
RO

GS52115W
GS52115X



Încărcați coșurile

Selectați un program

Închideți ușa, porniț i robinetul de ap  Start/Pau . Maș ina va 
funcționeze

ă ș i apăsați butonul ză începe să 
 după aproximativ 10 secunde.

Funcționarea mașinii de 
spălat vase

Închideți aparatul

Închideți robinetul de apă,
descărcați coșurile

 

Atenț ie: așteptați câteva minute (aproximativ 15 minute) 

Se vor usca de asemenea mai 
bine. D

înainte de a descărca maș ina de spă lat vase; evitați să țineți în mână vasele ș i ustensilele 
cât timp ele sunt încă fierbinț i ș i predispuse la spargere. 

escărcaț i aparatul începând cu coșul inferior.

Schimbarea programului

Adăugați vasele uitate
in maș ina de spălat vase

Îndepărtați orice cantitate semnificativă 
 în tigăi, apoi încărcați coșurile. Consultați instrucțiunile de utilizare ale mașinii de spălat vase

de resturi de mâncare. Înmuiați resturile de alimente 
arse .

Apăsați butonul programului până când . 
(Vedeți secț iunea intitulată ”Instrucțiuni de utilizare”)

pentru selectarea  programul selectat se aprinde

După ce ciclul de spă lare s-a încheiat, sonoră a  maș inii de spălat vase va suna de 8 ori, 
apoi se va opri.

alarma 

Închideți aparatul folosind butonul Pornire.

Dacă aparatul 
timpul ciclului de spălare

este oprit în Dacă aparatul în timpul ciclului de spălare, când va porni din nou, vă rugăm să 
ciclul de spă lare folosiţ i maș ina de spă lat vase în conformitate cu 

este oprit  
selectați din nou  ș i statusul 
original de pornire).

1. Apăsați butonul sta pauză in mașina de spălat vase 

3. Adăugați vasele uitate
4. Închideți ușa, apoi apăsați butonul start/pauză, mașina de spălat vase va 
porni din nou după 10 secunde.

rt/  pentru a opri mașina.
2. Deschideți ușa.

.

1. Un ciclu de spă lare poate fi modificat numai dacă a pentru o perioadă scurtă. 
Altfel, detergentul deja s-a descompus, iar 
2. Apăsaț i butonul Start/Pauză, apoi apăsați butonul programului mai mult de 3 secunde 
pentru a anula funcționarea programului.

4. Reporniț i maș ina de spălat vase

fost pornit 
apa s-a scurs.

3. Selectați un program nou

(Numai pentru modelele cu sistem de dedurizare a apei.)
 

apare 

.

Indicator electric pe panoul de control (dacă este cazul).
Dacă nu nicio lumină de avertizare pe panoul de control 
(pentru unele modele), puteți estima când să adăugaţ i sare în 
dedurizator după numărul de cicluri de spă lare ale maș inii de 
spă lat vase

Deschideți ușa cu atenție: 
poate ieși abur fierbinte!

AA
CC

BB



Ca urmare a unei polit ici de dezvoltare ș i actualizare 
a produsului,constantă  producătorul poate face 

modificări fără o notificare prealabilă.
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Stimate client,
medii 

similare, precum:
- z magazine, birouri 

ș i alte medii de lucru;
- ferme
- d

ș i mic-dejun.

 pentru a-l consulta mai târziu.
alt proprietar

.

lare ș i Sfaturi de 
depanare, etc.

Acest aparat este destinat util izării în gospodării ș i în 

onele amenajate pentru bucătărie în 

e către clienți în hoteluri, moteluri ș i alte t ipuri de medii 
rezidențiale;

- locaţi i care asigură cazare 

Vă rugăm cit iț i cu atenție acest manual înainte de a folosi 
maș ina de spălat vase, vă va ajuta să folosiț i ș i să 
întrețineț i în mod corespunzător maș ina de spălat vase.
Păstraţ i-l
Puneţ i- l la dispoziţie oricărui  ulterior al 
maş inii

Acest manual conține secțiuni pentru Instrucțiuni de siguranță, 
Instrucț iuni de util izare, Instrucț iuni de insta

   Dacă veţi cit i 
vă va ajuta să rezolvaţ i simple. 

   Dacă uteţi , vă rugăm cereți 
   ajutorul unui tehnician

secțiunea Sfaturi de depanare, 
    singuri anumite probleme 

 nu p  rezolva problemele singuri
 profesionist.



Acest aparat trebuie împământat. În eventualitatea 
unor disfuncţ ionalităţi defecţ iuni, împământarea 
v cel puțin 
o cale de rezistență Acest aparat 
este prevăzut cu un cablu de alimentare care are un 
echipament de împământare ș i o priză prevăzută cu 
împământare. 
Cablul trebuie să fie conectat la o priză 
corespunzătoare, care este instalată ș i împământată 
conform codurilor ș i ordonanțelor locale. 

 sau 
a reduce riscul unui șoc electric asigurând 

la curentul electric. 

Când folosiț i maș ina de spă lat vase, urmați avertismentele enumerate mai jos:

Conexiunea necorespunzătoare a conductorului 
echipamentului de împământare poate duce la 
provocarea unui șoc electric. 
Verificaț i cu un electr ician calificat sau un 
reprezentant de service în cazul în care aveţi o 
îndoiala dacă aparatul este împământat 
corespunzător. Nu modificaț i ștecărul la care este 
conectat aparatul; în cazul în care nu se potrivește la 
priză. Trebuie să aveț i o priză corespunzătoare 
instalată de un electrician calificat.

 

Nu 

vizual.

 așezați obiecte grele sau nu 
înclina 

în 

iul ușii;

bruscaţi, nu vă așezați sau rezemați de ușa sau de 
grătarele pentru vase ale mașinii de spălat vase. Nu atingeți 
elementul de încălzire în timpul sau imediat după utilizare. 
(Această instrucțiune se aplică numai mașinilor cu un 
element de încălzire 
Nu folosiți mașina de spălat vase cu excepția cazului în care 
toate etajerele sunt la locul lor. Deschideți ușa cu atenție, 
dacă mașina de spălat vase funcționează, există riscul de a 
țâșni apă afară. Nu vă aşezaţi 
pe ușă atunci când este deschisă. Aparatul se poate 

față. Când încărcați pentru spălare:
1) Așezați obiectele ascuțite astfel încât acestea să nu  
deterioreze sigil
2)Atenție: cuțitele și alte obiecte cu vârfuri ascuțite 
trebuie încărcate în, cu tăişul în jos, sau așezate în 
poziție orizontală. Când utilizați propria mașină de 
spălat vase, trebuie să protejați obiectele din plastic, 
să nu intre în contact cu elementul de încălzire. 
(Aceste instrucțiuni se aplică numai în cazul mașinilor 
cu un element vizual de încălzire.

