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Acest dispozitiv este marcat conform Directivei Europene 2012/19/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. Beneficiarul are obligaţia de a preda dispozitivul uzat celor care se ocupă cu reciclarea echipamentelor electrice şi electronice. Enitățile
care se ocupă de colectarea echipamentelor uzate, inclusiv punctele locale de colectare,
magazinele și unitățile municipale, formează un sistem adecvat permițând predarea astfel de echipament. Procedarea corespunzătoare cu echipamentele electrice şi electronice
asigură eliminarea consecinţelor dăunătoare pentru sănătatea oamenilor şi a mediului
înconjurător, care reiesă din prezenţa unor substanţe periculoase şi din depozitarea şi prelucrarea necorespunzătoare a acestui tip de echipament.
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ECOLOGIA ÎN PRACTICĂ
De mai mulți ani firma Hansa în mod constant realizează politica pro-ecologică.
Protecția mediului este pentru noi la fel de importantă, ca și utilizarea tehnologiei moderne. De
aceea ne concentrăm pe echipamentele de economisire a energiei având cea mai înaltă clasă de
efeciență energetică – A+, A++ i A+++.
Dezvoltarea tehnologiei a adus la faptul că și firmele noastre au devenit mai prietenoase mediului
– pe parcursul producției este folosită tot mai puțină apă, energie electrică ce duce la micșorarea
volumului apelor reziduale și a deșeurilor.
De asemenea, acordăm mare atenție la materialele utilizate în producție. Ne stăruim să alegem
doar cele, care nu conțin substanțe dăunătoare și este posibilă reciclarea, și eliminarea echipamentului după utilizare.
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Stimate
Client
Vă mulțumim că ați ales firma Hansa. De mulți ani furnizăm dispozitive
de uz casnic de calitate înaltă, datorită căruia treburile casnice devin o
adevărată plăcere. Fiecare dispozitiv, înainte de a părăsi fabrica a fost
testat cu exactitate din punct de vedere al siguranței și funcționalității. De
asemenea ne straduim ca tehnologia modernă în produsele Hansa întotdeauna să meargă în pereche cu model unic.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni înainte de a porni dispozitivul. Respectarea instrucțiunilor conținute în aceasta vă va proteja împotriva utilizării necorespunzătoare și va asigura funcționarea îndelungată
și fiabilă a echipamentului. Cunoașterea regulilor de siguranță a utilizării
dispozitivului va permite de asemenea să evitați accidentele.
Instrucţiunile trebuie păstrate şi depozitate astfel ca în orce moment să
le puteți examina. În ele sunt incluse toate informațiile necesare, datorită
căruia utilizarea echipamentului Hansa va deveni simplă și plăcută. De
asemenea va încurajăm să faceți cunoștință cu restul echipamentelor
oferite de către noi.
Vă urăm utilizare plăcută,
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DE BAZĂ
INFORMAŢII
Dispozitivul este destinat numai pentru uz casnic și poate fi folosit
pentru uscarea materialelor textile şi a îmbrăcămintei.
Înainte de a conecta la priză dispozitivul trebuie nivelat. Producătorul își rezervă dreptul
de a efectua modificări care nu vor afecta funcționarea dispozitivului.

UTILIZAREA
Dispozitivul poate fi folosit doar numai după ce ați citit instrucțiunea respectivă.
Dispozitivul nu poate fi folosit afară și nici în încăperi unde temperatura poate
scădea mai jos de zero grade.
Copiii şi persoanele care nu au citit instrucțiunile, nu pot folosi dispozitivul.
Temperatura sub 0°C poate duce la defectarea dispozitivului! În cazul în
care dispozitivul a fost depozitat sau transportat în temperaturi joase, utilizarea acestuia poate începe doar după 8 ore de aclimatezare unde a stat
în încăpere cu temperatura ridicată.

DECLARAŢIA PRODUCĂTORULUI

Producătorul declară prin prezența că produsul
îndeplineşte cerinţele esenţiale din directivele europene menţionate mai jos:
directiva cu privire la echipamentele electrice de
joasă tensiune 2014/35/UE,
directiva cu privire la compatibilitate
electromagnetică 2014/30/UE,
şi din acest motiv produsul a fost marcat şi a
fost emisă declaraţia de conformitate care a fost
prezentată autorităţilor de reglementare a pieţei.

