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Acest aparat este marcat conform Directivei Europene 2002/96/CE şi Legii poloneze cu 
privire la echipamentele electrice şi electronice folosite cu simbolul containerului pentru 
deşeuri tăiat.
Acest marcaj informează că echipamentul acesta după perioada în care a fost utilizat 
nu poate fi aruncat împreună cu gunoiul menajer. Utilizatorul este obligat să-l predea la 
punctele de primire a echipamentelor electrice şi electronice folosite. Cei care se ocupă 
cu strângerea, inclusiv şi punctele locale, magazinele şi unităţile comunale, formează 
un sistem corespunzător care permite predarea acestor echipamente. Procedarea co-

respunzătoare cu echipamentele electrice şi electronice asigură eliminarea consecinţelor dăunătoare 
pentru sănătatea oamenilor şi a mediului înconjurător, care reies din prezenţa unor substanţe periculo-
ase şi din depozitarea şi prelucrarea necorespunzătoare a acestui tip de echipament.
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INFORMAŢII DE BAZĂ

STIMATE CLIENT,
De astăzi spălatul rufelor devine o activitate mult mai simplă decât pare a fi. Maşina de spălat 
rufe Amica reprezintă o combinaţie perfectă între uşurinţa de utilizare şi eficacitatea excelentă. 
după ce veţi citi instrucţiunea, deservirea acestei maşini de spălat nu va fi nici o problemă.
Maşina de spălat rufe care a ieşit din fabrică, înainte de a fi ambalată, este foarte bine veri-
ficată din punct de vedere al siguranţei şi funcţionalităţii, fiind trecută prin diferite puncte de 
control. De pe urma acestor verificări în maşina de spălat rufe pot rămâne urme de apă sau 
eventual umezeală.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie această instrucţiune înainte de a porni dispozitivul. Respectarea 
indicaţiilor cuprinse în acesta vă vor permite să evitaţi utilizarea incorectă a dispozitivului.
Instrucţiunile trebuie păstrate şi depozitate în aşa fel încât să le aveţi mereu la îndemână.
Trebuie să respectaţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare pentru a evita accidentele.

Atenţie!
Maşina de spălat rufe este destinată numai pentru uz casnic şi poate fi folosită pentru 
spălarea materialelor textile şi a îmbrăcămintei care sunt adaptate pentru a fi spălate 
mecanic în apă fierbinte.

Înainte de conectarea maşinii de spălat rufe la priza de alimentare cu curent electric trebuie 
să daţi la o parte toate elementele protectoare care au fost folosite în timpul transportului şi 
să o nivelaţi.
Producătorul îşi rezervă dreptul de a efectua modificări care nu influenţează modul de fun-
cţionare al aparatului.

Utilizare
l Maşina de spălat rufe poate fi folosită numai după ce aţi citit cu atenţie prezenta instrucţiune 
de deservire.
l Niciodată nu folosiţi maşina de spălat rufe în aer liber şi nici în încăperi unde temperatura 
poate scădea până la valori negative.
l Copii şi persoanele care nu au citit instrucţiunea nu ar trebui să folosească maşina de 
spălat rufe.
Atenţie! Temperatura sub 0°C poate conduce la defectarea maşinii de spălat!
În cazul în care maşina de spălat a fost depozitată sau transportată la temperaturi negative 
atunci, folosirea acesteia poate începe de abia după 8 ore după ce aceasta a stat în încăperea 
în care va fi folosită unde temperatura este pozitivă.

                                            Declaraţia producătorului
Producătorul declară prin prezenta că produsul îndeplineşte cerinţele esenţiale din directi-
vele europene menţionate mai jos:
 l directiva cu privire la echipamentele electrice de joasă tensiune 2006/95/CE,
 l directiva cu privire la compatibilitatea electromagnetică 2004/108/CE,
 l directivele eco-proiectării 2009/125/CE,
şi din acest motiv produsul a fost marcat       şi a fost emisă o declaraţie de conformitate 
care a fost prezentată autorităţilor de reglementare a pieţei.
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Folosiţi numai detergenţi de spălare şi îngrijire care sunt destinate pentru 
maşinile de spălat rufe automate - mai ales în cazul programului pentru 
spălat prosoape 95°C.
În timpul spălării se interzice folosirea produselor care conţin diluanţi, 
deoarece anumite componente ale maşinii de spălat rufe pot fi deterio-
rate sau pot emite gaze otrăvitoare. Există, de asemenea, pericol de 
aprindere sau explozie.

Nu permiteţi ca în interiorul maşinii de spălat rufe să se găsească obiecte 
nedorite. Trebuie neapărat să goliţi buzunarele, să încheiaţi nasturii şi 
fermoarele. Obiectele mici trebuiesc introduse în sacul special pentru 
spălat sau într-o faţă de pernă deoarece acestea pot fi deteriorate sau 
pot deteriora tamburul şi rezervorul intern. Nu depăşiţi cantitatea de îm-
brăcăminte care poate fi introdusă în tamburul maşinii de spălat.