Verificați dacă, compartimentul detergentului este gol după 
terminarea ciclului de spălare.
Nu spălați obiectele din plastic doar dacă acestea sunt 
marcate ca fiind în siguranță la spălarea în mașina de spălat 
vase sau echivalent. Pentru obiectele din plastic nemarcate, 
verificați recomandările producătorului.
Folosiți numai detergent sau aditivi de limpezire destinați 
mașinii de spălat vase automată.
Nu folosiți niciodată săpun, detergent de rufe, sau 
detergent de rufe manual, în mașina de spălat vase. Nu 
lăsați la îndemâna copiilor aceste produse.
Țineți copiii la distanță de detergent și produsele de clătire, 
țineți copiii la distanță de ușa deschisă a mașinii de spălat 
vase, în interiorul acesteia poate exista încă detergent.

Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se 
joacă cu aparatul.
Detergenții pentru mașina de spălat vase au un puternic 
efect de alcalinizare, ei pot fi extrem de periculoși dacă sunt 
înghițiți. Evitați contactul cu pielea și ochii și țineți copiii 
departe de mașina de spălat vase când ușa este deschisă.
Ușa nu trebuie lăsată deschisă, deoarece ace

Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie 
înlocuit de producător sau de un agent său de service sau 
de o persoană calificată, pentru a evita 
Îndepărtați ușa de la compartimentul de spăla

nu mai folosiţi  de spălat vase 

Vă rugăm să aruncați  în mod 
corespunzător.
Folosiți mașina de spălat vase numai pentru funcțiile  
destinate.
În timpul instalării, cablul de alimentare nu trebuie să fie 
curbat sau aplatizat
schimbaţi
Aparatul trebuie conectat la sursa de alimentare cu apă, 
folosind seturi de furtunuri, iar vechile seturi de 
furtunuri nu trebuie să fie r
Numărul maxim de pentru spălare este de 9.

permis de alimentare cu apă sub presiune 
este de 1Mpa.
Volumul de alimentare cu apă sub presiune minim permis 
este de 0,04 Mpa.

st lucru crește 
riscul de declanșare.

orice pericol.
 re, atunci 

când  mașina și o predați la 
service sau când renunțați la ea.

materialele pentru ambalare

 în mod excesiv sau periculos. Nu 
 controalele.

noi 
eutilizate.

seturi 
Volumul maxim 

Acest aparat nu este destinat utilizării per oanelor 
(inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale
reduse, sau lipsite de experiență și cunoștințe,doar dacă sunt 
supravegheate sau primesc instrucțiuni în ceea ce privește 
utilizarea aparatului, de la o persoană responsabilă de 
siguranța lor.

s
 



Eliminaţi în mod corespunzător ambalajul.
Toate materialele pentru ambalare pot fi reciclate.
Componentele din plastic sunt marcate cu abreviați i le standardelor internaționale:

PE – pen strat de material pentru ambalare

PS – pentru polist iren, de ex. material din bumbac

rezerve pentru sare 

ABS – nitril acril ic butadien stirenic, de ex. panoul de control.

tru polietilenă, de ex. 

POM –polioximetilenă, de ex. clipsurile din plastic

PP –polipropilenă, de ex. 

            ELIMINAREA: Nu  eliminaţi acest produs ca deșeu municipal nesortat. Este necesară colectarea acestor 
                                  deșeuri separat, pentru un tratament special.

          AVERTIZARE!

Materialul pentru ambalare poate fi periculos pentru copii!
Pentru a elimina ambalajul și aparatul Astfel, 
cablul de alimentare  sistemul de .
Ambalajul din carton este fabricat din hârtie trebuie reciclat la punctele de colectare a 
deșeurilor din hârtie.

reciclat în mod corect,  veți ajuta la prevenirea potențialelor 
consecințe negative asupra mediului 
reciclarea de la acest produs.

locale  și serviciul de salubritate.

, vă rugăm să mergeți la un centru de reciclare. întrerupeţi 
şi dezactivaţi  închidere a uşii

 reciclată și 

Asigurându-vă că acest produs este 
înconjurător și a sănătății umane, care ar putea fi provocată de 

necorespunzătoare a deșeurilor 
Pentru mai multe informații detaliate despre reciclarea acestui produs, vă rugăm contactați autorităţile 

din orașul dumneavoastră 



Caracteristicile mașinii de spălat vase

Pentru a obţine cea mai bună performanță de la maș ina dumneavoastră de spă lat vase, 

citiți în întregime instrucț iunile de funcționare înainte de prima folosire.

Vedere posterioară
Vedere frontală 

Panoul de control

9

1

2

3
4

5

6

7
8

Distribuitor

Coșuri tacâmuri 

Brațe de pulverizare

Filtre

Conductă de alimentare

Conductă de  evacuare

Coș inferior

Tub intern

Coșul superior 1 Container pentru sare

5
6

7
8
9

10

3
2

4

10

1. Buton On/Off :pentru pornirea/oprirea aparatului. 7. Buton funcții încărcare la jumătate: pentru a selecta 
 

funcțiile încărcare la jumătate. (Această funcție o puteți  
2. Buton Programe : pentru selectarea programului 

utiliza doar atunci când aveți ocupate 6 sau mai puține 
dorit.  

poziții și veți consuma mai puțină apă și energie; Poate fi 
3. Indicator alimentare cu energie electrică: pentru a afișa 

alimentarea cu energie electrică . 

4. Indicatoare program: pentru afișarea programului 

selectat. 

5. Indicatoare încărcare la jumătate: pentru a arăta dacă 

funcția încărcare la jumătate este activată sau nu. 

6. Indicatoare avertizare pentru Sare  și Lichid  

clătire : pentru a arăta când trebuie reumplute 

compartimentele respective. 

folosit doar cu Intensive, Normal, ECO,Glass și 90 min.) 

 

8. Buton Start/Pauză: pentru pornirea programului de 

spălare selectat sau pentru a pune in modul pauză 

programul de spălare atunci când mașina funcționează.  



