= (Apã suplimentarã)
LüCottons (Bumbac)
D - 90 °C
+ 7 Prewash (+ Prespölare)

Funcŀiile suplimentare; recomandöri
max. Tipul de rufe
°C
Programele

a AveŌi în vedere tabelul Valori de consum pagina 8 ňi Recomandöri pe pagina 6!

Planul general al programelor

Instrucŀiuni de securitate
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FixaŌi corect furtunul de evacuare/ înlocuiŌi-l.
StrângeŌi ferm îmbinarea filetatö de la furtunul de alimentare.
Nu aŌi selectat Q (Start/Adöugare)?
Robinetul de apö nu este deschis?
Eventual sita înfundatö? CuröŌaŌi sita a pagina 10.
Furtunul de alimentare îndoit sau prins?
FuncŌia de siguranŌö activö. Întreruperea programului? a pagina 4.
AŌi selectat c(förö centrifugare finalö)? a pagina 3,4.
Deschiderea este posibilö numai prin deblocarea în caz de urgenŌö? a pagina 9.
AŌi selectat Q (Start/Adöugare) sau  (Gata în)- timp?
Fereastra de încörcare închisö?
SiguranŌa pentru copii este activö? Dezactivare a pagina 5.
AŌi selectat  ( förö centrifugare finalö)? a pagina 3,4.
CuröŌaŌi pompa pentru soluŌie apö-detergent a pagina 10.
CuröŌaŌi Ōeava de scurgere ňi/sau furtunul de evacuare.
Nu este o defecŌiune - apa este sub zona vizibilö.

– Nu este o eroare - sistemul de control al masei excentrice a întrerupt centrifugarea,
repartizare neuniformö a rufelor. DistribuiŌi rufele mici ňi mari în tambur.
– AŌi selectat S (Uņor de cölcat)? a pagina 5.
– Este aleasö o turaŌie prea micö? a pagina 5.
– Nu este o eroare – se optimizeazö desföňurarea programului pentru respectivul ciclu
de spölare. Aceasta poate duce la modificöri în durata programului în câmpul de
afiňare.
– Nu este o defecŌiune - sistemul de control al excentricitöŌii compenseazö o
excentricitate.
– Nu este o defecŌiune - eficienŌa balsamului de rufe nu a fost diminuatö.
– Dacö este necesar, curöŌaŌi caseta a pagina 9.
– RulaŌi programul LüCottons (Bumbac) 90 °C förö rufe. În acest scop, utilizaŌi
detergent cu substanŌe active.
– S-a folosit prea mult detergent? Se amestecö 1 lingurö de balsam cu ½ litru de apö
ňi se toarnö în camera II (nu la textile Outdoor ňi textile cu puf).
– DiminuaŌi dozarea detergentului la urmötorul proces de spölare.
– Sunt fixate picioarele maňinii?
AsiguraŌi picioarele maňinii a InstrucŌiuni de instalare.
– AŌi îndepörtat dispozitivele de siguranŌö pentru transport?
ÎndepörtaŌi dispozitivele de siguranŌö pentru transport a InstrucŌiuni de instalare.
– Se curöŌö pompa de leňie a pagina 10.

Zgomote la centrifugare ňi la
pomparea de evacuare.
Panoul de afiňaj/ lömpile
– Panö de curent?
indicatoare nu se aprind în timpul – Au declanňat siguranŌele? CuplaŌi/înlocuiŌi siguranŌele.
funcŌionörii.
– Dacö defecŌiunea se repetö, apelaŌi unitatea de service.
Programul dureazö mai mult
– Nu este o defecŌiune - sistemul de control al excentricitöŌii compenseazö o
decât de obicei.
excentricitate prin redistribuirea repetatö a rufelor.
– Nu este o defecŌiune - sistemul de control pentru spumö este activ - este activat un
proces de clötire.
Resturi de detergent pe rufe.
– Unii detergenŌii förö fosfaŌi conŌin particule insolubile în apö.
– SelectaŌi 2 Rinse (Clötire) sau periaŌi rufele dupö spölare.
Dacö nu reuňiŌi sö remediaŌi singuri o defecŌiune (conectare/deconectare) sau dacö este necesarö o reparaŌie:
– poziŌionaŌi selectorul de programe pe Off (Oprit) ňi scoateŌi ňtecherul din prizö.
– ÎnchideŌi robinetul de apö ňi apelaŌi unitatea de service a InstrucŌiuni de instalare.
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Maşină de spălat
WAE24469BY

ro Instrucţiuni de utilizare

Maļina dumneavoaströ de spölat
Felicitöri ä AŊi decis achiziŊionarea unui aparat casnic modern, de
înaltö calitate, marca Bosch. Maņina de spölat se evidenŊiazö printrun consum redus de apö ņi energie.
Fiecare maņinö care pöröseņte fabrica noaströ a fost amönunŊit
verificatö din punct de vedere al funcŊionörii ņi störii ireproņabile.
InformaŊii suplimentare: www.bosch-home.com