SIGURANȚA ȘI MARCAREA PE ETICHETELE DE PE HAINE

Dispozitivul nu-l pot folosi: copiii care
au mai puțin de 8 ani, persoanele cu posibilități mici fizice sau psihice, persoanele fără experiență și cunoștință despre echipament. Persoanelor respective
trebuie asigurată supraveghere adecvată sau instrucțiune de utilizare a
echipamentului cu privire la siguranță
și la riscurile legate de el. Trebuie de
asigurat ca copiii să nu să se joace cu
dispozitivul și ca să nu facă nimic legat
de utilizarea și întreținerea acestuia. Ar
trebui de prevenit ca copiii mai mici de
3 ani să nu aibă acces la dispozitiv, cu
excepția dacă vor fi sub supravegherea
unui adult.
Copiii pot să se blocheze în dispozitiv,
aflânduse în situație periculoasă pentru
viață.
Acest produs este dispozitiv electric de
categorie I și este destininat inclusiv
pentru uscarea textilelor spălate în apa
din gospodărie. În timp ce dispozitivul
este în funcțiune, trebuie folosită sursa
electrică sigură !
Sursa de alimentare trebuie să fie
cu trimitere la pamânt. Cablul de
împământare trebuie sa fie îngropat
subteran și nu poate fi conectat la o
rețea de utilități publice, cum ar fi conducta de apă sau conducta de gaz. Cablul de împământare și cel neutru trebuie
sa fie destines și nu pot fi legate între
ele.
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SIGURANȚA ȘI MARCAREA PE ETICHETELE DE PE HAINE

Nu depășiți cantitatea
recomandată de încărcare a
textiliilor. Trebuie respectate
cantitățile maxime de încărcare
indicate. Folosiți-vă de Tabelul
programelor pentru uscare din
manualul de instrucțiuni.
Nu uscați hainele după curățarea
chimică în uscătorul de rufe.
Nu uscați hainele murdare.
Hainele murdare de substanțe cu
ar fi ulei de gătit, acetonă, alcool,
benzină, petrol, detergenți pentru
îndepărtarea petelor, terebentină,
ceară și detergenți pentru a
scoate ceara trebuie spălate în
apă caldă înainte de a fi uscate în
uscătorul de rufe.
În uscătorul de rufe cu tambur
nu se poate de uscat spuma de
cauciuc (spumă de latex), casca
de înot, țesături impermiabile,
îmbrăcăminte cu o căptușeală
din cauciuc sau perne echipate în
cauciuc.
Balsamele de rufe sau alte produse similare trebuie utilizate în
conformitate cu instrucțiunile.
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SIGURANȚA ȘI MARCAREA PE ETICHETELE DE PE HAINE

În ultima parte a ciclului de uscare nu există încălzire (ciclul
de răcire), astfel încât rufele
să nu fie deteriorate și să aibă
temperatură potrivită.
După fiecare utilizare curățați
filtrul pentru fibre și fire.
Nu permiteți ca fibrele și firele să
se acumuleze în jurul uscătorului
de rufe.
Asigurați o ventilație adecvată
pentru a evita intrarea gazurilor
în încăpere din dispozitivele care
ard alt combustibil, de asemenea
și fumul dintr-un foc deschis.
Aerul evacuat nu trebuie
direcționat către hornul folosit
pentru evacuarea gazelor din
dispozitivul în care arde gaz sau
alt combustibil.
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SIGURANȚA ȘI MARCAREA PE ETICHETELE DE PE HAINE

Nu instalați dispozitivul în
spatele ușei care se închide, ușei
glisante sau în spatele ușei cu
balamalele pe partea opusă a
uscătorului de rufe. Deschiderea
completă a ușii uscătorului de
rufe nu poate fi limitată.
Spălarea rufelor murdare de
ulei pot să se aprindă sponat, în
special datorită călduii generate
în uscătorul de rufe cu tambur.
Încălzirea provoacă o reacție
de oxidare a uleiului. În timpul
oxidării se generează căldură
suplimentară. Dacă căldura nu
se poate disipa, rufele se pot
încălzi suficient pentru a se
aprinde. Stivuirea țesăturilor
murdare de ulei poate preveni
disiparea căldurii și poate crea
un pericol de incendiu.
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SIGURANȚA ȘI MARCAREA PE ETICHETELE DE PE HAINE

Dacă uscarea rufelor în
uscătorul de rufe murdare de
ulei vegetal sau ulei de gătit, sau
murdare de produsele pentru îngrijirea părului nu pot fi evitate,
mai întâi trebuie de spălat în apă
caldă și detergent. În acest mod
puteți reduce, dar nu elimina
amenințarea.
Scoateți toate articolele din
buzunare, cum ar fi brichetele și
chibriturile etc.
Dispozitivul cu cablul de alimentare deteriorat nu trebuie folosit
nici într-un caz!
Acest dispozitiv este destinat
utilizării doar numai în încăperi
închise.
Covoare, pardoseli etc. nu pot
bloca găurile de evacuare din
dispozitiv atât din partea din
față cât și din spatele dispozitivului.
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SIGURANȚA ȘI MARCAREA PE ETICHETELE DE PE HAINE