Reglarea consumului de sare
Maș ina de spălat vase este reglată pentru a permite ajustarea în funcție de cantitatea de sare consumată, bazată pe 
duritatea apei folosite. Aceasta este destinată optimizării ș i personalizării nivelului de consum al sării.

Vă rugăm să urmaţ i 

2.

3. Apăsați butonul pentru a selecta setarea potrivită în 
conformitate cu mediul dumneavoastră local, setările se vor schimba 
conform următoarei secvențe: H1 -> H2 -> H3 -> H4 -> H5 -> H6 ;

4.

paș ii de mai jos pentru ajustarea consumului de sare.
1. Porniț i aparatul;

agentul de dedurizare a apei în 60 de secunde de la pornirea aparatului;
 pentru  

AGENT DE DEDURIZARE A APEI

Aparatul este echipat cu un agent de dedurizare special, ca

Duritatea apei variază de la zonă la zonă. Dacă apa dură este folosită în maș ina de spălat vase, se vor forma depuneri pe 
vase ș i ustensile.

re folosește un rezervor destinat special eliminării calcarului ș i 
mineralelor din apă.

Pentru informați i cu privire la duritatea apei furnizate, contactați furnizorul dumneavoastră local de apă.

dH mmol/l

0~90~5 0~0.94 0

10-206-11 1.0-2.0 20

21-3012-17 2.1-3.0 30

40

fH

0~6

7-14

15-21

Clarke

DURITATEA APEI

Selector de poziție Consumul de sare
(gram/ ciclu)

18-22 31-40 22-28 3.1-4.0

A.Agent de dedurizare a apei

°Clark: grade britanice

°

°fH:      grade franceze
DH:     grade Germane
dH=1.25 Clarke=1.78 fH=0.178mmol/l° °°1

41-6023-34 4.1-6.0 50

60

29-42

Setările producătorului: H4 (EN 50242)

35-55 61-98 43-69 6.1-9.8

Înainte de a folosi prima dată propria maș ină de spă lat vase:

A.   Setați agentul de dedurizare a apei

B.   Adăugați 1,5 kg de sare pentru maș ină de spă lat vase ș i apoi umpleți sare cu apăcontainerul pentru 

C.   Umpleți distribuitorul pentru adit iv de clăt ire

D.   Puneț i detergent

Agentul de dedurizare a apei trebuie să fie setat manual, folosind butonul pentru duritatea apei.
Agentul de dedurizare a apei este destinat îndepărtării mineralelor ș i sărur ilor din apă, care po avea un efect 
dăunător sau advers asupra funcționării aparatului.
Cu cât este mai mare acest conținut de minerale ș i săruri, cu atât mai dură este apa.
Agentul poate fi reglat în conformitate cu duritatea apei din zona dumneavoastră. Autoritatea locală de apă vă 
poate sfătui cu privire la duritatea apei din zonă.

t 

H1-         lumină puternică

* H4-         lumină puternică

H3-                          lumină puternică

H5-                        lumină puternică

H6-                     lumină puternică

H2-         lumină puternică

Soak

ECO

90 Min and Soak

ECO and Soak

ECO and 90 Min

90 Min

Apăsați butonul Start/Pauză

 Start/Pauză

Apăsați butonul On/Off pentru a finaliza modelul creat.

 mai mult de 5 secunde pentru a porni 



1.Rezervorul de sare trebuie reumplut numai atunci când lumin

 pentru sare 

 s-a înmuiat atunci  esul de sare.

a de avertizare pentru sare apare pe panoul de control. În 
funcție de cât de bine se dizolvă sarea, lumina de avertizare pentru sare poate fi aprinsă, chiar dacă rezervorul de sare 
este umplut.Dacă pe panoul de control nu există nicio lumină de avertizare (pentru multe Modele), puteți 
estima când să puneți sare în dedurizator în funcție de ciclurile pe care mașina de spălat vase le-a parcurs.
2.Dacă sarea s-a vărsat  sau trebui să ruleze un program rapid  pentru a îndepărta exc

Folosiț i întotdeauna sare destinată util izării în maș ina de spă lat vase.
după cum 

urmează:
Rezervorul de sare este localizat dedesubtul coșului inferior și poate fi umplut 

Atenție!

B.Încărcarea sării în dedurizator

C.Umplerea distribuitorului pentru aditiv de clătire

           Umpleţ i comp ezervorul de sare cu apă; este normal ca o cantitate mică de apă să iasă din rezervorul de sare.let r

A   După ce a fost îndepărtat coșul inferior, deșurubați și îndepărtați capacul de la rezervorul de sare.
B   Așezaț i fundul coșului (încărcat), în orificiu și introduceț i aproximativ 1,5 kg de sare pentru mașina de spălat vase.

C   
D   După ce umpleți rezervorul, înșurubați strâns capacul, în sens invers acelor de ceasornic.
E   Lumina de avertizare pentru sare se va opri după ce rezervorul de sare a fost umplut cu sare.

F   Imediat după încărcarea sării în rezervorul de sare, programul de spălare poate începe (Vă sugerăm să folosiți un program scurt). 
     De altfel, sistemul filtrului, pompa sau o altă componentă importantă a maș inii poate fi deteriorată de apa sărată. 
     Aceasta nu este acoperită de garanție.

Folosiț i sare special destinată pentru utilizarea în maș ina de spă lat vase! Orice alt tip de sare, care nu este 
specială pentru maș ina de spă lat vase, în sarea de masă, va împiedica dedurizarea apei. În cazul unor
 deteriorări provocate de folosirea unei sări neadecvate, producătorul nu acordă garanție ș i nici nu este
 răspunzător pentru deteriorările provocate.