INDICAŢII CU PRIVIRE LA SIGURANŢĂ

l Detergenţi 
pentru spălare

lÎncărcătura 
de rufe

l Panoul de 
comandă.

l Transportul

l Plăcuţa
de fabricaţie

Înainte de a începe activităţile legate de transport trebuie să deconectaţi 
maşina de spălat rufe de la reţeaua de alimentare cu curent electric. 
Pentru transport maşina de spălat rufe trebuie să fie neapărat blocată 
(fixaţi elementele protectoare folosite pentru transportare) vezi capitolul 
INSTALAREA MAŞINII DE SPĂLAT RUFE pag. 6. Maşina de spălat rufe 
trebuie transportată în poziţie verticală.

Plăcuţa de fabricaţie care cuprinde datele maşinii de spălat rufe este 
amplasată pe carcasa dispozitivului în partea de sus a acesteia.

Protejaţi panoul de comandă împotriva udării cu apă.

Nu puneţi pe maşina de spălat îmbrăcămintea 
spălată!
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Verificarea stabilităţii
După ce aţi montat şi nivelat maşina de spălat rufe trebuie neapărat să verificaţi dacă acesta 
este amplasată stabil pe toae cele patru picioare.
Verificarea constă în apăsarea fiecărui colţ al maşinii de spălat rufe şi constatarea dacă acesta 
nu se mişcă. Amplasarea şi nivelarea corectă a maşinii de spălat rufe este condiţia de bază 
pentru o funcţionare în siguranţă, de lungă durată şi fără avarii a dispozitivului.

Atenţie! Înainte de pornire aşteptaţi 3 ore, nivelaţi-o şi deblocaţi-o.

Atenţie! În cazul în care maşina de spălat rufe nu este bine nivelată şi mai ales dacă 
nu este amplasată stabil poate cauza deplasarea acesteia în timpul exploatării

INDICAŢII CU PRIVIRE LA SIGURANŢĂ

Retragerea din exploatare
Maşina de spălat rufe uzată, pentru siguranţa noastră, trebuie scoasă din folosire. Mai întâi 
trebuie să scoateţi din priză cablul de alimentare cu curent electric apoi acesta trebuie tăiat. 
În cazul în care o veţi arunca la fier vechi trebuie să respectaţi reglementările locale cu privire 
la aruncarea deşeurilor şi gunoaielor.

Aparatul acesta nu poate fi folosit de către persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzo-
riale sau psihice limitate, ori de către persoane care nu au experienţă sau nu cunosc aparatul, 
cu excepţia cazului în care acest lucru are loc sub supravegherea sau conform instrucţiunii de 
utilizare a aparatului, indicate de către persoanele responsabile de siguranţa acestora.

Aveţi grijă la copii, nu-i lăsaţi să se joace cu aparatul.
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INSTALAREA MAŞINII DE SPĂLAT RUFE

I. Îndepărtarea elementelor de protecţie din timpul transportului (aceste elemente 
trebuiesc păstrate în vederea unei re-utilizări, de ex. în cazul în care veţi schimba 
domiciliul).

l Demontaţi cu ajutorul chei cele 4 şuruburi ale blo-
cadei
lScoateţi din lăcaşurile sale elementele de susţine-
re din cauciuc şi plastic care sunt folosite în timpul 
transportului împreună cu şaibele şi şuruburile lor.

Înainte de punerea în funcţiune a maşinii de spălat rufe trebuie neapărat date la o 
parte toate elementele de protecţie!

l Obturaţi orificiile rămase cu aju-
torul obturatoarelor care se află în 
săculeţul cu accesorii.

l Nu amplasaţi maşina de spălat rufe pe covor!
lPodeaua unde va fi amplasată nu poate să fie nici concavă şi nici înclinată!
lTrebuie să luaţi în vedere ce formă are suprafaţa unde va fi amplasată maşi-
na de spălat rufe astfel încât greutatea acesteia să se sprijine pe picioare (nu 
pe corpul dispozitivului)!