Dacă dispozitivul se încălzește
la temperaturi extrem de ridicate, trebuie imediat să scoateți
ștecherul din priză.
Cablul de alimentare trebuie să
respecte standardele IEC și să
conducă energia electrică conform indicațiilor din tabelul de
mai jos. Dacă cerințele de mai
sus nu au fos îndeplinite, pentru a asigura siguranța membrilor din casă, trebuie imediat
adaptată instalația electrică din
domiciliu.
Nu trageți de cablu. Cablul
trebuie apucat de ștecher.
Nu introduceți și nu scoateți
stecherul din priză cu mâinile
ude.
Nu deteriorați cablul de alimentare sau ștecherul.
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SIGURANȚA ȘI MARCAREA PE ETICHETELE DE PE HAINE

Pericol de rănire

Nu demontați și nu instalați uscătorul
de rufe fără să fi citit mai întâi manualul cu instrucțiuni de utilizare sau fără
supraveghere.
Nu amenajați uscătorul de rufe pe
mașina de spălat rufe, fără set special.
(Pentru a amenaja uscătorul de rufe
pe mașina de spălat rufe, trebuie să
achiziționați un set corespunzător
de piese Pentru a evita pericolul,
uscătorul de rufe trebuie instalat de
către reprezentantul de service al
producătorului sau de către o altă
persoană calificată corespunzător)
Nu vă sprijiniți pe ușa deschisă a
uscătorului de rufe.
Nu puneți pe uscătorul de rufe
obiecte cum ar fi lumânări sau cuptor
electric.

Pericol de deteriorare Nu supraîncărcați uscătorul de rufe.
Nu utilizați uscătorul de rufe fără
clapetă și fără baza filtrului.
Nu uscați hainele ne centrifugate.
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SIGURANȚA ȘI MARCAREA PE ETICHETELE DE PE HAINE

Pericol de deteriorare

Nu expuneți uscătorul de rufe
direct la lumina soarelui. Dispozitivul este prevăzut numai
pentru uz casnic.
Nu instalați uscătorul de rufe în
încăperi cu umiditate ridicată.
Înainte de curățare și
întreținere, scoateți ștecherul
din priză. Nu spălați dispozitivul
cu jet de apă.

Pericol de explozie

Nu uscați haine contaminate cu
substanțe inflamabile, cum ar fi
ulei, alcool, deorece pot provoca
o explozie.
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MARCAREA PE ETICHETELE DE PE HAINE
Atenţie!
• Niciodată nu supraîncărcați dispozitivul.
• Nu puneți haine umede din care picură apă. Poate deteriora uscătorul de rufe sau provoca un
incendiu.
Asigurați-va dacă materialul de pe îmbrăcăminte poate fi uscat în tambur și acordați atenție
următoarelor simboluri:
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Poate fi uscat
mecanic

Poate fi uscat în
uscătorul de rufe
cu tambur

Nu uscați în
uscătorul de rufe
cu tambur

Nu uscați

Uscați atârnat

Uscați în poziție
verticală

Uscați în poziție
orizontală

Uscați la umbră

Poate fi curățat
chimic în toți
solvenții organici

Nu curăţaţi chimic

Curățarea chimică
în solvenți
utilizați curent
pentru curățare
chimică

Curățare chimică
în fluoro-tricloretan, benzină
lăcuită

Selectând programul de uscare, acordați atenție simbolurilor de pe
etichetele de pe îmbrăcăminte.

INSTALAREA
DISPOZITIVULUI
1

Descrierea dispozitivului

Cablu de alimentare
Placa superioară
Panou de comandă
Rezervor pentru
condens

Uşa
Tambur

Filtru

Intrare aer
Baza filtrului
Capacul de serviciu

Atenție: Vă rugăm să faceți cunoștință cu dispozitivul achiziționat.

2

Accesorii:
Următoarele elemente sunt opționale pentru modelele individuale.
Dacă în uscătorul de rufe se află următoarele elemente, trebuie sa le instalați
conform instrucțiunilor de mai jos. Purtați mănuși în timpul instalării.

Mâner pentru furtun
Conector
Furtunul de evacuare a condensului
Furtunul de evacuare instalați doar numai dacă doriți ca condensul să pătrundă
direct în sistemul de canalizare și nu în rezervorul de condens.

15

3

Instalarea

Cu ajutorul cleștelor
scoateți furtunul de
evacuare din conector.

Scoateți furtunul de
evacuare din sertarul
carcasei.

4

5

Introduceți furtunul de evacuare
extern

Introduceți furtunul de evacuare
și furtunul de
evacuare extern în
conector.

Amplasați suportul furtunului pe o chiuvetă.

Amplasați suportul furtunului pe o chiuvetă.