În indexul ataņat al unitöŊilor de service abilitate, gösiŊi datele de
contact pentru toate Ŋörile.
Salubrizarea conform normelor de protecŀie a mediului
EvacuaŊi ambalajul ca deņeu respectând normele de protecŊie a
mediului.
Acest aparat este marcat conform Directivei europene 2012/19/UE
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
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Protecŀia mediului / indicaŀii privind economia
– FolosiŊi capacitatea maximö de încörcare cu rufe pentru fiecare
program.
– SpölaŊi förö prespölare rufele cu grad de murdörire normal.
– Temperaturile selectabile vizeazö etichetele de îngrijire de la
materiale. Temperaturile executate în maņinö pot diferi de
acestea, pentru a asigura un amestec optim între economisirea
energiei ņi rezultatul spölörii.
– DozaŊi detergentul conform indicaŊiilor producötorului ņi duritöŊii
apei.
– Dacö rufele sunt uscate la final în uscötorul de rufe, alegeŊi turaŊia
de centrifugare corespunzötor manualului producötorului
uscötorului.

Folosirea conformö cu destinaŀia
ʋ exclusiv pentru uz casnic,
ʋ pentru spölarea în soluŊie apö-detergent a textilelor
lavabile în maņinö ņi a celor de lânö care se spalö
manual,
ʋ pentru funcŊionare cu apö potabilö rece ņi detergenŊi ņi
balsamuri uzuale din comerŊ, care se preteazö la
utilizarea în maņinile de spölat.
.

– Nu lösaŊi copiii nesupravegheaŊi în preajma
maņinii de spölat!
– Nu este permisö operarea maņinii de spölat de
cötre copii ņi persoane neinstruite!
– ŉineŊi animalele de casö la distanŊö faŊö de
maņina de spölat!
PuneŊi maņina de spölat în funcŊiune numai
dupö ce aŊi citit aceste instrucŊiuni ņi
instrucŊiunile separate de instalare!
Programele
Plan general detaliat al programelor a pagina 7.
Temperatura ņi turaŊia de centrifugare selectabile separat, în
funcŊie de programul selectat ņi stadiul programului.
LüCottons (Bumbac)

textile foarte rezistente

+ 7Prewash
(+ Prespölare)

textile foarte rezistente, prespölare la 30 °C

cEasy-Care
(Uņor de întreŊinut)

textile uňor de întreŌinut

+ 7Prewash
(+ Prespölare)

textile uňor de întreŌinut, prespölare la 30 °C

1Mix (Amestecat)

tipuri diverse de rufe

cDelicate / Silk
(Fine / Mötase)

textile lavabile, sensibile

:ü/ /cWool (Lânö)

lânö care se preteazö la spölare manualö/cu
maňina de spölat

2 Rinse (Clötire)

cu centrifugare ulterioarö

Spin (Centrifugare)

Pregötirea
RealizaŊi instalaŊia corect, în conformitate
cu manualul de instalare separat.

Controlaŀi maļina
– Nu puneŊi niciodatö în funcŊiune o
maņinö deterioratö!
– InformaŊi unitatea service zonalö!

Introduceŀi fiļa de reŀea
Numai cu mâinile uscate!
PrindeŊi doar de fiņö!

can

Deschideŀi robinetul de apö

D

Compartimentul II: detergent pentru rufele de bazö,
dedurizant, înölbitor, sare pentru pete
Compartimentul ~: balsam de rufe, apret
Compartimentul I: detergentul pentru prespölare

FuncŊii
suplimentare

Panoul de afiņaj /
Taste opŊionale

Start/
Adöugare

Se

pentru rufele spölate manual

> Empty (Evacuare)

a apei de clötire la c(förö centrifugare finalö)

Low Spin (Centrifugare
delicatö)

a rufelor spölate manual, cu turaŌie de centrifugare redusö

@SuperQuick 15’
(Extra-scurt)

program scurt

D - 90 °C

V(Temp. °C) Selectarea temperaturii (D = rece)

1 - 24h

 (Gata în) Finalul programului dupö ...

 - 1200*

c(rot/min) Selectarea turaŌiei de centrifugare (* în fu
finalö, rufele römân în ultima apö de clö

ā AllergyPlus (Delicate) textile foarte rezistente

Afiňaje de stare

Afiňaje cu privire la derularea programu

Z Sportswear
(Îmbröcöminte sport)

textile din microfibrö

12ü÷ cü-0-

Spölare, clötire, centrifugare, durata res

J Easy-Care +
(Uņor de întreŊinut +)

textile de culoare închisö

'

SiguranŌa împotriva accesului copiilor a



Deschiderea ferestrei de încörcare, adö

1

2

Spölare

Înainte de prima spölare

spölaŊi o datö förö rufe a pagina 9.

Extragerea rufelor
DeschideŌi fereastra de încörcare ňi scoateŌi rufele.
Dacö este activ  ( förö centrifugare finalö): poziŌionaŌi selectorul de
programe pe > Empty (Evacuare) sau selectaŌi turaŌia de centrifugare.
SelectaŌi Q Start/Reload (Start/Adöugare).

Sortarea ļi introducerea rufelor
RespectaŊi indicaŊiile de întreŊinere, redactate de producötor!
Conform datelor de pe etichetele de întreŊinere.
Conform tipului, culorii, gradului de murdörire ņi temperaturii.
Nu depöņiŊi încörcarea maximö a pagina 7.
RespectaŊi recomandörile importante a pagina 6!
ÎncörcaŊi rufele mari ņi mici!
ÎnchideŊi fereastra de încörcare. Rufele nu au voie sö fie prinse între
fereastra de încörcare ņi garnitura din cauciuc.