II. Amplasarea şi nivelarea maşinii de spălat rufe

După ce aţi amplasat şi nivelat maşina de 
spălat rufe trebuie să verificaţi stabilitatea 
acesteia prin apăsarea fiecărui colţ al dispo-
zitivului pentru a vedea dacă aceasta nu se 
mişcă! 

l Maşina de spălat rufe trebuie amplasată pe o suprafaţă dură, egală.
lSlăbiţi şaiba din plastic (2)

l Blocaţi picioarele cu ajutorul şaibelor (2)
l Nivelaţi-o prin rotirea picioarelor, piuliţelor  (1)
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Furtunul de evacuare a apei se află în 
partea din spate a maşinii de spălat rufe 
Furtunul de evacuare a apei trebuie 
protejat în aşa fel încât acesta să nu 
se deplaseze atunci când maşina de 
spălat rufe se află în stare de funcţiona-
re (folosiţi cotul - aşa cum este arătat în 
continuare) Nu introduceţi prea adânc 
furtunul în ţeava de evacuare a apei!

max 100 cm
min 60 cm

III. Racordarea apei

IV. Evacuarea apei

V. Racordarea alimentării cu curent electric

Furtunul de alimentare cu apă împreună cu garniturile necesare se află în tamburul maşinii 
de spălat rufe.

l Maşina de spălat rufe trebuie conectată la o priză electrică 
care este corect instalată şi care este echipată cu bolţ de aduce-
re la zero!
lNu conectaţi dispozitivul la priză prin intermediul prelungitorului!
lÎn cazul în care cablul de alimentare cu curent electric se defec-
tează acesta poate fi reparat numai de un service autorizat.
l Iinstalaţia electrică la care va fi racordată maşina de spălat 
rufe trebuie să fie asigurată cu o siguranţă de tip 10 A.

INSTALAREA MAŞINII DE SPĂLAT RUFE

Presiunea apei min. 0,03 Mpa (0,3 bari), max. 1 Mpa (10 bari). 
Maşina de spălat rufe trebuie alimentată cu apă rece.
l după ce aţi montat furtunul trebuie să verificaţi dacă acesta nu este îndoit,
l după ce aţi conectat furtunul şi supapa verificaţi dacă acestea sunt etanşe,
l verificaţi regulat starea furtunului de alimentare cu apă.

Trebuie să folosiţi furtu-
nurile noi care sunt livrate 
împreună cu echipamen-
tul.
Nu folosiţi furtunurile 
uzate.

l  Conectarea maşinii de spălat la reţeaua de alimentare cu 
curent electric (priza instalaţiei electrice) trebuie să fie realizată 
într-un loc vizibil şi uşor accesibil!                                                                                                                                 
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DESCRIEREA MAŞINII DE SPĂLAT RUFE

Atunci când alegeţi programul de spălare trebuie să luaţi în 
vedere ce simboluri se află pe etichetele hainelor.

I. Spălare

II. Curăţare chimică

III. Uscător  cu tambur

fierbere 
temp 900 

normală 
temp 600 C

normală 
temp 400 C

NU spălaţi în 
maşina de 
spălat rufe!

delicată  manuală

toţi solvenţii      toate în afară 
de TRI

numai 
benzină

NU curăţaţi chimic!

normal scăzut mare NU uscaţi!

IV. Călcare
1100C 1500C 2000C NU călcaţi!

CE REPREZINTĂ SIMBOLURILE AMPLASATE PE ETICHETELE ÎMBRĂCĂMINŢII

90

Sertar pentru detergent

Tamburul ma-
şinii de spălat 
rufe

        Capacul 
filtrului pompei

Mânerul 
geamului

Panoul de comandă
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1. Butonul programatorului
2. Indicator Sfârşit
3. Indicator Gata pregătită de funcţionare
4. Indicatorul funcţiei  Spălare preliminară
5. Indicatorul funcţiei  Oprire stoarcere
6. Indicator  Start/pauză
7. Butonul funcţiei Spălare preliminară
8. Butonul funcţiei  Oprire stoarcere
9. Buton Start/pauză

DESCRIEREA PANOULUI DE COMANDĂ

1. Butonul programatorului
Beneficiarul poate alege programul corespunzător de spălare în funcţie de gradul de 
murdărie, tipul şi cantitatea de îmbrăcăminte sau materiale, ceea ce asigură efecte mult 
mai bune şi o spălare mai eficientă. După ce programul a fost pornit, setarea butonului în 
altă poziţie (cu excepţia       )  nu va conduce la schimbarea parametrilor programului ales 
anterior
2. Indicator Sfârşit
Luminează după ce programul de spălare a luat sfârşit.

3. Indicator Gata pregătită de funcţionare
Luminează înainte de începerea programului de spălare.

4. Indicatorul funcţiei  Spălare preliminară
Este aprins atunci când această funcţie este activă.

5. Indicatorul funcţiei  Oprire stoarcere
Este aprins atunci când această funcţie este activă.

6. Indicator  Start/pauză
Este aprins după ce a fost pornit programul de spălare, în cazul pauzei acest indicator 
licăreşte.

1

2

3 97 8

4 5 6
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DESCRIEREA PANOULUI DE

7 + 9 Blocada împotriva folosirii de către copii
Blochează butoanele funcţionale prevenind astfel schimbarea setărilor sau întreruperea 
funcţionării maşinii de spălat rufe de către copii. Pentru a porni blocada împotriva folosirii 
de către copii trebuie să apăsaţi concomitent pentru o perioadă de 3 secunde butoanele  
(spălare preliminară) i      (Start/pauza). Pentru a opri această funcţie, trebuie să apăsaţi 
din nou aceste butoane pentru aprox. 3 secunde Blocada va fi automat oprită după ce a 
luat sfârşit ciclul de spălare.

