PASUL 1
MAŞINA DE SPĂLAT
PERMITE

VERIFICAŢI
SIMBOLURILE DE
PE ETICHETELE
RUFELOR

Tabelul altor
simboluri poate fi găsit
în manualul complet
al instrucţiunilor de
folosire.

MAŞINA DE SPĂLAT NU
PERMITE

Temperatura
maximă de
spălare
95°C

Temperatura
maximă de
spălare
60°C

Temperatura
maximă de
spălare
40°C

Temperatura
maxima de
spălare
30°C

95

60

40

30

95

60

40

30

Numai spălare
manuală

Nu spălaţi

PASUL 2

P A DŞ RI IY I DN EG SSPTĂE LP AS R E

PREGĂTIREA
RUFELOR

PASUL 3
SORTAŢI RUFELE
ÎN FUNCŢIE DE
TIP (mai multe în tabelul
cu programe de mai jos).

1

Închideţi
fermoarele şi
legaţi şnururile.

2

3

Întoarceţi
buzunarele pe dos.

4

Închideţi
nasturii.

Puneţi
lucrurile
delicate într-un
săculeţ pentru
spălat.

5

Deschideţi uşa maşinii de
spălat trăgând de mâner
către dvs.

Program

Rufe

Program

Rufe

Bumbac

Bumbac rezistent şi lenjerie
• (prosoape, lenjerie intimă, tricouri, prosoape pluşate etc.).

Program de
noapte

Rufe mixte, colorate, confecţionate din ţesături rezistente, variate,
• cu o spălare delicată şi un timp mai redus de spălare.

Spălare Bio

O spălare delicată a rufelor,
• cu o cantitate redusă de detergent.

Rufe negre

Spălarea rufelor negre, folosind detergenţi
• speciali pentru spălare la o temperatură scăzută, cu o spălare
delicată.

Extra alb

Občutljivo, manj umazano perilo z uporabo specialnih sredstev
• speciali pentru spălare la o temperatură scăzută, cu o spălare
delicată

Clătire

• Pentru clătirea rufelor, fără stoarcere între ciclurile de clătire, cu un
ciclu final de stoarcere.

Balsam de
rufe / Împrospătare

• Pentru catifelarea, apretarea, sau împrospătarea rufelor spălate. De
asemenea, util pentru o clătire scurtă, cu un ciclu final de stoarcere.

Stoarcere /
Pompare

• Pentru stoarcere
• Pentru pomparea apei de la cuvă la furtunul de evacuare, reduceţi
viteza de rotaţie la " ".

Mixte/Sintetice Rufe colorate (de diferite culori),
• haine confecţionate dintr-o combinaţie de ţesături variate, de
ex.: poliester, poliamidă etc.
Spălare
manuală /
Delicată

Rufe delicate, confecţionate din pânză, mătase, lână sau mătase
viscoză
• (rochii, fuste, bluze etc.) şi perdele Un program foarte blând.

Lână

Confecţii din lână şi amestecuri din lână
• spălare permisă conform simbolului etichetei.

Spălare rapidă
17´

Rufe puţin murdare; împrospătarea mirosului rufelor.
• Salvaţi timp şi energie electrică.

Echipament
sportiv

Echipament sportiv puţin murdar, confecţionat din bumbac,
microfibre, fibre sintetice
• etc. la o viteză de rotaţie mai scăzută.

CELE MAI UTILIZATE PROGRAME

PASUL 4
OFF

h

1
ALEGEŢI UN PROGRAM
SAU PORNIŢI/ OPRIŢI
MAŞINA DE SPĂLAT

START|PAUSE

2

3

4

6

7

SELECTAŢI
TIPUL DE
SPĂLARE

SELECTAŢI
TEMPERATURA
DE SPĂLARE

SETAŢI VITEZA DE SETAŢI TIMPUL
DE PORNIRE
STOARCERE
ÎNTÂRZIATĂ A
CICLULUI DE
SPĂLARE

SELECTAŢI
FUNCŢII
PLIMENTARE/
EXTRA

APĂSAŢI
START/PAUSE
PENTRU
CICLUL DE
SPĂLARE

Schimbarea
temperaturii în
conformitate
cu programul
selectat.

Schimbarea
vitezei de rotaţie
în conformitate
cu programul
selectat.

PRE-SPĂLARE
pentru rufele foarte murdare.

Eco care (Îngrijire ECO)
(Salvaţi energie electrică, timp de spălare
mai lung, mai puţină apă folosită)

Alergy care (Îngrijirea ALERGIILOR)
(Pentru persoanele care prezintă
sensibilitate la detergenţi)
Time care (Economisirea TIMPULUI)
(Salvaţi timp, timp mai scurt, mai multă
apă)

5

Folosiţi această
funcţie pentru ca
ciclul de spălare
să înceapă
după o anumită
perioadă de
De la temperatura Ultima setare este timp (de la 30
stabilită la
"oprirea pompării" de minute la 24
programul
– rufele rămân
de ore), după
selectat pentru
înmuiate în apa de ce apăsaţi tasta
spălare cu apă
la ultima clătire.
START/PAUSE.
rece.

SURPLUS DE APĂ
spălare cu o cantitate foarte mare
de apă.
PROGRAM DE AUTOCURĂŢIRE
îndepărtarea impurităţilor din
maşina de spălat (doar Bumbac
95°C (Normal care) fără nicio rufă
în cuvă).
+

= BLOCARE ACCES
COPII
o caracteristică de siguranţă. Pentru
activarea blocării acces copii, apăsaţi
simultan tastele şi ţineţi apăsat cel
puţin trei secunde. Folosiţi aceeaşi
procedură pentru deblocare.