– ÎndepörtaŌi corpurile ströine eventual existente - pericol de
formare a ruginii.
– LösaŌi deschise fereastra de încörcare ňi sertarul pentru
detergent, pentru ca apa römasö sö se poatö evapora.

Sertarul pentru detergent cu
compartimentele I, II, ~
Tambur

Închideŀi robinetul de apö

Masca panoului de
comandö
Fereastra de
încörcare

Alimentarea cu detergent ļi balsam

DozaŊi corespunzötor:
ntitöŊii de rufe, gradului de murdörire, duritöŊii apei (valoarea se poate afla
de la societatea furnizoare de apö) ņi indicaŊiilor producötorului.
Detergentul lichid se toarnö în recipientul de dozare corespunzötor ņi se
aņeazö în tambur.

La modelele Aqua-Stop nu este necesar a Recomandöri în instrucŌiunile
de instalare.

Deconectarea
PoziŌionaŌi selectorul de programe pe Off (Oprit)

DiluaŊi cu apö balsamurile concentrate ņi agenŊii de stabilitate
a formei care au vâscozitate mare.
Împiedicö înfundarea.

Setaŀi** ļi adaptaŀi programul
**Dacö în câmpul de afiňare se aprinde
intermitent simbolul ', siguranŌa împotriva accesului copiilor activö
a dezactivare, pagina 5.

electorul de programe

Finalul programului când ...
... Q Start/Reload (Start/Adöugare) se aprinde intermitent ňi în câmpul
de afiňaj apare -0-.

Anularea programului

FuncŌii suplimentare ňi taste opŌionale
a setöri individuale, pagina 5.
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Toate tastele sunt senzitive, ajunge o
atingere scurtö! La o atingere mai lungö a
tastelor opŌionale, se deruleazö automat
opŌiunile de setare!

La programele cu temperaturö înaltö:
– Röcirea rufelor: SelectaŌi 2 Rinse (Clötire).
– SelectaŌi Q Start/Reload (Start/Adöugare).
La programele cu temperaturö scözutö:
– SelectaŌi Spin (Centrifugare) sau > Empty (Evacuare).
– SelectaŌi Q Start/Reload (Start/Adöugare).

Clapeta de service

Selectaŀi QStart/Reload
(Start/Adöugare)

uncŌie de model) sau  (förö centrifugare
ötire, panoul de afiňaj - - -)

ului:

1

2

Modificarea programului, atunci când ...
... aŌi selectat din neatenŌie un program greňit:
– Alegerea unui alt program.
– SelectaŌi Q Start/Reload (Start/Adöugare). Noul program porneňte
de la început.

Selectorul de programe pentru
pornirea ňi oprirea maňinii ňi
pentru alegerea programului.
Rotirea este posibilö în ambele
sensuri.

Spölare

Adöugarea de rufe, atunci când ... a pagina 5
... s-a selectat Q Start/Reload (Start/Adöugare) ňi apoi în câmpul de
afiňaj s-au aprins ambele simboluri YES +  . În cazul NO, fereastra de
încörcare nu poate fi deschisö.
– SelectaŌi Q Start/Reload (Start/Adöugare).

sp. finalul programului (-0-)

a pagina 5

öugarea rufelor a pagina 4,5

3
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Reglajele individuale
Taste opŀionale
ʑ Înainte
ņi în timpul derulörii programului selectat, pot fi modificate turaŊia de centrifugare ņi

Setöri individuale
ʑ Semnal
1. Activarea modului de

temperatura. Efectele depind de stadiul programului.

ʑ
ʑ
ʑ
ʑ

ʑ

V(Temperatura °C)
PuteŊi modifica temperatura de spölare afiņatö. Temperatura de spölare maximö care se poate
alege depinde de programul fixat în fiecare caz în parte.

selectaŌi ňi
poziŌionaŌi pe • 1 gradaŌie,
menŌineŌi
afiňajul se
aprinde
Semnalele tastelor
Semnalele indicatoare

 (Gata în)
La selectarea programului se va afiņa durata respectivului program. PuteŊi amâna startul înainte
de pornirea respectivului program. Timpul Gata în- poate fi setat în diviziuni-ore, pânö la maxim
24h. SelectaŊi tasta  (Gata în) de atâtea ori, pânö când se afiņeazö numörul dorit de ore
(h=orö). SelectaŊi Q Start/Reload (Start/Adöugare).

gradaŌie,
+ 1eliberaŌi

2. Ajustarea intensitöŌii
sonore pentru ...

(Turaŀia de centrifugare / förö centrifugare finalö)
PuteŊi modifica turaŊia de centrifugare afiņatö. TuraŊia de centrifugare maximö care se poate
alege depinde de model ņi de programul fixat în fiecare caz în parte.

