PASUL 1

ESTE PERMISĂ USCAREA ÎN
USCĂTOR

VERIFICAŢI
ETICHETA DE
PE HAINE

Uscare în
uscător

Uscare la
temperatură
mare

NU ESTE PERMISĂ
USCAREA ÎN USCĂTOR

Uscare la
temperatură
joasă

Nu este
permisă
uscarea în
uscător

Atârnaţi umed

Puneţi pe
o suprafaţă
netedă

Atârnaţi

PASUL 2

E T DA RP YE I ND GE

SU TS EC PASR E

PREGĂTIREA
RUFELOR ȘI
ÎNCĂRCAREA
USCĂTORULUI

Sortaţi rufele
după tipul de
material și după
grosimea acestuia
(vezi Tabelul de
programe de mai
jos).

PASUL 3
TABEL DE
PROGRAME

1

Închideţi
fermoarele și
legaţi șireturile.

2

Scoateţi
buzunarele.

3

Încheiaţi
nasturii.

4

5

Puneţi
rufele
delicate întrun
săculeţ special.

Rufele stoarse se introduc
în cuva uscătorului. Vă
recomandăm o centrifugare de
min. 800 rpm.

Program

Rufe

Program

Bumbac
Ultra
Păstrare
Standard
Călcare

Rufe din bumbac ne-delicate
• Prosoape, fașă, tricouri, prosoape
de bucătărie etc.

Lână balsam Rufe pe care doriţi să le împrospătaţi
cu aburi
• Îmbrăcăminte de sezon,
• Pregătirea rufelor pentru călcare

Mix

Îmbrăcăminte din material
amestecat
• Pantaloni, tricouri, costume, etc.

Păstrare
Călcare
Program limitat
30´/ 60´/ 90´

• Rufe ce trebuie uscate bine
• O cantitate mică de rufe sau
lenjerie.

Lenjerie pat

Rufe mari
• Așternuturi, feţe mari de masă,
prosoape etc.
• Rufele nu se vor încâlci.

Tricouri

Rufe

Cămăși și bluze

Sintetice
Rufe sintetice
Standard • Tricouri, pantaloni, costume, șosete și
ciorapi, rochii etc.
Ultra
Sensibile

Rufe care au nevoie să fie uscate la
temperaturi joase
• Bluze, lenjerie de corp, cămăși cu
modele etc.

PASUL 4

START|PAUSE

4

APĂSAŢI PENTRU
START/ PAUZĂ

START
aprinsă
PAUSE

3

SELECTAŢI PORNIREA
ÎNTÂRZIATĂ

2

1

SETAŢI FUNCŢIILE
ADIŢIONALE

SELECTAŢI PROGRAMUL
SAU PORNIŢI/OPRIŢI
APARATUL

lumina este

Rotiţi butonul la dreapta
sau la stânga pentru a
selecta prorgramul.

lumina clipește

LUMINILE SUNT
APRINSE:
Atunci când trebuie
curăţat filtrul,

Selectaţi pornirea întârziată
apăsând pe buton de mai
multe ori. (30 min – 24 h)
Cronometrul va fi afișat
deasupra butonului.

Atunci când trebuie
golit recipientul
de colectare a
apei rezultate din
condensare,

EXTRA USCARE
Apăsaţi pe buton de trei ori pentru
a crește nivelul de uscare și durata
uscării.

Rotiţi butonul pe poziţia
»OFF« pentru a opri
uscătorul.

VENTILARE
pentru haine curate, cu aer
proaspăt.
= BLOCARE COPII
Apăsaţi simultan două
butoane și ţineţi-le apăsate
3 secunde.

ANTICUTARE
Împiedică șifonarea dacă rufele
nu sunt scoase din aparat imediat
după terminarea programului
(setarea de bază este de 2 ore, se
poate seta 0-4 ore).

Atunci când
blocarea pentru
copii este pornită.

PASUL 5
TERMINAREA
CICLULUI DE
USCARE
Un semnal sonor
vă va anunţa atunci
când s-a terminat
programul de uscare.
Semnalul luminos se
va aprinde pe butonul
START/ PAUZĂ și va
clipi.
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1

Deschideţi ușa
uscătorului
și curăţaţi filtrele
(vezi secţiunea
Curăţare).

2

Scoateţi
rufele din
cuvă.

3

Închideţi
ușa
uscătorului.

4

Rotiţi
butonul
selector pe
poziţia "OFF" .

5

Goliţi
recipientul
de colectare a
apei.

6

Scoateţi
cablul de
alimentare din
priză.
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CURĂŢAREA
FILTRULUI DE
SCAME

Curăţaţi filtrele
după fiecare uscare.

1

Ridicaţi capacul filtrului.

2

Scoateţi filtrul de scame din
suport.

3

2

și goliţi-l în chiuvetă sau în
alt recipient.

(2)

Clătiţi filtrul sub jet de apă,
apoi ștergeţi-l.
Reinstalaţi filtrul, fixându-l pe
poziţie (va face click).

Râcâiţi ușor filtrul pentru a
îndepărta fibrele și aţele.

CURĂŢAREA
RECIPIENTULUI DE
COLECTARE A APEI

Aveţi grijă ca fibrele să
nu intre în aparat, pentru
a nu-l bloca.