Transportul
Transportați cu atenție. Nu ridicați dispozitivul de părțile proeminente. Nu ridicați
dispozitivul de ușă. Uscătorul de rufe nu trebuie transportat în poziție verticală.
Trebuie să fie înclinat spre dreapta până la 30°.
Poziția corectă de montare
Se recomandă ca dispozitivul să fie amplasat aproape de mașina de spălat rufe
pentru confort.
Uscătorul de rufe trebuie instalat într-un loc curat, unde murdăria nu se acumulează.
În jurul dispozitivului trebuie să fie acces liber la aer. Nu blocați admisa de aer din față
și nici din spatele dispozitivului.
Pentru a minimiza vibrațiile și zgomotul în timpul funcționării uscătorului de rufe,
amplasați dispozitivul pe o suprafață tare și uniformă.
Nu scoateți niciodată picioarele dispozitivului. Nu limitați spațiul de sub dispozitiv
prin plasarea acestuia pe un covor înalt, lamele de lemn sau pe obiecte similare.
Poate să ducă la supraîncălzirea dispozitivului.
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6

Nivelare
După poziționarea într-un loc fix, verificați cu bolobocul nivelul pentru
a vă asigura că uscătorul de rufe este nivelat. Dacă este necesar, reglați
picioarele cu unealtă.

Asigurați-vă dacă tensiunea de alimentare este identică cu cea de pe
plăcuța de caracteristici a dispozitivului.
Nu conectați dispozitivul prin intermediul unui cablu prelungitor sau al
oricărui adaptor
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Start rapid
Înainte de a porni, asigurați-vă că dispozitivul este instalat corect.

Conectați

Introduceți
textiliile

Închideți ușița

Uscare:

Porniţi

Selectați
programul

Selectați o
funcție sau un
program implicit

Porniți
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8

După uscare:
Se răsună un semnal sonor sau/și pe afișaj apare “

Deschideți ușa și
scoateți textiliile

Scoateți rezervorul

”.

Vărsați condensul Curățați filtrul

Oprire

Dacă soclul are un întrerupător pentru a deconecta alimentarea, setați comutatorul în poziția oprit.
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Înainte de prima uscare
Lăsați dispozitivul timp de 2 ore după transport. Curățați interiorul tamburului cu
o cârpă moale înainte de prima utilizare.
1. Puneți câteva cârpe în tambur.
2. Introduceți ștecherul în priză și apăsați [
].
3. Selectați programul [Împrospător], și apăsați butonul [
].
4. După finalizarea programului, curățați filtrul conform capitolului „Curățarea și
întreținerea”.
În timpul uscării, compresorul și apa produc zgomot, ceea ce este complet normal.
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Înainte de fiecare uscare
1. Înainte de uscare, rufele trebuie centrifugate în mașina de spălat rufe. Viteza mare de centrifugare poate scurta timpul de uscare și poate economisi energie.
2. Pentru ca efectele de uscare să fie uniforme, sortați rufele în funcție de tipul de țesătură și de
programul de uscare.
3. Înainte de uscare, este necesar să închideți fermoarele, cârligele și nasturii, închideți curelele,
etc..
4. Nu uscați excesiv hainele, deoarece acestea pot foarte ușor să se boțească.
5. Nu uscați produse din cauciuc și materialele elastice.
6. Pentru a preveni arsuri la piele cauzate de aburi sau elementele fierbinți ale dispozitivului, ușa
poate fi deschisă numai după terminarea programului de uscare.
7. Pentru a evita prelungirea timpului de uscare și creșterea consumului de energie, curățați filtrul și
goliți recipientul după fiecare utilizare.
8. Nu uscați hainele după curățarea chimică în uscătorul de rufe.
9. Pentru a usca haine de lână pentru a face țesatura mai proaspetă si pufoasă, alegeți programul
potrivit.
Greutatea aproximativă a hainelor uscate (fiecare în parte)

Îmbrăcăminte din fibre
mixte
(aproximativ 800g)

Sacou (aproximativ
800g pentru bumbac)

Blugi (aproximativ
800g)

Plapumă (aproximativ
900g pentru bumbac)

Cearșaf (aproximativ
600g pentru bumbac)

Haine de lucru
(aproximativ 1120g)

Pijamale, cămașă de
noapte (aproximativ
200g)

Cămașă cu mânecă
lungă (aproximativ
300g pentru bumbac)

Cămașă cu mânecă
scurtă (aproximativ
180g pentru bumbac)

Pantaloni scurți
(aproximativ 70g
pentru bumbac)

Ciorapi (aproximativ
50g din fibre amestecate)

Niciodată nu supraîncărcați dispozitivul.
Nu puneți haine umede din care picură apă. Poate deteriora uscătorul de rufe sau provoca un
incendiu.
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DESCRIEREA PANOULUI DE COMANDĂ ŞI A DISPLAYULUI