Funcŀii suplimentare a ņi planul general al programelor, pagina 7
Ĉ SpeedPerfect

Pentru spölarea într-un timp mai scurt, cu efecte de spölare comparabile
cu programul standard. Cantitatea maximö de încörcare a plan general
al programelor, pagina 7.
ć÷EcoPerfect
Spölare optimizatö energetic prin reducerea temperaturii ņi obŊinerea
unui efect de spölare comparabil.Temperatura de spölare este mai micö
decât temperatura selectatö. Pentru exigenŊe de igienö deosebitö, se
recomandö programul AllergyPlus (Delicate).
S
FuncŊie specialö de centrifugare, încheiatö cu o aerare. Centrifugare
(Uļor de cölcat)
finalö finö - umiditatea remanentö a rufelor este uņor crescutö.
=
Nivel de apã mai ridicat ņi un ciclu clãtire suplimentarã, timp de spãlare
(Apã suplimentarã) prelungit. Pentru zonele cu apö foarte dedurizatö sau pentru
îmbunötöŊirea rezultatului clötirii.

Siguranŀa împotriva accesului copiilor ļi adöugarea rufelor
'
Siguranŀa împotriva
accesului copiilor/
blocarea aparatului

YES + 
Adöugare

ʑ

ajustare pentru
intensitatea sonorö a
semnalelor

AsiguraŊi maņina de spölat împotriva modificörilor involuntare ale
funcŊiilor setate.
PORNIT/OPRIT: dupö începerea/terminarea programului, selectaŊi
pentru cca. 5 secunde Q Start/Reload (Start/Adöugare).
IndicaŊie: siguranŊa împotriva accesului copiilor poate römâne activatö
pânö la urmötoarea pornire a programului, chiar ņi dupö deconectarea
maņinii!
Atunci, dezactivaŊi înainte de pornirea programului sistemul de siguranŊö
împotriva accesului copiilor ņi, dacö este cazul, dupö start, reactivaŊi-l.
SelectaŊi tasta Q Start/Reload (Start/Adöugare), dacö, dupö pornirea
programului, doriŊi sö mai adöugaŊi rufe. Maņina de spölat verificö dacö
este posibilö o adöugare de rufe.
Se aprindYES +  : este posibilö o adöugare.
NO se aprinde intermitent: AņteptaŊi pânö se aprind YES + .
Recomandare: DeschideŊi fereastra de încörcare, doar dupö ce s-au
aprins ambele simboluri YES + .
NO: adöugarea nu este posibilö.
IndicaŊie: Când nivelul de apö ņi/sau temperatura este mare sau în timpul
centrifugörii, din motive de siguranŊö, fereastra de încörcare römâne
blocatö.
Pentru continuarea programului, selectaŊi tasta Q Start/Reload (Start/
Adöugare).

Q Start/Reload (Start/Adöugare)
Pentru pornirea programului sau pentru adöugarea de rufe ņi pentru activarea/
dezactivarea siguranŊei împotriva accesului copiilor.
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direct
* eventual selectaŌi de
mai multe ori

Ajustarea
intensitöŌii

1 gradaŌie

Ajustarea
intensitöŌii

poziŌionaŌi pe •

Recomandöri importante
Menajarea rufelor ļi a maļinii
– La dozarea tuturor detergenŊilor de spölare, produselor suplimentare folosite ņi soluŊiilor de
curöŊare, respectaŊi obligatoriu instrucŊiunile producötorului.
– GoliŊi buzunarele.
– AtenŊie sporitö la piesele metalice (agrafe de birou etc.).
– Rufele sensibile se spalö într-o plasö/într-un sac (ciorapi de damö, perdele, sutiene).
– ÎnchideŊi fermoarele, încheiaŊi husele.
– ExtrageŊi prin periere nisipul din buzunare ņi de dupö revere.
– ÎnlöturaŊi rolele perdelelor sau legaŊi-le în plasö/sac.

Rufe cu grad de murdörire diferit
SpölaŊi separat rufele noi.
Nu prespölaŊi. Dacö este necesar, selectaŊi funcŊia suplimentarö
ĈSpeedPerfect.
Eventual efectuaŊi un tratament preliminar al petelor.
Intens
ÎncörcaŊi rufe mai puŊine.
SelectaŊi un program cu prespölare.
Înmuiere
ÎncörcaŊi rufe de aceeaņi culoare.
AdöugaŊi detergent pentru înmuiere/spölare în compartimentul II, conform recomandörilor
producötorului. PoziŊionaŊi selectorul de programe pe L Cottons (Bumbac) 30 °C ņi selectaŊi
Q Start/Reload (Start/Adöugare). Dupö cca. 10 minute selectaŊi QStart/Reload (Start/
Adöugare), pentru a întrerupe programul. Dupö timpul de înmuiere dorit, selectaŊi din nou
Q Start/Reload (Start/Adöugare), dacö doriŊi ca programul sö fie continuat, sau modificaŊi
programul.
Apretare
Rufele trebuie sö nu fi fost tratate cu balsam de rufe.
Uņor

Apretarea este posibilö în toate programele de spölare, cu apret lichid. DozaŊi apretul,
conform recomandörilor producötorului, în compartimentul pentru apret ~ (dacö este
necesar, curöŊaŊi în prealabil).