înainte de începerea unor programe complete de spălare. Aceasta va preveni ca boabele
 de sare sau apa sărată, care au fost deversate, să rămână pe fundul maș inii pentru o perioadă de timp, ș i poate 
provoca coroziune.

part icular 

Umpleți cu sare doar 

Distribuitorul pentru aditiv de 

Atenție!

clătire

Funcția de clătire

Clătirea este deconectată în timpul ultimei clătiri finale pentru a preveni formarea de picături pe vase, care pot lăsa pete sau 
, îmbunătățește uscarea, permițând apei să se scurgă de pe farfurii. Mașina dumneavoastră de spălat este destinată folosirii 

lichizi de clătire. Distribuitorul pentru clătire este situat în interiorul ușii, lângă distribuitorul de detergent. Pentru a umple distribuitorul de 
detergent, deschideți capacul și turnați în distribuitor până când nivelul indicatorului devine complet negru. Volumul rezervorului pentru 
de clătire este de aproximativ 110 ml.

clătire este adăugat automat în timpul ultimei clătiri, asigurând prin clătire, eliminarea petelor și a 

Utilizaţi doar aditivi de marcă pentru clătire. Nu umpleţi niciodată de clătire cu alte substanţe de ex.:agent de 
curățare pentru mașina de spălat vase, detergent lichid). Acestea pot deteriora 

urme. De 
asemenea aditivilor 

aditiv 
aditivii 

Aditivul pentru urmelor.

distribuitorul pentru aditiv (
aparatul.

11 22

OpenOpen



       Deschideţi capacul conform săgeți i către ”deschis” (stânga) ș i trageți în afară. distribuitorul, rotind 
       Turnaț i aditiv de clătire în distribuitor, având grijă să nu-l umpleți excesiv.
       Puneț i capacul la loc inserându-l aliniat ”deschis” și rotindu-l închis (dreapta).cu săgeata conform săgeți i 

Reglarea distribuitorului pentru aditiv de clătire

Distribuitorul pentru aditiv de 
petele

aditivului pentru 
cadranul 

mare
este ”4”)

clătire are 6 sau 4 setări. Începeți întotdeauna cu 
distribuitorul setat pe poziția ”4”. Dacă există o problemă cu  ș i uscarea redusă, 
creșteți cantitatea clătire, îndepărtând capacul distribuitorului ș i 
rotindu-l către ”5”. Dacă vasele nu sunt încă uscate, sau prezintă pete, reglaț i 
la următorul nivel mai , până când vasele nu mai au pete. Setarea recomandată 
este ”4”. (valoarea din fabrică 

Creșteț i doza  pe vase . Reduceț i doza, 
în cazul în care pe vase albicioase, lipicioase sau  

e.

dacă rămân picături de apă sau pete de calcar după spă lare
rămân urme  dacă pe vasele din sticlă sau pe 

lamele cuțitelor se observă o peliculă albăstrui

1
2
3

Dacă de clătire , mărimea punctului negru 
de clătire se schimbă, 

ca în imaginea de mai jos.

adit ivul scade de la  
indicatorul nivelului aditivului 

Indicatorul pentru 
agentul de cl tireă

Când reumpleți distribuitorul pentru aditiv de clătire
Dacă pe panoul de control nu există nicio lumină de clătire volumul 
după optic ”C” amplasat lângă capac. Când rezervorul clătire este plin, 
indicator negru. Dacă pentru clăt ire uie să 
lăsați niciodată ca nivelul 

avert izare pentru aditivul pentru , puteți estima 
culoarea indicatorul nivelului pentru aditiv de 

ul va fi complet aditivul scade, intensitatea punctului negru scade. Nu treb
aditivului să scadă sub ¼ din total.

NOTĂ:

Detergenții cu ingrediente chimice sunt necesari pentru a curăța şi îndepărta murdăria  de spălat vase. 
Majoritatea detergenți lor de calitate comercializaţ i corespund

și pentru a o scoate din maș ina
  acestui scop. 

D.Funcția detergent

"   "

Atenție!

Întreg
¾ din întreg
½ din întreg
¼ din întreg – trebuie reumplut pentru a elimina petele
Gol

Utilizare adecvată a detergentului
concepuţi maș ina de spă lat vase. Păstraţi rgentul proaspăt ș i uscat.

în distribuitor până când nu sunteți pregăt iț i sa spă lați vasele.
Folosiț i numai detergenț i special pentru a fi util izați la dete
Nu puneți detergent pulbere 
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Dozarea detergentului 

Detergentul pentru maș ina de spălat vase este coro Păstraţ i- l la distanţă de accesulziv!  copiilor.          Avertisment!

Pe baza compoziţiei lor chimice, detergenț ii pot fi împărț iț i în două categorii de bază:

Detergentul concentrat

Detergent tablete

Distribuitorul pentru detergent

    Convențional, detergenț i alcalini cu componente corozive
  Detergenți concentraț i, slab alcalini cu enzime naturale

Există 3 tipuri de detergenți

2. Cu fosfat ș i fără clor
3. Fără fosfat ș i fără clor

nţi fără fosfa nu există. 
În acest caz vă recomandăm să puneți sare în rezervorul de sare chiar și atunci când duritatea apei este de numai 
6 ˚dH. Dacă detergenți fără fosfa articolele 
din sticlă. În acest caz, vă rugăm să adăugați mai mult detergent pentru a avea rezultate mai bune. Detergenți i 
fără clor puț in. Petele rezistente ș i colorate nu vor fi îndepărtate . În acest caz, vă rugăm să 
alegeți un program cu o temperatură mai mare.

1. Cu fosfat ș i clor

În mod normal, noii deterge  pulbere sunt ț i. Astfel, funcția de dedurizare a apei cu fosfați 

se folosesc ț i în cazul apei dure, adesea apar pete albe pe vase ș i pe 

albesc în totalitate

Detergenți

În cazul în care capacul este închis
A întotdeauna 
Folosiț i doar d

: apăsaț i butonul de deblocare. Capacul se va deschide.
dăugați detergent numai înainte de a începe fiecare ciclu de spălare.

etergenți de marcă pentru maș ina de spălat vase.

Ap sa i pe închiz toare 
dispozitivul  pentru a deschide
ă ţ ă

Detergentul tablete, în func , anumite tablete 
de 

. 

ţie de marcă dizolvă la viteze diferite. Din acest motiv, 
detergent nu pot dizolva ş i acţiona la întreaga lor putere de curăţare în timpul efectuării unor 

programe scurte. De aceea, vă rugăm să folosiți programe de spă lare lungi când util izaţi detergenţi 
tablete, pentru a asigura eliminarea completă a reziduurilor de detergenţ i.