Atenţie: Atunci când blocada împotriva folosirii de către copii va fi activată, atunci indicato-
rii spălare preliminară şi Oprire stoarcere vor licări de câteva ori. Atunci când blocada va fi 
dezactivată va licări de câteva ori indicatorul Start/Pauză.

9. Buton Start/pauză
Butonul [Start/Pauza] este folosit pentru pornirea şi oprirea din funcţionare a maşinii de 
spălat rufe. Atunci când maşina de spălat se află în stare de funcţionare este aprinsă dioda 
START/PAUZĂ. În schimb în tribul PAUZĂ dioda START/PAUZA licăreşte

Funcţia Pauză poate fi folosit pentru înmuierea rufelor.
După ce aţi pornit programul dorit, aşteptaţi aproximativ  10 minute, apoi apăsaţi butonul 
Start/Pauză. După ce s-a scurs timpul dorit de înmuiere trebuie să apăsaţi din nou butonul 
Star/Pauză şi maşina de spălat rufe va porni din nou. Înmuierea va îmbunătăţi efectul de 
spălare mai ales atunci când rufele spălate sunt foarte murdare.

7
9

7. Butonul funcţiei spălare preliminară
Pornirea acestei funcţii este semnalizată prin aprinderea indicatorului de pe lângă denumi-
rea acestei funcţii.
Atenţie: Funcţia Extra clătire nu este accesibilă pentru toate programele (vezi tabelul cu 
programe de spălare).

Funcţia spălare preliminară conduce la prelungirea duratei de spălare cu aprox. 15¬20 
min. Are ca scop realizarea unui ciclu de spălare suplimentar înainte de spălarea de bază 
(spălare în apă rece pentru programele: Bumbac 90, Bumbac 60 intensiv, Bumbac 60, 
Bumbac 40; spălare la o temp. de  30°C pentru programele: Materiale sintetice 60 şi Mate-
riale sintetice 40).
Datorită pornirii funcţiei spălare preliminară obţinem efecte de spălare foarte bună fără a fi 
nevoie să înmuiem preliminar rufele. Pornirea acestei funcţii este recomandată în special 
atunci când trebuie să spălăm rufe foarte murdare.

Atenţie: Înainte de pornirea funcţiei de spălare preliminară detergentul pentru spălat trebu-
ie turnat în recipientul însemnat cu simbolul 

8. Butonul Oprire stoarcere
Pornirea acestei funcţii este semnalizată prin aprinderea indicatorului de pe lângă denu-
mirea acestei funcţii. Funcţia Oprire stoarcere este foarte utilă în cazul în care avem de a 
face cu îmbrăcăminte delicată. Atunci când această funcţie este activă maşina de spălat 
rufe nu stoarce ci roteşte tamburul cu viteză foarte mică.
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II. Finalizarea procesului de spălare

1. După ce procesul de spălare a luat sfârşit se va aprinde dioda Sfârşit .
2. Închideţi supapa de alimentare cu apă.
3. Setaţi butonul programatorului în poziţia 
4. Deconectaţi maşina de spălat rufe de la sursa de alimentare cu curent electric.
5. Deschideţi uşa şi scoateţi rufele spălate

III. Anularea şi schimbarea programului.

Pentru a întrerupe programul trebuie să setaţi butonul programatorului în poziţia 
pentru câteva secunde. Apoi trebuie să alegeţi din nou programul dorit.

DESCRIEREA MODULUI DE FOLOSIRE

I. Alegerea programului

1. Setaţi butonul programatorului în conformitate cu programul dorit (vezi tabelul prezentat 
în continuarea acestei instrucţiuni), se va aprinde dioda Gata de funcţionare
2. Pentru a adapta programul la nevoile individuale pot fi pornite funcţiile suplimentare care 
sunt accesibile.
3. Apăsaţi butonul Start/Pauză.
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TABELUL

* - programe standard pentru spălarea lucrurilor din bumbac la temperatura de 60 °C şi 40 °C.
Aceste programe sunt corespunzătoare pentru spălarea lucrurilor din bumbac care nu sunt foarte murdare. Sunt, totodată, cele 
mai eficiente programe în ceea ce priveşte consumul de energie şi de apă pentru spălarea acestui tip de lucruri. 
Atenţie: Temperatura reală a apei poate diferi de temepratura declară pentru un anumit ciclu de spălare.

 Dacă este necesar folosiţi un detergent sau alt produs pentru oferire de delicateţe,
l  Detergentul necesar fără care spălarea nu va fi eficientă.   
x     Nu este posibilă folosirea detergentului sau a altui produs pentru oferire de delicateţe.  