Colorare / Decolorare
Colorare numai la dimensiuni casnice. Sarea poate ataca oŊelul inoxidabil! RespectaŊi
prescripŊiile producötorului colorantului! Nu decoloraŊi rufele în maņina de spölat!
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°C

D- 60 °C

D - 60 °C

3 kg

7 kg/
4 kg*

Funcŀiile suplimentare; recomandöri

Ĉ÷SpeedPerfect*, ć÷EcoPerfect, S (Uňor de cölcat),
= (Apã suplimentarã); Indicat în special pentru cerinŌe igienice ridicate
sau pentru piele deosebit de sensibilö din cauza spölörii mai lungi la o
temperaturö definitö, a unui nivel mai ridicat al apei ňi unei clötiri mai lungi
Ĉ÷SpeedPerfect, ć÷EcoPerfect, S (Uňor de cölcat),
= (Apã suplimentarã)

textile rezistente din bumbac sau in

Textile uňor de întreŌinut din bumbac, in, sintetice sau
Ōesöturi mixte

textile foarte rezistente, textile rezistente la fierbere, din Ĉ÷SpeedPerfect*, ć÷EcoPerfect, S (Uňor de cölcat),
bumbac sau in
= (Apã suplimentarã)

max. Tipul de rufe

a AveŌi în vedere tabelul Valori de consum pagina 8 ňi Recomandöri pe pagina 6!

D - 40 °C

*964673*

9403/ 9000964673

textilele din bumbac sau textile uňor de întreŌinut

WAE24469BY...

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

Ĉ÷SpeedPerfect, ć÷EcoPerfect, S (Uňor de cölcat), = (Apã
suplimentarã); tipuri diferite de rufe pot fi spölate la un loc
textile închise la culoare din bumbac ňi textile închise la Ĉ÷SpeedPerfect, ć÷EcoPerfect, S (Uňor de cölcat),
D - 40 °C
culoare uňor de întreŌinut
= (Apã suplimentarã); clötire ňi centrifugare finalö reduse
pentru textile sensibile, lavabile de ex. din mötase,
Ĉ÷SpeedPerfect, ć÷EcoPerfect, S (Uňor de cölcat),
D - 40 °C
satin, sintetice sau Ōesöturi mixte (de ex. perdele)
= (Apã suplimentarã); förö centrifugare între etapele de clötire
program de spölare deosebit de protectiv, pentru a se evita intrarea la apö
textile care pot fi spölate manual sau cu maňina, din
:ü/ / Wool (Lânö)
D - 40 °C
a rufelor, pauze mai lungi în program (textilele stau în soluŌia de spölare
lânö sau cu conŌinut de lânö
apö-detergent)
2 kg
@ SuperQuick 15’
Textile
uňor
de
întreŌinut
din
bumbac,
in,
sintetice
sau
D - 40 °C
program scurt aprox. 15 minute, adecvat pentru rufe puŌin murdare
(Extra-scurt)
Ōesöturi mixte
$ Sportswear
Ĉ÷SpeedPerfect, ć÷EcoPerfect, S (Uňor de cölcat),
D - 40 °C
Textile din microfibrö
(Îmbröcöminte sport)
= (Apã suplimentarã)
Programe suplimentare
2 Rinse (Clötire), Spin (Centrifugare), = Empty (Evacuare), Low Spin (Centrifugare delicatö)
* încörcare redusö, cu funcŌia suplimentarö Ĉ÷SpeedPerfect.
 Ca program scurt, este adecvat în mod optim -- 1 Mix (Amestecat) 40 °C cu turaŌie maximö de centrifugare.
Programele förö prespölare ä introduceŌi detergentul în compartimentul II, programele cu prespölare ä împörŌiŌi detergentul în compartimentele I ňi II.

 Easy-Care
(Uņor de întreŊinut)
+ 7Prewash (+ Prespölare)
1cMix
(Amestecat)
JEasy-Care +
(Uņor de întreŊinut +)
cDelicate / Silk
(Fine / Mötase)

āAllergyPlus (Delicate)

LüCottons (Bumbac)
D - 90 °C
+ 7 Prewash (+ Prespölare)

Programele

Planul general al programelor

Instrucŀiuni de securitate
– CitiŌi instrucŌiunile de utilizare ňi manualul de instalare, precum ňi toate celelalte informaŌii provenite împreunö cu
maňina de spölat, ňi procedaŌi în mod corespunzötor.
– PöstraŌi documentaŌia pentru utilizare ulterioarö.
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Pericol de electrocutare
– TrageŌi numai de fiňa de reŌea, niciodatö de cablu!
– Nu introduceŌi/scoateŌi niciodatö fiňa cu mâinile ude.

Pericol de moarte
În cazul aparatelor ieňite din uz:
– ScoateŌi fiňa de reŌea.
– DetaňaŌi cablul de la reŌea ňi înlöturaŌi-l cu fiňa.
– DistrugeŌi închizötorul de la fereastra de încörcare. În acest fel, evitaŌi apariŌia
situaŌiilor de blocare a copiilor ňi de punere a lor în pericol.

Pericol de asfixiere
– Ambalajele, foliile ňi pörŌile de ambalaj nu au voie sö ajungö în locuri accesibile
copiilor.

Pericol de intoxicare
– PöstraŌi detergenŌii ňi balsamurile în locuri inaccesibile pentru copii.