Distribuitorul poate fi reumplut înainte de începerea 
cu ciclurile

aditiv În general, este 
nevoie doar Articolele mai murdare au nevoie 
de mai mult detergent. A  întotdeauna

 ș i 

fiecărui ciclu de spălare, urmând instrucț iunile 
prevăzute în tabelul  de spă lare. Maș ina dumneavoastră de spălat vase folosește mai 
puțin detergent ș i de clăt ire decât maș ina de spălat vase convențională. 

de o măsură de detergent pentru o încărcare normală. 
dăugați  detergentul chiar înainte de a porni maș ina de spălat 

vase, în caz contrar acesta se umezeşte nu se mai dizolvă corespunzător.
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Umpleţi 
ă nivelele de dozare, așa cum apar în 

imaginea din dreapta: 

distribuitorul pentru detergent cu detergent. 
Marcajele indic

       Locul pentru detergent în ciclul principal de spă lare.

       Locul pentru detergentului în ciclul de pre-spă lare.

Vă rugăm să respectaţi recomandările producătorului de 
menţionatdozare ș i depozitare e pe ambalajul detergentului.

Închideți capacul ș i apăsați până când se blochează.

Dacă vasele sunt foarte murdare, adăugați o doză suplimentară de detergent în compartimentul 
detergentului pentru prespălare. Acest detergent va avea efect lui de prespălare.în timpul ciclu

A

B

Umplerea cu detergent

Puteţi găsi pe ultima pagină 
Vă rugăm să ţineţi cont d faptul că funcţ ie de gradul de murdărie ș i de duritate pot apărea 
Vă rugăm să ctaţi recomandările producătorului de pe ambalajul detergentului.

informați i despre cantitatea de detergent pentru programul unic.
e în  a apei, 

respe
 neconcordanțe.

AA

BB

Închideți sertarul pentru detergent 
 

În cazul în care vasele sunt doar moderat murdare, puteți  
folosi mai puțin detergent decât este recomandat. 

 
1. Sertarul 
Apăsați în jos capacul (1) până când se aude un clic de  

închidere (2). 
2. Dacă folosiți detergent sub formă de tablete, citiți recomandările  

producătorului de pe ambalaj, pentru a afla dacă tabletele trebuie  
să fie plasate în interiorul mașinii de spălat vase (de exemplu, în  

coșul pentru tacâmuri, sertar pentru detergent, etc.). 

Asigurați-vă că închideți capacul sertarului pentru detergent, chiar  

dacă utilizați tablete. 



Pentru spălarea tacâmurilor/ vaselor în mașina de spălat vase

Tacâmuri cu secțiuni din lemn, porțelan sau  
mânere din sidef.
Art
Tacâmuri vechi, cu secț iuni

Tacâmuri sau vase lipite
Obiecte din cositor sau cupru
Pahare din cristal
Obiecte din oțel care ruginesc
Platouri din lemn
Produse confecț ionate din fibre sintetice

icole din plastic care nu sunt rezistente la că ldură.
 lipite care nu rezistă la 

temperatură

Unele tipuri de art icole din sticlă devin mate  după un 
număr mare de spălări

din aluminiu ș i argint au tendința de a se 
decolora în timpul spă lării

Modelele satinate se pot decolora dacă sunt spă late
 la mașină 

,

Obiectele 

 
frecvent 

Nu este indicat Spălarea cu atenție pentru:

Recomandări

Avertizare înaintea sau ulterior  coșurilorîncărcării  mașinii de spălat vase

Înlăturarea vaselor

L  de menaj, luați în considerare calitatea acestora de a putea  
Folosiți un detergent blând, potrivit pentru vase. aflați mai multe informații de 

cât mai 
entr

a cumpărarea ustensilelor fi spălate în mașina de spălat vase.
”. Dacă este necesar, la producătorul detergentului.

Pentru produse speciale, selectați un program cu o temperatură scăzută.
La încheierea programului de spălare, p u a preveni degradarea, , nu scoateți imediat din mașina de spălat vase articolele din 
sticlă și tacâmurile.

(Pentru performanța respectaț i 
Caracteristicile ș i modelele coșurilor ș i ale coșurilor pentru 

, astfel:
1.Obiecte precum cești, pahare, , etc. se cu fața în jos.
2.Obiectele curbate, sau cele cu adâncituri,  trebuie
3.Toate ustensilele trebuie nu se poat
4.Toate ustensilele trebuie  poziț ionate așa încât  brațele de pulverizare se poat

 maș inii de spă lat vase, acest ghid de încărcare
tacâmuri pot varia în funcț ie de modelul dumneavoastră.)

Înlăturaț i orice cantitate importantă de resturi. Înmuiaț i resturile de mâncare arsă rămase. 
Nu este necesar să clătiți vasele sub jet de apă.
Puneț i obiectele în maș ina de spă lat vase

oale/tigă i așază 
 încărcate înclinat, astfel încât apa să poată pătrunde.

așezate în siguranță, să ă răsturna.
să ă roti liber în timpul spă lării.

Încărcați obiectele care au vităț i  cu deschizătura în jos, astfel încât apa să nu 
poată fi colectată în 
Vasele sau tacâmurile nu trebuie lăsate să pătrundă sau să se suprapună

lor din sticlă, acestea nu trebuie să se atingă între ele
Încărcați obiectele mari, care sunt mai dificil de curățat, în coșul inferior.

itele cu lama lungă depozitate în poziție verticală reprezintă un potențial pericol!

Vă rugăm nu supraîncărcaț i maș ina dumneavoastră de spălat v Acesta reprezintă un aspect important pentru 
obținerea unor 

ca , cum ar fi cești, pahare, oale,
container sau la baza maș inii.

se între .
Pentru a evita deter iorarea articole .

Coșul superior este destinat vaselor mai delicate ș i mai ușoare, cum ar fi paharele, ceștile pentru cafea ș i ceai.
Cuț , 
Tacâmurile lungi ș i/sau ascuțite, cum ar fi cuțitele curbate, trebuie poziționate vertical, în coșul superior.

ase. 
 rezultate bune ș i pentru un consum de energie rezonabil.

Pentru a preveni scurgerea apei din coșul superior în cel mai întâi coșul inferior, 
ș i ulterior coșul superior.

inferior, vă recomandăm să goliți 



Coșul superior este destinat  pentru vaselor mai delicate 
ș i mai ușoare, cum ar fi paharele, cești le de cafea ș i de 
ceai, farfurioarele, precum ș i farfur ii le, castronașele ș i 
castroanele mai puțin adânci (atât t imp cât ele nu sunt 
foarte murdare). Așezați farfur ii le ș i vasele astfel încât 
ele să nu fie mutate de jetul de apă.