Funcţii suplimentare 
accesibile

Oprire 
stoar-
cere

Opţiunea

Opţiunea

Opţiunea

Opţiunea

Opţiunea

Opţiunea

Opţiunea

Opţiunea

Opţiunea

Opţiunea

Opţiunea

Opţiunea

Opţiunea

-

-

Spălare 
prelimi-

nară

Opţiunea

întotdeau-
na activ

Opţiunea

Opţiunea

-

-

-

Opţiunea

Opţiunea

-

-

-

-

-

-

Încăr-
cătură 
max. 
[kg]

5

5

5

5

5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

1,5

1,5

5

5

-

Viteza max. 
de stoarcere 

[rot./min.]

1000

1000

1000

1000

1000

800

1000

800

800

800

600

600

1000

1000

-

Temp.
max.
°C

90°

60°

60°

40°

40°

30°

20°

60°

40°

(apă 
rece)

30°

30°

-

-

-

Denumirea progra-
mului

Bumbac 90

Bumbac 60 intensiv

Bumbac             *

Bumbac             *

Eco 40

Super scurt 30

Eco 20

Materiale 
sintetice 60

Materiale 
sintetice 40 

Materiale sintetice 
apă rece

Delicate 30

Lână 30

Clătire

Stoarcere

Evacuare apă
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TABELUL

ATENŢIE! Timpul care este redat pe display este doar informativ şi poate diferi de timpul real de spălare în funcţie de temperatura 
aleasă şi presiunea apei, cantitatea de rufe, etc. Timpul este automat setat în timpul procesului de spălare, sunt posibile opriri sau trece-
rea de la un timp la altul

Recomandări cu privire la tipul lucrurilor care 
vor fi spălate

Îmbrăcăminte din bumbac foarte murdară sau 
mediu murdară cât şi lenjeria de corp pentru 
copii care necesită fierbere.

În mod normal, pentru haine foarte murdare 
din bumbac, lenjerie de pat, feţe de masă, 
lenjerie intimă, prosoape, lenjerie de ţesături.

Îmbrăcăminte mediu murdară din bumbac 
sau in.

Îmbrăcăminte mediu murdară din bumbac 
sau in.

Îmbrăcăminte uşor murdară, transpirată din 
bumbac şi in.

Îmbrăcăminte uşor murdară, transpirată din 
bumbac şi in. Spălare la o temp. de 20°C

Spălarea hainelor delicate din material sinte-
tic  mediu murdare sau care sunt fabricate din 
amestec de material sintetic şi bumbac.

Spălarea hainelor delicate din material sinte-
tic  uşor murdare sau care sunt fabricate din 
amestec de material sintetic şi bumbac.

Spălarea hainelor delicate din material sinte-
tic  uşor murdare sau care sunt fabricate din 
amestec de material sintetic şi bumbac (fără 
încălzirea apei).

Materiale foarte delicate.

Atenţie: Nu spălaţi îmbrăcăminte de lână care 
pe etichete au simbolul care arată că acestea 
nu pot fi spălate în maşina de spălat rufe.

Programul este folosit pentru clătire cu adaos de 
produse de îngrijire, de ex. anti - electrostatice, 
pentru oferire delicateţe). Pentru materialele fo-
arte delicate trebuie să reduceţi rotaţiile.

Stoarcerea rufelor de ex. după spălarea manuală.

Evacuarea apei - fără stoarcere.

Nu-
mărul 

de 
clătiri

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

*

*

Con-
sum 

de apă 
(l)

75

74

45

45

43

40

43,1

45

45

45

56

52

41

*

*

Con-
sumul 

de 
ener-
gie 

(kWh)

1,96

0,89

0,85

0,82

0,39

0,16

0,17

0,95

0,53

0,12

0,34

0,29

0,04

0,02

0,01

Timp 
[h:min]

2:35

2:20

3:10

3:00

1:20

0:30

1:42

1:24

1:05

1:12

1:10

1:13

0:28

0:10

0:02

Sertar pentru detergent

Produs 
pentru 
oferire de 
delicateţe

























x

x

x

Spălarea 
de bază

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

x

x

x

Spălare 
prelimi-

nară









x

x

x





x

x

x

x

x

x
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SOLUŢIONAREA PROBLEMELOR ÎN TIMPUL EXPLOATĂRII

l Oprit
☼     Licăreşte

Redarea codurilor erorilor maşinii de spălat

maşina de spălat posedă un sistem de alarmă, care cu ajutorul unor coduri care sunt reda-
te pe display, vă ajută în cazul în care vor apare probleme legate de exploatarea incorectă, 
să localizaţi defectele şi să stabiliţi cauza acestora. Eroarea este semnalizată cu ajutorul 
indicatorilor de tip diodă de pe panou [Gata de funcţionare, Start/Pauză]. Suplimentar, în 
timp ce redă eroarea maşina de spălat trece în starea de oprire din funcţionare.