PASUL 5
SFÂRŞITUL
PROGRAMULUI
DE SPĂLARE

Semnalul sonor
va indica sfârşitul
procesului de spălare;
ecranul va arăta
"END".

1

Deschideţi
uşa maşinii de
spălat trăgând de
mâner înspre dvs..

2

Scoateţi
rufele din
cuvă.

3

Închideţi
uşa
maşinii de
spălat.

4

Închideţi
robinetul
de alimentare
cu apă.

5

Închideţi
dispozitivul (rotiţi
discul selector
de programe la
poziţia »0FF«)

6

Deconectaţi
cablul de
alimentare de la
priză.

CURĂŢAREA CUVEI
SERTARULUI
PENTRU
DETERGENŢI

Înainte de
curăţare, deconectaţi
maşina de spălat de la
reţeaua de alimentare
cu energie electrică.

1

Pentru a îndepărta cuva
sertarului pentru detergent
din suport, apăsaţi mânerul mic.

2

Folosiţi o periuţă pentru a
curăţa cuva sertarului pentru
detergent sub jet de apă şi ştergeţi-l
cu atenţie, pe toată suprafaţa.
Îndepărtaţi, de asemenea, orice urmă
de detergent de la baza suportului.

3

Dacă este nevoie,
îndepărtaţi şi curăţaţi
capacul.
Curăţaţi capacul sub jet de apă şi
puneţi-l la loc.

Î N T R E Ţ I N E R E A

CURĂŢAREA ZONEI
DE CLĂTIRE A
MAȘINII DE SPĂLAT

Înainte de a pune la loc cuva
sertarului pentru detergenţi,
curăţaţi, de asemenea, zona de
clătire.

2

Separat, curăţaţi cu o perie
duzele din partea superioară
a camerei de clătire.

3

1

2

3

Puneţi la loc cuva sertarului
pentru detergenţi.

ro (10-14)

FURTUNUL DE
ALIMENTARE
FILTRUL
ȘI GARNITURA DE
CAUCIUC DE LA UȘĂ

Îndepărtaţi filtrul de la
furtunul de alimentare.

Curăţaţi filtrul de câteva ori
sub jet de apă.

După fiecare spălare,
ştergeţi garnitura de
cauciuc de la uşă.
PS10 CLASS

S P R I J I N I R E A

Ş I

1

CURĂŢAREA
FILTRULUI

b
Furtunul trebuie
ocazional înlocuit, în
special după spălarea
unor haine foarte vechi
şi lânoase sau haine din
lână.

REGULI
PENTRU SPĂLARE
PENTRU UTILIZARE
ECONOMICĂ A
MAŞINII DE SPĂLAT

a

1

Deschideţi capacul filtrului cu
o şurubelniţă plată sau ceva
similar.

2

Îndepărtaţi pâlnia de evacuare
a apei (a) înainte de a curăţa
filtrul.

3

Rotiţi uşor filtrul în direcţia acelor de
ceasornic (b). Scoateţi filtrul pentru
a permite apei să se scurgă încet.

Fixaţi filtrul rotindu-l în direcţia
acelor de ceasornic.

Curăţaţi filtrul sub jet de apă
şi apoi puneţi-l la loc.

REGULI DE SPĂLARE

REGULI PENTRU UTILIZARE ECONOMICĂ

• În cazul primei spălări, spălaţi separat hainele noi,
colorate.
• Spălaţi rufele foarte murdare în cantităţi mici,
cu mai mult detergent sau folosind un ciclu de
prespălare.
• Trataţi petele delicate cu un agent special de
îndepărtare a petelor, înainte de spălare.
• Dacă spălaţi rufele des la o temperatură scăzută
şi cu detergenţi lichizi, bacteriile care miros se pot
înmulţi. Vă recomandăm să folosiţi programul de
autocurăţare.
• Înainte de a pune rufele împachetate în cuvă,
cercetaţi-le cu atenţie pe fiecare în parte.
• Folosiţi doar detergenţi speciali destinaţi pentru
maşina de spălat.
• Adăugaţi detergenţi lichizi sau pudră, după
cum recomandă producătorul, în conformitate
cu temperatura de spălare şi cu programul de
spălare selectat.

• Vă recomandă să evitaţi spălarea unei cantităţi
mici de rufe deoarece va duce la folosirea
excesivă a energiei electrice şi la o performanţă
scăzută.
• Pentru hainele puţin murdare, vă recomandăm un
program fără prespălare, să folosiţi programele
mai scurte (de ex.: TimeCare) şi o temperatură de
spălare mai scăzută.
• Dacă duritatea apei depăşeşte 14°dH, ar trebui
folosit un agent de dedurizare a apei.
• Folosirea înălbitorilor pe bază de clor nu este
recomandată.
• Nu puneţi detergent sub formă de bile compacte
în cuva sertarului pentru detergenţi.
• Când folosiţi produse cu un grad mare de
vâscozitate, vă recomandăm diluarea acestora cu
apă.

RO

INSTRUCŢIUNI RAPIDE
CUM SĂ FOLOSIŢI MAȘINA
DE SPĂLAT

Pentru mai multe detalii vă rugăm să citiţi
manualul de utilizare.

www.gorenje.com