Pericol de explozie
– Rufele pretratate cu agenŌi de curöŌare care conŌin solvenŌi, de ex. substanŌe de
îndepörtare a petelor / neofalinö pot provoca explozii dupö încörcarea în maňinö.
Înainte de încörcare, clötiŌi rufele bine, manual.

Pericol de vötömare
– Fereastra de încörcare se poate înfierbânta foarte puternic.
– AtenŌie la evacuarea prin pompare a soluŌiei de spölare apö-detergent în stare
fierbinte.
– Nu vö urcaŌi pe maňina de spölat.
– Nu vö sprijiniŌi pe fereastra de încörcare deschisö.
– Nu introduceŌi mâna în tambur, dacö acesta este încö în rotaŌie.
– AtenŌie la deschiderea sertarului cu detergent în timpul funcŌionörii!

Valorile de consum în funcŌie de model

Programul

LCottons (Bumbac) 20°C

Încörcarea
7 kg

Curent**
0,31 kWh

Apö**
Durata programului**

72 l

LCottons (Bumbac) 40°C
7 kg
0,85 kWh
72 l
2¾h

LCottons (Bumbac) 60°C
7 kg
1,21 kWh
72 l
2¾h

LCottons (Bumbac) 90°C
7 kg
2,01 kWh
77 l
3h

 Easy-Care
(Uňor de întreŌinut) 40 °C
3 kg
0,64 kWh
56 l
1¾h

1cMix (Amestecat) 40 °C
3 kg
0,46 kWh
36 l
1¼h

cDelicate / Silk
(Fine / Mötase) 30 °C
2 kg
0,24 kWh
37 l
¾h

:ü/ / Wool (Lânö) 30 °C

2 kg
0,22 kWh
47 l
¾h

Programul
Funcŀia
suplimentarö
Încörcarea
Consumul de
energie anual
Consumul de apö
anual

LüCottons (Bumbac) 40/60 °C

ćEcoPerfect*
3,5/7 kg
165 kWh

2¾h

*

Setarea programelor pentru verificare ňi clasificarea energeticö conform directivei 2010/30/UE cu apö rece (15 ºC).
** Valorile au abateri de la valorile indicate, în funcŌie de presiunea, duritatea, temperatura de intrare a apei, temperatura încöperii, tipul, cantitatea ňi gradul de murdörire al rufelor, detergentul folosit, variaŌiile tensiunii din reŌea ňi funcŌiile suplimentare selectate.
10686 l
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Întreŀinere

Întreŀinerea curentö

– Pericol de electrocutare! ScoateŌi fiňa de reŌea!
– Pericol de explozie! Nu utilizaŌi diluanŌi!

Înainte de prima spölare

Pompa pentru soluŀie apö-detergent

Nu introduceŌi rufe! DeschideŌi robinetul de alimentare cu apö. În compartimentul II introduceŌi:
– cca. 1 litru de apö
– detergent (dozare conform indicaŌiilor producötorului pentru murdörire uňoarö ňi gradul corespunzötor de duritate a
apei)
PoziŌionaŌi selectorul de programe pe  Easy-Care (Uņor de întreŊinut) 60 °C ňi selectaŌi Q (Start/Adöugare).
La sfârňitul programului, poziŌionaŌi selectorul de programe pe Off (Oprit).

Carcasa maļinii, panoul de comandö
–
–
–
–

– Pericol de opörire! LösaŌi sö se röceascö
soluŌia de spölare apö-detergent!
– ÎnchideŌi robinetul de apö!

ŇtergeŌi cu o lavetö moale, umedö.
Nu folosiŌi cârpe, bureŌi ňi produse de curöŌat abrazive (produse de curöŌat pentru oŌeluri inoxidabile).
ÎnlöturaŌi imediat resturile de detergent ňi agentul de curöŌare.
CuröŌarea cu jet de apö este interzisö.

PoziŌionaŌi selectorul de programe pe Off (Oprit), scoateŌi ňtecherul din prizö.
1. DeschideŌi clapeta de service ňi îndepörtaŌi-o.

2. Pentru modelele cu furtun de golire: ScoateŌi furtunul de golire din suportul söu ňi
trageŌi-l din carcasö. PoziŌionaŌi un recipient dedesubt.
DesprindeŌi cöpöcelul de închidere, lösaŌi soluŌia apö-detergent sö se scurgö.
FixaŌi prin apösare cöpöcelul de închidere ňi aňezaŌi furtunul de golire în suportul söu.
2* Pentru modelele förö furtun de golire: DeňurubaŌi cu atenŌie capacul pompei, pânö când
începe sö curgö soluŌie apö-detergent. Când clapeta de service este pe jumötate plinö,
înňurubaŌi capacul pompei ňi goliŌi clapeta de service. RepetaŌi aceste etape, pânö când a fost
evacuatö întreaga cantitate de soluŌie apö-detergent.