Codul alarmei -  starea 
anumitor semnalizato-

are LED

Cauza Soluţionare

Gata 
pregătită de 
funcţionare

Start/Pauza

l ☼ Uşa nu este 
închisă corect

Verificaţi dacă uşa este închisă; verifica-
ţi dacă între uşă şi garnitura tamburului 
nu sunt piese de îmbrăcăminte

☼ l Presiune scăzută, 
în maşina de 
spălat nu este 
apă

Deschideţi supapa de apă, verificaţi 
furtunul de alimentare cu apă şi verificaţi 
filtrul, verificaţi presiunea apei

☼ ☼ Scurgerea inco-
rectă a apei

Verificaţi pompa de scurgere a apei şi 
filtrul.

Alte Încercaţi să porniţi din nou maşina de 
spălat sau luaţi legătura cu centrul de 
service tel. 801.801.800
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ÎNTREŢINEREA ŞI CURĂŢAREA

I. Curăţarea filtrului pompei

II. Curăţarea supapei de alimentare cu apă

Filtrul pompei trebuie curăţat o dată la 20 
de cicluri de spălare. Necurăţarea filtrului 
poate conduce la evacuarea problemati-
că a apei din maşina de spălat!

lDeconectaţi maşina de spălat 
rufe de la sursa de alimentare 
cu curent electric.
lÎnchideţi supapa de alimentare 
cu apă.
lCu mâna sau cu ajutorul unei 
şurubelniţe plate deschideţi 
capacul filtrului.

l Deconectaţi furtunul de scurgere a apei,
l Apucaţi cu un dispozitiv corespunzător plasa filtrului,
lScoateţi şi curăţaţi filtrul (cu ajutorul unei pensule).

l Deşurubaţi filtrul, l Scoateţi şi curăţaţi filtrul

Montarea din nou a 
filtrului - în ordine 
inversă demontării.

III. Curăţarea sertarului pentru detergenţi - trebuie curăţat cel puţin o dată pe lună.

l Scoateţi sertarul (apăsaţi concomitent 
limitatorul de fixare).

l Curăţaţi sertarul sub jet de apă (even-
tual cu ajutorul unei periuţe sau a unei 
bucăţi de material).

l Introduceţi 
sertarul la loc.

Pentru curăţarea carcasei şi a componentelor din plastic nu folosiţi niciodată solvenţi şi nici 
detergenţi abrazivi ( de ex. prafuri sau soluţii cremoase)! folosiţi numai produse de spălare 
lichide delicate şi cârpe moi. Nu folosiţi bureţi.

Filtrul 
pompei

Montarea din nou a 
filtrului - în ordine 
inversă demontării.
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INDICAŢII PRACTICE CU PRIVIRE LA SPĂLARE

Se recomandă folosirea detergenţilor de uz general pentru 
rufe, sub formă de pulbere sau lichidă, pentru întreaga gamă 
de temperaturi în conformitate cu recomandările producăto-
rului detergentului, care sunt amplasate pe ambalaj.
Detergenţi
l Detergentul trebuie turnat în recipientul sertarului care este însemnat 
cu simbolul     .
Detergenţi lichizi
l Montaţi în recipient placa care este livrată împreună cu maşina de 
spălat      (fig. de mai jos).
l Detergentul lichid turnaţi-l în recipientul sertarului care este însemnat 
cu simbolul 
Alte produse de îngrijire care sunt adăugate în timpul clătirii
l Detergentul pentru oferirea de delicateţe trebuie turnat în recipientul 
sertarului care este însemnat cu simbolul 
l Nu depăşiţi nivelul maximal care este marcat pe recipient. Acest deter-
gent va fi folosit în timpul ultimei clătiri.

Înainte de realizarea primei spălări în maşina de spălat trebuie să porniţi 
un ciclu de spălare la cea mai înaltă temperatură fără rufe, în conformitate 
cu procedura de mai jos:
l Conectaţi maşina de spălat la sursa de alimentare cu curent electric.
l Deschideţi supapa de alimentare cu apă. 
l Setaţi butonul programatorului pentru spălarea la cea mai înaltă tem-
peratură.
l Adăugaţi detergentul corespunzător şi apăsaţi butonul  [start/pauză].

I. Detergenţi şi alte 
produse pentru îngri-
jire

II. Prima spălare

Limitarea consumului de energie şi apă
Cantităţile mici de lenjerie de corp care nu este foarte murdară pot fi spălate 
folosind un program de spălare corespunzător de ex. SUPER SCURT 
Suplimentar, maşina de spălat rufe posedă un sistem de detectare a unei 
cantităţi mai mici de rufe care se găsesc în tambur. În cazul programelor: 
prosoape, Bumbac în cazul în care în tambur se află o cantitate mică de 
rufe maşina de spălat va reduce consumul de apă şi energie electrică şi 
va scurta durata de spălare.