2

1

9

3

4

5

6

8

7
7

1. Selectorul programatorului
2. Afisaj
3. Butonul Gata după
4. Butonul Timpul Uscării
5. Butonul Nivelul de Uscare
6. Butonul Sunet
7. Butonul Puține Boțituri
8. Butonul Iluminarea tamburului
9. Start/Pauză
7+8 Child Lock
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DESCRIEREA PANOULUI DE COMANDĂ ŞI A DISPLAYULUI
1

Selectorul pentru setarea programelor
Apăsaţi butonul [ ]. Când ecranul LCD se aprinde, rotiți selectorul de programe și
selectați programul dorit.
Funcție de selectare suplimentară: [Gata după], [Timpul de Uscare [Nivelul de
Uscare], [Sunet], [Puține Boțituri] și [Iluminarea tamburului].
Apăsaţi butonul [

2

].

Afisaj
După oprirea uscătorului când indicatorul este aprins „

„filtrul trebuie curățat.

Recipient
După oprirea uscătorului când indicatorul este aprins „

„ recipientul trebuie golit.

Gata după
Timpul
Blocadă de pornire (child lock)
Timpul rămas până la sfârșitul programului/mesaj de eroare
Faza programului
Curățarea filtrului (avertisment)
Golirea rezervorului de apă (avertisment)
Nivelul de uscare: Foarte uscate
Nivelul de uscare: Standard
Nivelul de uscare: Pentru călcat
Indicator pentru iluminarea tamburului
Indicator pentru sunet
Funcție Puține Boțituri
Ciclul meu
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3

Gata după
Această funcție este pentru a întârzia uscarea până la 24 de ore. Timpul de întârziere
indică faptul că programul se va termina după x ore.
Descrierea detaliată a procedurii:
Introduceți îmbrăcămintea și asigurați-vă că ușa dispozitivului este închisă.
Apăsați butonul [

], apoi rotiți selectorul de programe și selectați programul dorit.

Se poate de selectat o funcție suplimentară [Sunet] în funcție de cerințele dvs.
Apăsați butonul [Gata după].
Apăsați butonul [Gata după] selectând timpul de întârziere corespunzător.
După apăsarea butonului [

] uscătorul de rufe va începe să funcționeze.

Programul de uscare se va termina după expirarea timpului de întârziere.
După apăsarea butonului din nou [

] funcția de întârziere va fi oprită.

Pentru a anula funcția “ Gata după” trebuie să apăsați butonul [

].

Funcția Gata trebuie întotdeauna să fie setată ca ultima! Funcție suplimentară pentru programul principal. Schimbarea oricăror parametri ai programului după ce ați selectat modelul
precedent Gata va dezactiva această funcție!

4

5

Timp de uscare
După selectarea programului de Aer Cald, Aer Rece sau Împrospătare, puteți folosi
butonul [Timp de Uscare] pentru a regla timpul de uscare la fiecare 10 min.
Nivelul de Uscare
Funcția este utilizată pentru reglarea gradului de uscare a hainelor.
Funcția Nivelul de uscare poate fi activată numai înainte de pornirea programului.
Apăsați butonul [Nivelul de Uscare], pentru a selecta timpul pentru uscare.
Funcția [Nivelul de Uscare] poate fi folosit doar numai în progamele [Bumbac][Mix]
[Blugi][Sintetice][Outdoor].
Dispozitivul dispune de 3 etape de uscare În dulap
ușoară
(îmbrăcămintea va fi umedă)

6

, Pe umerar

, Pentru călcare

Sunetul
Oprește sau pornește semnalul sonor. Semnalul sonor standard este oprit. Trebuie
apăsat dacă este necesar.
Dacă semnalul sonor este oprit:
Uscătorul va da un semnal sonor când veți apăsa butonul funcției suplimentare.
După rotirea selectorului de programe în timp ce uscătorul funcționează, se emite un
semnal care indică o selecție greșită.
Semnalul sonor va informa utilizatorul despre sfârșitul programului de uscare.
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DESCRIEREA PANOULUI DE COMANDĂ ŞI A DISPLAYULUI
7

Puține Boțituri
După terminarea programului de uscare, funcția aceasta este activă timp de 30
minute (împlicit) sau 120 minut (după alegere).
Funcția respectivă previne formarea boțiturilor pe haine . Rufele pot fi scoase în
timpul fazei Puține Boțituri cu excepția [Uscare temporară Caldă], [Uscare temporară
Rece] și [Împrospătare], în toate celelalte programe puteți selecta această funcție.