Curöŀarea sertarului pentru detergent ļi a carcasei ...
... când existö resturi de detergent sau de balsam de rufe.
1. TrageŌi în afarö, apösaŌi caseta în jos, scoateŌi complet sertarul din carcasö.
2. Extragerea casetei: apösaŌi caseta cu degetul de jos în sus.
3. CuröŌaŌi ňi uscaŌi vasul de clötire ňi caseta cu apö ňi o perie. ÎndepörtaŌi ňi resturile detergent ňi
de balsam de rufe din carcasö.
4. AňezaŌi caseta ňi blocaŌi-o (introduceŌi cilindrul pe ňtiftul de ghidare).
5. IntroduceŌi sertarul pentru detergent.

3. DeňurubaŌi cu atenŌie capacul pompei (apa römasö)
4. CuröŌaŌi spaŌiul interior, filetul capacului pompei ňi carcasa pompei (rotorul cu palete al
pompei pentru soluŌie apö-detergent trebuie sö permitö rotirea).
5. AňezaŌi la loc capacul pompei ňi înňurubaŌi-l.
6. MontaŌi clapeta de service ňi închideŌi-o.

LösaŌi deschis sertarul pentru detergent, pentru ca apa römasö sö se poatö usca.
Pentru a împiedica vörsarea detergentului nefolosit în scurgere, la urmötoarea spölare: turnaŌi 1 litru de apö în
compartimentul II ňi porniŌi programul > Empty (Evacuare).

Tamburul de spölare ļi garnitura de cauciuc
ŇtergeŌi pânö la uscare garnitura de cauciuc în interior cu o lavetö. LösaŌi deschisö fereastra de încörcare, pentru ca
tamburul sö se usuce. Pete de ruginö - folosiŌi substanŌe de curöŌat förö clor, nu bureŌi de sârmö.
Decalcifierea
Förö rufe în maňinö!
Decalcifierea se face conform recomandörilor producötorului agentului de decalcifiere, ea nu este necesarö în cazul
unei dozöri corecte a detergentului.

Deblocarea în caz de urgenŀö, de ex. în caz de panö electricö

Recomandörile de pe panoul de afiļaj în funcŌie de model
F: 18
F: 21
F: 23

PoziŌionaŌi selectorul de programe pe Off (Oprit), scoateŌi ňtecherul din prizö.
1. SlöbiŌi colierul furtunului, scoateŌi furtunul de evacuare cu atenŌie (apö römasö).
2. CuröŌaŌi furtunul de evacuare ňi ňtuŌul sifonului.
3. FixaŌi din nou furtunul de evacuare ňi asiguraŌi porŌiunea de racord cu colierul de furtun.

Sita din racordul de alimentare cu apö

Programul va continua la restabilirea alimentörii electrice. Dacö este necesarö totuňi scoaterea rufelor, fereastra de
încörcare poate fi deschisö dupö cum este descris în cele ce urmeazö:
Pericol de opörire!
SoluŌia de spölare apö-detergent ňi rufele pot fi fierbinŌi. Eventual lösaŌi-le mai întâi sö se
röceascö. Nu introduceŌi mâna în tambur, dacö acesta este încö în rotaŌie.
Nu deschideŌi fereastra de încörcare, dacö pe geam se observö încö prezenŌa apei.
1. PoziŌionaŌi selectorul de programe pe Off (Oprit) ňi scoateŌi ňtecherul din prizö.
2. EvacuaŌi soluŌia de spölare apö-detergent a pagina 10.
3. TrageŌi în jos cu o sculö dispozitivul de deblocare de urgenŌö, apoi eliberaŌi-l.
Ulterior va putea fi deschisö fereastra de încörcare.

F: 16
F: 17

Furtunul de evacuare la

ÎnchideŌi corect fereastra de încörcare; eventual rufe prinse.
DeschideŌi complet robinetul de apö, furtunul de alimentare este îndoit/strangulat;
curöŌaŌi sita a pagina 10, presiunea apei este prea scözutö.
Pompa pentru soluŌia apö-detergent înfundatö; curöŌaŌi pompa pentru soluŌia apö-detergent a pagina 10.
Furtunul de evacuare / Ōeava de scurgere înfundate; curöŌaŌi furtunul de evacuare la sifon a pagina 10.
DefecŌiune la motor. ApelaŌi unitatea de service!
Apö la scurgerea de pardosealö, maňina neetanňö. ApelaŌi unitatea de service!

Pericol de electrocutare!
Nu scufundaŌi în apö dispozitivul de siguranŌö AquaäStop (conŌine o supapö electricö).
DepresurizaŌi furtunul de admisie:
1. ÎnchideŌi robinetul de apö!
2. SelectaŌi un program oarecare (cu excepŌia Spin (Centrifugare) / > Empty
(Evacuare)).
3. SelectaŌi Q (Start/Adöugare). LösaŌi programul sö se deruleze aprox. 40 secunde.
4. PoziŌionaŌi selectorul de programe pe Off (Oprit). ScoateŌi fiňa de reŌea.
CuröŌarea sitei:
1. în funcŌie de model:
scoateŌi furtunul de la robinetul de apö.
CuröŌaŌi sita cu o perie micö.
ņi/sau la modelele standard ňi Aqua-Secure:
scoateŌi furtunul de la partea posterioarö a aparatului, scoateŌi sita cu
un cleňte ňi curöŌaŌi-o.
2. RacordaŌi furtunul ňi verificaŌi etanňeitatea.
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Ce sö facem, dacö ...