IV. Economisire

Pete greu de îndepărtat
Înainte de spălare lenjeria de corp trebuie înmuiată în înălbitor în confor-
mitate cu modul de folosire a acestuia. 
Murdărie puternică:
l Spălaţi o cantitate mai mică de îmbrăcăminte.
l Adăugaţi o cantitate mai mare de detergent pentru spălare
l După spălarea unor lucruri foarte murdare ( de ex. a hainelor de lucru ) 
sau a hainelor care se destramă se recomandă clătirea maşinii de spălat 
rufe prin pornirea programului de spălare la o temp. de 60°C fără rufe, de 
ex BUMBAC sau MATERIALE SINTETICE
Murdărie medie:
l Vezi punctul. “Economisire”.

III. Murdărie
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INDICAŢII PRACTICE CU PRIVIRE LA SPĂLARE

Apa dură conduce la depunerile de calcar.
Informaţiile necesare cu privire la duritatea apei le puteţi obţine de la cea 
mai apropiată staţie de Canalizare.
Se recomandă folosirea produselor de dedurizare a apei la fiecare ciclu 
de spălare.

V. Duritatea apei

VI. Lipsă tensiune 
(memorare program)

Oprirea maşinii de spălat sau lipsa tensiunii nu cauzează resetarea 
programului. Programul rămâne în memoria maşinii de spălat şi este 
continuat atunci când revine tensiunea.
Atunci când maşina de spălat nu este alimentată cu curent electric nu se 
recomandă deschiderea uşii.

VII.Încărcătură Capacitatea maximală a tamburului: 5,0 kg
Maşina de spălat rufe trebuie încărcată cu rufe în conformitate cu reco-
mandările de mai jos:
l bumbac, prosoape - max tamburul plin (nu împingeţi cu forţa  în tambur 
prea multe rufe deoarece rufele vor fi mult mai prost spălate!)
materiale sintetice¬ max 1/2 jumătate
l lână, mătase, materiale delicate ¬ max aprox. 1/3 tambur
Atenţie! Nu încărcaţi în maşina de spălat prea multe rufe! în cazul în care 
maşina de spălat este supraîncărcată rufele spălate se pot strica!
Cantitatea maximală de rufe care poate fi încărcată este prezentată 
în tabelul programelor.

VIII. Verificarea 
modului în care 
sunt amplasate 
rufele în tambur.

În comanda-controler a maşinii de spălat se află sistemul de verificare a 
echilibrului.
Înainte de a începe procesul de stoarcere sistemul verifică modul de am-
plasare a rufelor în tambur.
În cazul în care nu există echilibru în tambur maşina de spălat face câteva 
încercări pentru a realiza acest echilibru. Uneori aceste încercări nu dau 
nici un rezultat în ceea ce priveşte amplasarea corectă a rufelor în tambur( 
mai ales când avem de a face cu cearceafuri cu elastic care strâng cocoloş 
în interiorul său alte rufe).
În acest caz sistemul poate reacţiona în două moduri: 
lva accepta rufele amplasate inegal dar va micşora viteza de stoarcere,
ldeoarece rufele sunt amplasate foarte inegal nu va permite pornirea 
procesului de stoarcere.
În ambele cazuri după ce procesul de spălare a luat sfârşit trebuie să 
deschideţi uşa maşinii de spălat, să amplasaţi cu mâna egal rufele, să 
închideţi uşa şi să alegeţi programul de stoarcere.
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XI. Dozare În conformitate cu recomandările producătorului de detergenţi
Prea puţin detergent:
l Rufele devin cenuşii
l Iau naştere granule de grăsime, se depune calcar
Prea mult detergent:
l Ia naştere o cantitate prea mare de spumă
lSpălarea nu este eficientă, detergentul nu este bine clătit de pe îm-
brăcăminte

INDICAŢII PRACTICE CU PRIVIRE LA SPĂLARE

IX.Blocada uşii Maşina de spălat rufe este echipată cu o blocadă care nu permite deschi-
derea uşii în timpul procesului de spălare. După ce procesul de spălare a 
luat sfârşit maşina de spălat va debloca automat uşa.
Pentru a deschide uşa maşinii de spălat în timpul funcţionării trebuie să 
apăsaţi butonul start/pauză şi să aşteptaţi aprox. 2 minute pentru ca uşa 
să se deblocheze.
OBSERVAŢIA 1: În timpul anumitor etape ale procesului de spălare 
deschiderea uşii este imposibilă.
OBSERVAŢIA 2: În cazul în care în tamburul maşinii de spălat 
temperatura este foarte ridicată atunci maşina de spălat poate să 
nu deblocheze uşa până în momentul în care apa din tambur nu se 
răceşte până la temperatura de 60°C.