1

Scoateţi recipientul

Scoateţi orificiul
pentru o golire mai
facilă (doar la unele modele).

ro (03-17)

Curăţaţi recipientul
de colectare după
fiecare ciclu de uscare.

CURĂŢAREA
FILTRULUI POMPEI
DE CĂLDURĂ
A

Curăţaţi filtrul de
spumă după fiecare al
cincilea ciclu de uscare
cel puţin.
Capacul exterior
trebuie împins în sus
către aparat, până
când se va fixa la locul
său.

SUGESTII
PENTRU UTILIZAREA
ECONOMICĂ A
APARATULUI
PENTRU RUFE MOI ȘI
NETEDE

1

Puneţi o cârpă pe podea în
faţa uscătorului.

CE SĂ FACI DACĂ ...?

3

Folosiţi mânerul pentru a
scoate filtrul pompei de
căldură din uscător.

Îndepărtaţi mânerul de
pe filtru și folosiţi o cârpă
pentru a curăţa carcasa.

Deschideţi capacul exterior, ţineţi
de mânerul din partea stângă și
trageţi în jos.

Spălaţi filtrul sub apă de la
robinet. Uscaţi filtrul și apoi
puneţi-l la loc.

SUGESTII PENTRU FOLOSIRE ECONOMICĂ

SUGESTII PENTRU RUFE MOI ȘI NETEDE

• Uscaţi cantitatea recomandată de rufe la fiecare
încărcare (vezi pasul 3 – Tabel de programe).
• Nu vă recomandăm să uscaţi rufe delicate, care
se pot deforma.
• Timpul de uscare va fi mai scurt, iar consumul
de curent va fi mai scăzut dacă rufele sunt bine
stoarse înainte de a fi uscate.
• Curăţarea regulată a filtrelor va contribui la
rezultate perfecte la uscare și la un consum redus
de energie.
• Nu mai este nevoie să folosiţi balsam atunci când
spălaţi rufele, dacă intenţionaţi să le uscaţi în
uscător.

• Alegeţi programul potrivit de uscare pentru
a evita uscarea prea îndelungată a rufelor,
șifonarea sau micșorarea lor.
• Scoateţi rufele din aparat imediat după
terminarea ciclului de uscare atunci când acest
lucru este posibil.
• Sistemul cu ionizator adaugă ioni negativi în
cuvă, iar fibrele devin mai flexibile și rufele mai
netede și mai ușor de călcat.
• Uscaţi rufele mai mici într-un singur program.
Atunci când uscaţi rufe mai mici senzorul s-ar
putea să nu detecteze gradul de umezeală din
haine.

Problema/eroarea

PROBLEMA/
EROAREA
CAUZA

2

B

Cauza

SP 10 CLAS HP

C U R Ă Ţ A R E

&

Î N T R E Ţ I N E R E

Aveţi grijă să nu vă
răniţi atunci când
scoateţi capacul
filtrului de scame.

Ce să faci dacă ...?

Rufele nu sunt uscate • Filtrele nu sunt curate.
sau durata ciclului de • Camera nu este ventilată.
uscare este mai mare • Temperatura din cameră nu este
cea potrivită
de 4 ore.
• Rufele nu sunt suficient stoarse.
• Sunt prea multe sau prea puţine
rufe în uscător.

• Curăţaţi filtrele.
• Instalaţi uscătorul într-o cameră potrivită.
• Verificaţi dacă temperatura din camera în care este uscătorul
nu este prea mare (peste 25°C) sau prea scăzută (sub 10°C).
• Rufele nu sunt bine stoarse sau nu aţi ales programul de
uscare potrivit.

Rufe uscate neuniform.

• Prea multe rufe deoadată puse la
uscat.
• Aţi uscat rufe de grosimi diferite
• Aţi uscat diferite tipuri de rufe

• Asiguraţi-vă că rufele sunt sortate în funcţie de tipul de
material şi în funcţie de dimensiunea lor, precum şi că aţi ales
programul potrivit.

Eroare în iluminarea
cuvei.

• Nu se aprinde lumina atunci când se • Deconectaţi uscătorul de la priză şi chemaţi un tehnician
deschide uşa.
autorizat.

Pe afişaj: F3

• Recipientul de colectare este plin
• Dacă recipientul este gol, atunci
este defecţiune la pompă.

Pe afişaj: F4

• Curăţaţi filtrele.
• Filtrele sunt înfundate
• Dacă filtrele sunt curate, este posibil • Deconectaţi aparatul de la priză şi chemaţi un tehnician
autorizat.
să fie defect compresorul.

Pe afişaj: "LO"

• Recipientul generatorului de aburi
este gol.

• Goliţi recipientul.
• Deconectaţi aparatul de la priză şi chemaţi cea mai apropiată
unitate de service.

• Adăugaţi apă distilată.

Notaţi-vă codul de eroare: F0, F1, sau F2, deconectaţi aparatul şi chemaţi service-ul autorizat.

RO

INSTRUCŢIUNI RAPIDE
CUM SĂ VĂ FOLOSIŢI
USCĂTORUL

Pentru mai multe detalii vă rugăm să citi i
manualul de utilizare.
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