Încărcarea coșului superior
Vă sugerăm să așezați obiectele mari ș i mai greu de curățat 
în coșul inferior tigă i, capace, platouri 
ș i castroane, așa cum arată imaginea de mai jos. Este de 
preferat ca platourile ș i capacele să fie așezate pe partea 
inferioară a grătarului

, obiecte precum oale, 

, pentru a evita blocarea rotaț ii lor 
brațului de pulverizare.

Încărcarea coșului inferior

Oalele, , etc., pot fi întotdeauna așezate cu gura în jos.t igăi le

Vasele adânci trebuie înclinate pentru a permite apei să curgă.

Vă rugăm să vă reamintiți că:

Coșul inferior este echipat cu cârlige pliabile, astfel încât oalele ș i  tigăi le mai mari să poată fi încărcate.

Metoda încărcării a mașinii de spălat vaseobișnuite 

Plierea cârligelor coșului inferior

Reglarea coșului superior Replierea rafturilor pentru căni
Înălțimea coșului superior poate fi reglată pentru a crea mai mult 
spațiu atât pentru ustensilele mari, cât și pentru coșul 
superior/inferior. Înălțimea coșului superior poate fi reglată așezând 
roțile pe diferite înălțimi ale șinelor. Obiectele lungi, tacâmurile, 
platourile pentru salată și cuțitele trebuie așezate pe raft, astfel încât 
ele să nu blocheze rotația brațului pulverizator.

Pentru a așeza mai bine ș i castroanele, cârligele 
se n imaginea de mai jos.

cănile pot 
fi rabatate după cum arată i

Tacâmurile trebuie așezate pe grătarul de tacâmuri, 
l corespunzător, în special obiectele lungi trebuie așezate în poziție 

orizontală la începutul coșului superior, ca în imagine. 

cu mânerele în jos. În cazul în care suportul are coșuri laterale, 
lingurile trebuie așezate separat în compartimentu

Coșul pentru tacâmuri

Pentru o  de calitate, 
așezați 

siguranța personală și curățare
argintăria în coș, asigurându-vă că:

Obiectele nu se întrepătrund
Argintăria este ă partea frontală 

frontală în sus

.
 așezat  cu în jos.

Așezați cuțitele ș i alte obiecte potențial periculoase cu partea .

Nu 
 jos!

lăsați niciun obiect să iasă prin partea de jos.
Încărcați întotdeauna obiectele ascuțite cu partea ascuț ită în



Tabel al ciclului de spălare
Înseamnă: trebuie adăugat  pentru clătire în distribuitorul pentru clătire. aditiv (    )

*EN 50242 : Acest program reprezintă testul ciclului. Informaț  
                         în conformitate cu EN 50242, după cum urmează:

iile pentru comparabilitatea testului,

Capacitate: 9 seturi
Poziț ionarea coșului superior: roți le pe ș inele superioare
Setarea aditivului pentru
PI: 0.49w; Po: 0.45w

 clătire: 6

Pornirea aparatului
Pornirea unui ciclu de spă lare

 

Program Informații despre selecția ciclului Descrierea ciclului 

Detergent 
prespălare/ 

spălare 
principală 

Timp de 
spălare 
(min) 

 

 
 

Energie 
(Kwh) 

 
 

Apă (L) 

 
 

Soluție 
de clătire 

Normal 

 

 

 

Pentru veselă normal murdară, de 

ex. căni, farfurii, pahare și cratițe 

ușor murdare. 

Prespălare(45 ) 

Spălare (55 

Clătire

 

Clătire (65 
Uscare

 5/22g 1 1. 1

 

Intensiv 
 

 

Pentru vesela foarte murdară 

şi oalele, tigăile, vasele 

murdare în mod normal etc. 

cu murdărie uscată. 

P r e s p ă l a r e ( 5 0  
S p ă l a r e  ( 6 0  
C l ă t i r e  C l ă t i r e  
C l ă t i r e  ( 6 5
U s c a r e  

1 1. 1

 
 

Sticlă 

 

Pentru vase din sticlă și 

ceramică ușor murdare 

Prespălare 

Spălare (40

Clătire Clătire (60
Uscare

 

5/22g 110 0. 1
 

ECO 
(*EN 50242) 

 

Acesta este un program standard, 
adecvat pentru curățarea vaselor normal 
murdare și este cel mai eficient program 
din punctul de vedere al consumului 
combinat de energie și apă pentru acest 
tip de veselă. 

Prespălare 

Spălare (45 

Clătire(65

Uscare 

5/22g 185 0.

 

90 min 

 

Pentru vase ușor murdare care nu 

necesită eficienţă excelentă a 

uscării 

Spălare(65
Clătire 

Clătire (65 
Uscare

 
 90 1.1 10.5 

 

Înmuiere 

 

Pentru a înmuia vasele pe care 

intenționați să le spălați mai târziu 

în acea zi.  

Prespălare 

 

0.0

  

 

1 Scoateţi coşul inferior şi pe cel superior, încărcaţi vasele şi apoi împingeţi coşurile la loc. Se recomandă să 
încărcaţi mai întâi coşul inferior şi apoi pe cel superior (a se vedea secţiunea intitulată ”Încărcarea maşinii 
de spălat vase”). 

 

2 Introduceți detergentul (a se vedea secţiunea intitulată „Sare, detergent şi aditiv de clătire”). 
3 Introduceţ i ştecărul în priză. Sursa de alimentare este de 220 – 240 VAC / 50 Hz iar specificaţi ile prizei 

sunt 10A 250VAC. Asiguraţ i-vă că alimentarea cu apă este pornită la presiune maximă.  

4 Închideţi uşa, apăsaţi butonul ON/OFF, iar indicatorul luminos On/Off se va aprinde. 
5 Apăsaţi butonul de selectare a programului, programul de spălare se va schimba după cum urmează:  

Normal->Intensiv->Sticlă->Eco->90 min.->Înmuiere; 
Dacă este selectat un program, indicatorul luminos de răspuns va lumina. Apăsaţi apoi butonul  
Start/Resetare, maşina de spălat vase va porni. 