X. Materiale 
delicate

Program:
l Alegeţi programul de spălare corespunzător (MATERIALE SINTETI-
CE, LÂNĂ, DELICATE).
Încărcătura:
Nu supraîncărcaţi maşina de spălat rufe, max 1/3 tambur, vezi VII Încăr-
care
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Test pentru etichetă în conformitate cu EN 60456 realizat în timpul programelor standard de 
spălare a lucrurilor din bumbac:
-Bumbac 60°C maşină de spălat încărcată până la maximum
-Bumbac 60°C maşină de spălat încărcată parţial
-Bumbac 40°C maşină de spălat încărcată parţial

lconsumul mediu de apă pe an este de 9240 l,
lconsumul mediu de energie electrică este de 167 kWh/an

-Tip                                                  AWB510LP
-Tensiune nominală                         220 - 240V / ~50Hz
-Putere nominală                             2100 W 
-Protecţia împotriva supraîncărcării   10 A
-Capacitatea tamburului  max 5 kg
-Presiunea apei                                min. 0,03 MPa (0,3 bar)
                                                         max. 1 MPa (10 bar)
-Dimensiuni Î x L x A mm                  845 / 597 / 497
-Greutate                                          64,5 kg
-Îndeplineşte cerinţele reglementărilor UE norma 
EN 60456.

INFORMAŢII TEHNICE
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FOAIA

1) Clasa eficienţei energetice în funcţie de scala A+++ (foarte eficientă) până la  D (mai puţin eficientă).
2)  În cazul programului standard de spălare a materialelor din bumbac la temperatura de  60°C şi 40°C în cazul încărcării cu rufe până la 
maximum şi a încărcării parţiale.
3) Consumul anual ponderat de energie pe baza a 220 de cicluri standard de spălare în cazul programelor de spălare a materialelor de 
bumbac la temperatura de 60°C şi 40°C în cazul încărcării maximale şi parţiale cu rufe cât şi consumul în triburile de consum scăzut de 
energie. Consumul real de energie depinde de modul de utilizare a dispozitivului.
4)  Consumul anual ponderat de energie pe baza a 220 de cicluri standard de spălare în cazul programelor de spălare a materialelor de 
bumbac la temperatura de 60°C şi 40°C în cazul încărcării maximale şi parţiale cu rufe cât şi consumul în triburile de consum scăzut de 
energie. consumul real de energie depinde de modul de utilizare a dispozitivului

(În conformitate cu Regulamentul Delegat al Comisiei (UE) nr 1061/2010 d data de 28 septembrie 2010 care are ca scop completarea 
directivei Parlamentului European şi a Consiliului 2010/30/UE cu privire la etichetele de eficienţă energetică pentru maşinile de spălat rufe 
de uz casnic şi Regulamentul Comisiei (UE) nr 1015/2010 din data de 10 noiembrie 2010 cu privire la realizarea directivei 2009/125/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului cu privire la cerinţele de proiectare ecologică pentru maşinile de spălat rufe de uz casnic).

Denumirea furnizorului / marca Hansa
Tip AWB510LP
Capacitatea nominală 5,0 kg

Clasa eficienţei energetice 1)2) A+

Consumul anual de energie  AEc
3) 167 kWh/an

Consumul de energie în timpul ciclului pentru spălarea 
standard a materialelor din bumbac:

- la 60°c încărcare maximală Et,60 0,85 kWh

- a 60°c încărcare parţială Et,601/2 0,66 kWh

- la 40°c încărcare parţială Et,401/2 0,52 kWh

Consum de energie în tribul de oprire Po 0,2 W

Consumul de energie în tribul de repaus PI 1 W

Consumul anual de apă AWC
4) 9240 l

Consumul de apă pentru ciclul standard al programului 
de spălare a lucrurilor din bumbac:

-  la 60°C atunci când maşina de spălat rufe este plină 
Wt,60

43 l

-  la 60°C atunci când maşina de spălat rufe este pe 
jumătate încărcată Wt,601/2

41 l

-  la 40°C atunci când maşina de spălat rufe este pe 
jumătate încărcată Wt,401/2

41 l

Clasa eficienţei de stoarcere 2) C

Umiditate reziduală D 62 %

Viteza maximală de stoarcere 2) 1000 rot / min

Durata „programului standard de spălare a materialelor 
din bumbac la  60°C” încărcare până la maximum

190 min.

Durata „programului standard de spălare a materialelor 
din bumbac la  60°C” încărcare parţială

145 min.

Durata „programului standard de spălare a materialelor 
din bumbac la  40°C” încărcare parţială

140 min.

Nivelul de zgomot:

- în timpul fazei de spălare 58 dB(A) re 1 pW

- în timpul fazei de stoarcere 77 dB(A) re 1 pW

Echipament prevăzut pentru a putea fi incorporat Nu
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