8

Iluminarea tamburului
Iluminarea din interiorul tamburului se va activa pentru 3 minute după apăsarea
butonului sau pentru 1 minut după deschiderea ușii.
Programul meu - Favorit
O funcție folosită pentru a defini și a salva programele dvs. preferate care sunt
adesea folosite.
1. Cu ajutorul selectorului de programe selectați programul dorit și alte funcții de
uscare.
2. Apăsați și țineți apăsat butonul [Timpul de Uscare] timp de 3 secunde până la
emiterea semnalului sonor; programul selectat a fost salvat.
3. Rotiți selectorul de selectare a programului în poziția [Programul meu] și porniți
programul preferat.
4. Pentru a modifica setarea [Programul meu], repetați pasul (1) și (2).

7+8

Blocada de porire (Child Lock)
1. Acest dispozitiv dispune de o blocadă de pornire specială, care împiedică apăsarea
butoanelor și activarea accidentală de către copii.
2. Pentru a activa blocada de pornire, apăsați butoanele simultan în timp ce uscătorul
funcționează [Puține Boțituri] și [Iluminarea tamburului] și țineți mai mult de 3
secunde. Când funcția de pornire este activată, pe afișaj va apărea pictograma
[Blocare pornire] și niciun buton nu este activ decât [ ]. Pentru a activa blocada
de pornire, apăsați butoanele simultan [Puține Boțituri] și [Iluminarea tamburului] și
țineți mai mult de 3 secunde.
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DESCRIEREA PANOULUI DE COMANDĂ ŞI A DISPLAYULUI
9

Pornirea programului
După pornirea programului, tamburul începe să se rotească. Pe afișaj clipește indicatorul
statusului, iar timpul afișat până la finalizare se schimbă automat.

Finalizarea programului
1. Când programul se termină, tamburul se oprește de rotit. Pe afișaj apare “
“. Dacă
utilizatorul nu scoate hainele la ora specificată, uscătorul va porni funcția [Puține Boțituri].
Pentru a opri dispozitivul, apăsați butonul [

] și scoateți ștecherul din priză.

2. Dacă în timpul uscării apare o oprire bruscă și uscătorul afișează vre-un mesaj, urmați
instrucțiunile din capitolul „Rezolvarea problemelor.”
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ÎNTREȚINEREA
ȘI CURĂȚAREA
Golirea recipientului de apă.
Cu ambele mâini, țineți și scoateți recipientul de apă.
Înclinați recipientul de apă, turnați apa condensată în
chiuvetă.
Montați din nou rezervorul de apă.

Goliți recipientul de apă după fiecare utilizare. În caz contrar, programul va fi oprit și pictograma
se va aprinde. După golirea recipientului, uscătorul poate fi repornit apăsând butonul [
].
Nu beți apă condensată.
Nu utilizați uscătorul de rufe fără rezervor de apă.
Curățarea filtrelor
Acest uscător de rufe dispune de un filtru principal care prinde firele și fibrelor
desprinse din hainele uscate din ușă și un filtru suplimentar care protejează împotriva
schimbătorului de căldură. Uscați filtrele după fiecare program de uscare.
Curățarea filtrului principal
Deschideți ușa
Scoateți filtrul principal.

Filtrul
principal

Deschideți filtrul, scoateți smocurile și firele apoi
curățați sub apă curentă.
Înainte de reinstalare, uscați bine filtrul.

Fiți atenți la direcția în care montați filtrul principal.
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Curățarea filtrului schimbător de căldură
Deschideți capacul.
Deschideți cele trei pârghii de blocare și apucați
suportul filtrului.
Scoateți filtrul schimbător de căldură și curățați-l.
Dacă pe el sunt multe fire/fibre, spălați filtrul sub
apă curgătoare. Înainte de reinstalare, uscați bine
filtrul.
Curățați garniturile de cauciuc de pe filtru și
suport.
Reinstalați filtrul.
Blocați cele trei pârghii de blocare în poziția
corectă.
Închideți capacul până când auziți un clic.

Puful acumulat pe filtru și pe schimbătorul de căldură blochează fluxul de aer, ceea ce
determină un timp de uscare mai lung și o creștere a consumului de energie.
Înainte de curățare, scoateți ștecherul din priză!
Nu porniți uscătorul de rufe fără filtru!
Pentru a preveni acumularea fibrelor și firelor în interiorul uscătorului de rufe, curățați
filtrul după fiecare utilizare a uscătorului de rufe.

Nu atingeți schimbătorul de căldură cu mâna, deoarece acest lucru poate duce la riscul de
rănire și la deteriorarea schimbătorului.
Dacă este necesar, la fiecare 2 luni, curățați puful și fibrele din schimbătorul de căldură cu
un aspirator. Curățați schimbătorul de căldură fără presiune asupra suprafeței. În caz contrar, schimbătorul poate fi deteriorat.
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Curățarea baza filtrului
Deschideți capacul.
Deșurubați ambele pârghii de blocare către sine.
Curățați complet baza filtrului.
Reinstalați baza filtrului!
Strângeți ambele pârghii de blocare.