℃
) ℃

) ℃

) ℃
) ℃

) ℃

) ℃
) ℃

) ℃
) ℃

) ℃

) ℃

55 07 3 

5/22g 35 3 6

7 3 

69 9

(60 ) ℃ 27g

8 1 3.5 



Când ciclul de spă lare s-a încheiat, soneria maș inii de spălat vase va suna pentru 8 secunde, apoi se va opri. Închideți 
aparatul folosind butonul de închidere întrerupeţi alimentarea cu apă ș i deschideți ușa maș inii de spălat 
vase. Așteptați câteva minute înainte de a descărca maș ina de spălat vase pentru a evita atingerea vaselor ș i a ustensilelor 
deoarece ele sunt încă fierbinți ș i mai predispuse spargerii. 

Pornire/Oprire, 

De asemenea, acestea se vor usca mai bine.

Schimbarea programului…

Ați uitat să adăugați un vas?

Dacă deschideți ușa în timpul ciclului de spălare, maș ina se va opri. programului se va 
opri din licărit, iar soneria va scoate un sunet la fiecare minut, până când veți închide ușa. După ce închideț i 
ușa, maș ina va continua să funcționeze după 10 secunde.

Dacă modelul dumneavoastră nu-ș i mai funcția, maș ina va termina programul selectat după 

Semnalul luminos al 

poate aminti 
întreruperea curentului. 

La încheierea ciclului de spălare

   Condiț ii de bază:
Un ciclu care este în curs poate fi modificat numai dacă a funcționat pentru un timp scurt. În caz contr

să fi fost deja eliberat, iar aparatul să fi evacuat deja apa spălare. Dacă acesta este cazul, pentru 
detergent trebuie realimentat (vezi secțiunea intitulată ”Încărcarea detergentului”).

Apăsați butonu Pauză modul de aşteptare ( , apăsați butonul programului mai mult de 3 
secunde, apoi puteț i schimba programul selectând ciclul dorit (vezi secțiunea ”Pornirea unui ciclu de spă lare…”)

ar, este posibil ca 
detergentul pentru distribuitorul 

l Start/ , maș ina va intra în standby)

1.

2.

Un vas uitat poate fi adăugat oricând înainte să se deschidă capacul detergentului.

Adăugați vasele uitate.

Închideți ușa

După ce brațele de pulverizare se opresc, puteți deschide 
ușa complet.

2
3

Deschideți ușa puțin, pentru a întrerupe spă larea.

1 4
5

6

Apăsați butonul Sta Pauzărt/

Apăsați butonul Start/Pauză, maș ina de spă lat vase va 
porni după 10 secunde.

When following this procedure from step1 to step 3, the filter system will be removed; 
when following it from Step 3 to Step 1, the filter system will be installed.           AVERTIZARE!  Este periculos să deschideți ușa în timpul spălării, deoarece apa fierbinte vă poate opări.

Când apăsaț i butonul Start/Pauză, pentru a întrerupe în t impul spă lării, indicatorul nu va mai licări, iar maș ina de spă lat vase va 
scoate un sunet la fiecare minut, până veți apăsa butonul Start/Pauză, pentru a porni.

Închiderea ma

Deschideți cu atenție ușa.

ș inii de spălat vase

Golirea mașinii de spălat vase

Lumina programului este aprinsă,dar nu licăre,doar în cazul în care programul s-a terminat.
1.Închideți mașina de spălat vase apăsând butonul Power.
2.Închideți robinetul de apă!

la lovire. Vasele trebuie lăsate să se răcească în jur de 15 minute înainte de îndepărtarea 
din aparat.
Deschideți ușa maș inii de spălat, lăsați-o întredeschisă ș i așteptaț i câteva minute înainte de a 

 ş i mai

Este normal ca maș ina de spălat vase să fie umedă înăuntru.

Vasele fierbinți sunt sensibile 

scoate vasele. În acest 
fel, ele vor fi mai reci  bine uscate.

Goliți coșul inferior mai întâi ș i apoi pe cel superior. Astfel se va evita scurgerea apei din coșul superior, peste vasele din 
cel inferior.



Filtrul împiedică resturile mari de mâncare sau alte obiecte să pătrundă în interiorul pompei.
 pot bloca filtrul, în acest caz acestea trebuie îndepărtate.

mai 
Reziduurile

                                               Sistemul de filtru constă într-un filtru aspru, un filtru plat (filtrul principal)
                                               Și un microfiltru (filtru fin)

  Mâncarea ș i impurități le prinse în acest filtru sunt pulveri
se evacuează

zate de un jet 
  special al brațului pulverizator inferior ș i .

  Obiectele mai mari, cum ar fi bucăț i de oase sau sticlă, care pot bloca 
  canalul de scurgere sunt prinse în filtrul aspru. Pentru a îndepărta 
  obiectele prinse de filtru, strângeți ușor robinetul de la capătul acestui 
  filtru ș i scoateț i- l.

  

 

Acest filtru reține murdăria ș i reziduurile de mâncare în zona bazinului 
  de evacuare ș i împiedică redepozitarea acestora pe vase, în timpul 
  ciclului de spă lare.

                                         Filtrul principal 1

Filtrul asprur 2

Filtrul fin 3

Filtrele
F în mod eficient 

celor
iltrul îndepărtează particulele de mâncare din apa de spălat, permițând să fie reciclată în timpul ciclului de spălare. 

Pentru obţinerea  mai bune performanțe și rezultate, filtrul trebuie curățat cu regularitate. Din acest motiv, este o idee bună să 
îndepărtați particulele de mâncare mai mari, rămase în filtru, după fiecare ciclu de spălare prin clătirea filtrului semicircular și a 
capacului, sub jet de apă. Pentru a îndepărta dispozitivul filtrului, trageți de capac în sus.

          ATENȚIE!

 

Maș ina de spălat vase nu va fi folosită niciodată fără filtre.
Înlocuirea neadecvată a filtrului poate reduce performanța nivelului aparatului ș i deteriorarea 
vaselor și ustensilelor.

Pasul 1: Rotiț i fi ltrul în sens invers acelor de ceasornic.

Pasul 2: ridicați filtrul 

Sistemul de filtrare

Când urmați această procedură de la pasul 1 la pasul 2,sistemul va fi îndepărtat; 
când o urmaț i de la pasul 2 la pasul 1, sistemul 

de filtre 
de filtre va fi instalat.