ʑ Apa se scurge
existö alimentare cu apö.
ʑ NuDetergentul
nu este antrenat de
ʑ
ʑ
ʑ

–
–
–
–
apö.
–
–
Fereastra de încörcare nu
–
permite deschiderea.
–
–
Programul nu porneňte.
–
–
–
SoluŌia de spölare apö-detergent –
nu este evacuatö prin pompare. –
–
Apa din tambur nu se vede.
–

ʑ
Rezultatul centrifugörii nu este
ʑ satisföcötor.
Rufele sunt ude/prea umede.

programului se modificö
ʑ înDurata
cursul ciclului de spölare.
de mai multe ori a
ʑ Pornire
centrifugörii.
rezidualö în compartimentul
ʑ Apö
pentru balsam de rufe.
de zgomote în maňina de
ʑ ApariŌia
spölat.
Indicatorul störiiç 1 clipeňte.
ʑ Dacö
este cazul, iese spumö din
sertarul pentru detergent.

de zgomot puternic,
ʑ ApariŌie
vibraŌii ňi “deplasare" la
centrifugare.

ʑ
ʑ
ʑ
ʑ

FixaŌi corect furtunul de evacuare/ înlocuiŌi-l.
StrângeŌi ferm îmbinarea filetatö de la furtunul de alimentare.
Nu aŌi selectat Q (Start/Adöugare)?
Robinetul de apö nu este deschis?
Eventual sita înfundatö? CuröŌaŌi sita a pagina 10.
Furtunul de alimentare îndoit sau prins?
FuncŌia de siguranŌö activö. Întreruperea programului? a pagina 4.
AŌi selectat c(förö centrifugare finalö)? a pagina 3,4.
Deschiderea este posibilö numai prin deblocarea în caz de urgenŌö? a pagina 9.
AŌi selectat Q (Start/Adöugare) sau  (Gata în)- timp?
Fereastra de încörcare închisö?
SiguranŌa pentru copii este activö? Dezactivare a pagina 5.
AŌi selectat  ( förö centrifugare finalö)? a pagina 3,4.
CuröŌaŌi pompa pentru soluŌie apö-detergent a pagina 10.
CuröŌaŌi Ōeava de scurgere ňi/sau furtunul de evacuare.
Nu este o defecŌiune - apa este sub zona vizibilö.

– Nu este o eroare - sistemul de control al masei excentrice a întrerupt centrifugarea,
repartizare neuniformö a rufelor. DistribuiŌi rufele mici ňi mari în tambur.
– AŌi selectat S (Uņor de cölcat)? a pagina 5.
– Este aleasö o turaŌie prea micö? a pagina 5.
– Nu este o eroare – se optimizeazö desföňurarea programului pentru respectivul ciclu
de spölare. Aceasta poate duce la modificöri în durata programului în câmpul de
afiňare.
– Nu este o defecŌiune - sistemul de control al excentricitöŌii compenseazö o
excentricitate.
– Nu este o defecŌiune - eficienŌa balsamului de rufe nu a fost diminuatö.
– Dacö este necesar, curöŌaŌi caseta a pagina 9.
– RulaŌi programul LüCottons (Bumbac) 90 °C förö rufe. În acest scop, utilizaŌi
detergent cu substanŌe active.
– S-a folosit prea mult detergent? Se amestecö 1 lingurö de balsam cu ½ litru de apö
ňi se toarnö în camera II (nu la textile Outdoor ňi textile cu puf).
– DiminuaŌi dozarea detergentului la urmötorul proces de spölare.
– Sunt fixate picioarele maňinii?
AsiguraŌi picioarele maňinii a InstrucŌiuni de instalare.
– AŌi îndepörtat dispozitivele de siguranŌö pentru transport?
ÎndepörtaŌi dispozitivele de siguranŌö pentru transport a InstrucŌiuni de instalare.
– Se curöŌö pompa de leňie a pagina 10.

Zgomote la centrifugare ňi la
pomparea de evacuare.
Panoul de afiňaj/ lömpile
– Panö de curent?
indicatoare nu se aprind în timpul – Au declanňat siguranŌele? CuplaŌi/înlocuiŌi siguranŌele.
funcŌionörii.
– Dacö defecŌiunea se repetö, apelaŌi unitatea de service.
Programul dureazö mai mult
– Nu este o defecŌiune - sistemul de control al excentricitöŌii compenseazö o
decât de obicei.
excentricitate prin redistribuirea repetatö a rufelor.
– Nu este o defecŌiune - sistemul de control pentru spumö este activ - este activat un
proces de clötire.
Resturi de detergent pe rufe.
– Unii detergenŌii förö fosfaŌi conŌin particule insolubile în apö.
– SelectaŌi 2 Rinse (Clötire) sau periaŌi rufele dupö spölare.
Dacö nu reuňiŌi sö remediaŌi singuri o defecŌiune (conectare/deconectare) sau dacö este necesarö o reparaŌie:
– poziŌionaŌi selectorul de programe pe Off (Oprit) ňi scoateŌi ňtecherul din prizö.
– ÎnchideŌi robinetul de apö ňi apelaŌi unitatea de service a InstrucŌiuni de instalare.
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