Pârghie
de blocare

Închideți capacul până când se va fixa în poziție sa.

Baza
filtrului

Capacul de serviciu

* Spălarea condensatorului
Lăsați uscătorul să se răcească. Poate scurge puțină apă.
Puneți o cârpă absorbantă sub capacul de serviciu.
Deblocați capacul de serviciu.
Deschideți complet capacul de service.
Rotiți ambele pârghii de blocare către sine.
Scoateți condensatorul.
Curățați condensatorul și vărsați apa.
Curățați garniturile.
Introduceți condensatorul cu suportul în jos!
Deșurubați ambele pârghii de blocare.
Închideți capacul de serviciu, până când se va fixa în poziție sa.
Dacă dispozitivul este utilizat frecvent, curățați condensatorul
la fiecare 3 luni.
Nu deteriorați condensatorul!
Curățați numai cu apă; nu folosiți obiecte dure/cu colțurile ascuțite!
Nu porniți uscătorul fără condensator!
În timpul uscării, apa poate fi colectată între fereastră și garnitură.
Acest lucru nu afectează la funcționarea uscătorului de rufe!

* pe modele selectate
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DESCRIEREA DISPOZITIVULUI
Curățarea uscătorului de rufe

• Înainte de curățare, scoateți ștecherul din priză!
• Curățați uscătorul de rufe cu o cârpă umedă umezită cu apă curată. Detergenții chimici pot
deteriora suprafețele din plastic și alte părți.
• Curățarea trebuie efectuată cu mănuși.
• Pregătiți o cârpă umedă umezită cu apă curată.
• Curățați ușa, în special interiorul ferestrei.
• Curățați etanșările din jurul suportului frontal.
• Curățați senzorul de umiditate din interiorul tamburului.
• Scoateți toate filtrele, curățați etanșările și conductele de aer. Înainte de a porni uscătorul
de rufe, ștergeți toate articolele cu o cârpă uscată și moale.
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REZOLVAREA
PROBLEMELOR
ÎN TIMPUL EXPLOATĂRII
Afisaj

Cauza

E32

Eroarea senzorului de umiditate

E33

Eroarea senzorului de temperatură

E80

Mesaj de eroare PCB

Soluţionare
Dacă va apărea vre-o
problemă, contactați centrul
de service local.

• Reparațiile pot fi efectuate numai de către un tehnician autorizat.
• Înainte de a contacta serviciul pentru clienți, urmați toți pașii pentru a încerca să corectați
problema indicată în manualul de instrucțiuni.
• Dacă pe afișaj apar alte mesaje și uscătorul de rufe nu funcționează, contactați serviciul.
• Tehnicianul de service are dreptul să perceapă costurile consultanței chiar și în perioada
de garanție.

29

Problemă
Afișajul nu este pornit

Soluţionare
Verificați corectitudinea sursei de alimentare.
Verificaţi dacă ştecherul este în priză.
Verificați programul selectat.
Apăsaţi butonul [

se aprinde

se aprinde

].

Goliți recipientul de apă.
Dacă indicatorul este încă aprins, contactați serviciul.
Curățați schimbătorul de căldură
Curățați filtrul.

Uscătorul de rufe nu pornește

Verificați dacă ușa este închisă.
Verificați dacă programul a fost selectat.
Verificați dacă este apăsat butonul de pornire.

Nu se obține gradul adecvat de uscare
sau timpul de uscare este prea lung

Curățați filtrul de fibre, de fire și curățați schimbătorul de căldură.
Goliți recipientul.
Verificați furtunul de evacuare.
Uscătorul de rufe este prea încorporat.
Curățați senzorii de umiditate.
Nu blocați admisa de are.
Utilizați un program de uscare mai intens sau mai lung.

• Dacă nu puteți rezolva singuri problema, trebuie să apelaţi pentru ajutor.
• Apăsaţi tasta [ ].
• Scoateți ștecherul și apelați la service.
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DATE TEHNICE
Tip

DHP 82D4 B

Tensiune nominală

220-240V / ~50Hz

Putera nominală

850 W

Refrigerent

R134a

Temperatura ambientală*

+ 18°C ~+ 30°C

Capacitatea nominală de încărcare a uscării

maximal 8 kg

Dimensiuni Î x L x A

845/595/640 [mm]

Greutate

48 kg

Îndeplineşte cerinţele reglementărilor UE norma
EN 61121.

EN-61121

Conține gaze fluorurate cu efect de seră reglementate de Protocolul de la Kyoto
Hermetic sigilat
Atenție:
1. Capacitatea nominală este maximală. Asigurați-vă întotdeauna dacă greutatea îmbrăcămintei introdusă în
dispozitiv nu depășește capacitatea nominală.
2. Nu instalați uscătorul de rufe într-o încăpere în care există riscul de temperatură joasă. La temperatura
aproape de îngheț, uscătorul de rufe poate să nu funcționeze corect.
3. Există riscul de deteriorare dacă apa condensată îngeață în pompă, în furtun sau în recipient pentru apă
condensată.
Testarea etichetării în conformitate cu EN 61121 la programele standard de uscare pentru țesături din bumbac:
- la încărcare completă
- la încărcare partială
●

consumul mediu de energie electrică este de 236 kWh/an

Uscătorul de rufe dispune de o pompă de căldură, care utilizează gaze fluorurate cu efect de seră pentru
funcționarea sa, utilizarea lor este reglementată de Protocolul de la Kyoto.
Gazul utilizat este într-un sistem închis ermetic. Dacă acest sistem este deteriorat, nu îl reparați,
înlocuiți-l cu unul nou.
Atenţie!
Gazele utilizate în dispozitiv sunt foarte dăunătoare pentru stratul de ozon, eliberarea lor în atmosferă
contribuie în mod semnificativ la încălzirea globală.
Specificația refrigerentului:
Tip gaz: R-134a
Formulă chimică: CF3-CH2F
Cantitatea factorului: 0,350kg / GWP 1430 / 500,5 kg eq CO2
* Temperatura optimă a mediului în timpul funcționării dispozitivului trebuie să fie de la 18°C până la
30°C.
Dacă dispozitivul funcționează la o temperatură mai mică sau mai mare, timpul de uscare poate fi mai
lung sau dispozitivul să nu atingă temperatura dorită.
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CARDUL PRODUSULUI
(În Conformitate cu Regulamentul Comisiei (UE) nr 392/2012 din 1 martie, anul 2012. completarea Directivei Parlamentului
European și a Consiliului 2010/30/UE cu privire la etichetarea eficientă energetică pentru uscătoarele de rufe cu tambur pentru uz
casnic).

Denumirea furnizorului / marca

Hansa

Tip

DHP 82D4 B

Capacitatea nominală

8.0 kg

Clasa eficienţei energetice 1) 2)

A++

Tipul de uscător de rufe

Cu o pompă de căldură

Consumul anual de energie AEc3)

236 kWh/an

- la încărcare maximală Edry

1.97 kWh

Consum de energie în tribul de oprire Po

0.2 W

Consumul de energie în ciclu pentru programul standard de uscarea bumbacului:
- la încărcare parţială Edry1/2

1.08 kWh

Consumul de energie în tribul de repaus PI

0.8 W

Durata timpului de repaus:

10 min

Clasa de eficiență a condensului pe o scară de la G
(cea mai mică eficiență) până la A (cea mai mare
eficiență) 1)

B

Performanța medie a condensului la programul
standard pentru bumbac la încărcătură completă Ct

80.5%

Performanța ponderată a condensului la programul
standard pentru bumbac la încărcătură completă și
partială Cdry1/2

80.5%

Durata programului standard pentru bumbac la
încărcătură completă Tdry

170

Performanța medie a condensului la programul
standard pentru bumbac la încărcătură partială Cdry

80.5%

Durata ponderă a programului standard pentru
bumbac la încărcătură completă și partială Tt

127

Durata programului standard pentru bumbac la
încărcătură completă și partială Tdry1/2

95

Nivelul de zgomot în programul standard pentru
bumbac la încărcătură completă Lwa

67 dB (A) re 1 pW

Echipament prevăzut pentru a putea fi încorporat

nu

Uscător de rufe automat

nu

Nivelul de zgomot:

Clasa de eficiență energetică pe o scară de la A+++ (mai eficientă) la D (cea mai puțin eficace).
„Programul standard pentru uscarea materialelor din bumbac” – este potrivit pentru uscarea materialelor din bumbac cu un nivel
normal de umiditate și este cel mai economic program în ceia ce privește consumul de energie la uscarea materialelor din bumbac
la care se aplică datele de pe etichetă și în cardul produsului. Acest program este potrivit pentru uscarea rufelor normale, materi1)

2)

alelor umede din bumbac. Este cel mai eficient program în ceia ce privește consumul de energie pentru bumbac.
3)
Consumul anual ponderat de energie pe baza a 160 de cicluri standard de uscarea bumbacului cu încărcări maximale şi parţiale
cât şi consum în triburile finalizare și repaus” . Consumul real de energie depinde de modul de utilizare a dispozitivului. Uscătorul
de rufe este echipat cu un sistem de gestionare a energiei. Timpul de repaus 1 min.
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