1

2

OpenOpen
  

2

3

1



Panoul de control poate fi curățat folosind o cârpă ușor umedă.
După curățare, asigurați-vă că s-a uscat complet.
Pentru exterior, folosiți un aparat bun de ceară 
Nu folosiț i niciodată obiecte ascuțite, bureţi pentru curăţare sau suprafaţă e spă lat vase.

de lustruire.
 detergenț i duri pe nici a maș inii d   

Protejarea împotriva înghețării
În timpul iernii, vă rugăm luați măsuri de protecție împotriva înghețării pentru maș ina de spălat vase. 
De fiecare dată după ciclur ile de spălare, vă rugăm procedaţ i după cum urmează:：

Curățarea filtrului

Curățarea ușii

Când curățați fi ltrele, nu le izbiţi. În caz contrar, filtrele pot fi deformate, iar performanța maș inii 
de spă lat vase poate scădea.          ATENȚIE!

Pentru a curăța din jurul uș i i, trebuie să folosiț i numai o cârpă caldă moale , umedă.
Pentru a evita pătrunderea apei prin încuietoarea uş i i 

curățare.

garnitura 
ș i componentele electrice,nu folosiți 

spray pentru 

         ATENȚIE!
Nu folosiți un spray pentru acesta poate deteriora 

și componentele electrice.

 pete pe suprafața din oțel inoxidabil.

 curățare pentru a curăța panoul ușii deoarece 
încuietoarea uşii 
Agenții abrazivi sau unele prosoape de hârtie nu trebuie folosite deoarece există riscul de a zgâria 
sau de a lăsa

Curățarea brațelor de pulverizare 

-De fiecare dată, după ce ați folosit maș ina de spălat vase, controlați filtrele pentru a nu se bloca.
-Pentru a deșuruba filtrul aspru, puteți îndepărta sistemul . Îndepărtaț i orice rest de mâncare ș i 
 curățați fi ltrele sub jet de apă.

de filtre

Observație:

Pentru a curăța filtrul aspru ș i fi ltrul fin, folosiț i o perie de curățare. Reasamblați părț ile filtrului așa cum indică figurile de pe 
pagina anterioară ș i reintroduceți întregul ansamblu în maș ina de spă lat vase, locul lui ș i apăsând în jos.plasându-l la 

Îngrijirea mașinii de spălat vase

1.Întrerupeți energia electrică la maș ina de spălat vase.
2.Închideți alimentarea cu apă ș i deconectaț i furtunul de alimentare cu apă de la robinetul de alimentare cu apă

robinetul de alimentare cu apă o oală pentru a aduna apa).
4.Reconectați furtunul de alimentare cu apă la robinetul de alimentare cu apă
5.Îndepărtați filtrul de la capătul tubului ș i folosiți un burete pentru a absorbi apa.

.
3.Goliț i apa de pe furtunul de alimentare ș i  . (Folosiți 

.

Este necesar să curățați brațele 
produsele chimice din apă 

Pentru a îndepărta brațul superior, țineți piulița, rotiți 
brațul în sensul acelor de ceasornic pentru a-l îndepărta.

Pentru a îndepărta brațul 

Spă lați brațele cu detergent ș i apă caldă ș i folosiț i o perie moale pentru 
a curăța orificiile. Puneţi- le la loc după spălare.

de pulverizare în mod regulat deoarece 
pot bloca brațul de pulverizare ș i pivoți i.

de pulverizare 

de pulverizare inferior, trageți brațul în sus.



Asigurați-vă că tensiunea ș i frecvența electrică corespund celor de pe plăcuta cu date tehnice. 
Introduceți un ștecăr într-o priză electrică care este corespunzător împământată. Dacă priza 
electrică la care trebuie conectat aparatul nu este corespunzătoare pentru ștecăr, înlocuiți priza

degrabă, decât să folosiți un sau ceva asemănător care ar putea duce la 
supraîncă lzire ș i 

 
mai adaptor 

incendiu.

Vă rugăm uitaț i-vă pe etichetă pentru a șt ii tensiunea nominală ș i conectați maș ina de spă lat vase la ă electrică 
apropiată. Folosiți siguranț cerută siguranţă temporizată întrerupător recomandat ş i un circuit separat doar 
pentru acest aparat

 o surs  de energie 
a de 10 amp, o sau un 

.

Poziț ia aparatului în locația dorită. trebuie să rămână pe peretele din spatele ei, iar părți le laterale, de-a 
lungul dulapurilor sau pereți lor. Maș ina de spălat vase este echipată cu un robinet pentru apă ș i un furtun de scurgere 
care trebuie poziționat, fiecare pe partea dreaptă sau stângă a părți lor laterale pentru a facilita instalarea 
corespunzătoare.

Partea din spate 

Odată ce aparatul este așezat în poziția de fixare, înă lțimea maș inii de spălat vase 
trebuie modificată prin reglarea nivelului de înșurubare a picioarelor. În orice 
situație, aparatul nu trebuie înclinat mai mult de 2˚.

Poziționarea aparatului

Despre conectarea la energia electrică

          ATENȚIE!
Pentru siguranța personală:

priză ă
În nici un caz, nu tă iaț i sau îndepărtați împământare
Nu folosiț i prelungitor sau un intermediar  la acest aparat.

conexiunea de  din cablul de alimentare.

Aparatul trebuie împământat. În cazul unui disfuncţionalităţi defecţiuni, împământarea va reduce riscul 
unui șoc electric furnizând o cale de minimă rezistență pentru curentul electr ic. Acest aparat este dotat cu un 
cablu având un echipament de împământare ș i un ștecăr cu împământare. Ștecărul trebuie conectat la o priză 
care este instalată ș i împământată în conformitate cu standardele ș i cerințele locale. 

sau 

După fiecare spălare

Îndepărtarea ștecărului

Fără solvenți sau abrazivi de curățare

După fiecare spălare, închideți robinetul de apă al aparatului și 
lăsați ușa întredeschisă pentru ca umezeala și mirosurile 
neplăcute să nu rămână înăuntru.

Înainte de a curăța sau de a efectua activități de întreținere, 
scoateți întotdeauna ștecărul din priză.

Pentru a curăța exteriorul și părțile din cauciuc ale mașinii de 
spălat vase, nu folosiți solvenți  sau produse abrazive de 
curățare. Folosiți numai o cârpă înmuiată în apă caldă 

Pentru a îndepărta petele și murdăria de pe suprafața din 
interior, folosiți o cârpă umedă și puțin oțet, sau un produs de 
curățare special pentru mașinile de spălat vase.

cu 
detergent. 

Când nu o folosiți un timp îndelungat

Mutarea aparatului

Benzile de etanșare

Este recomandat să rula i un ciclu de spălare cu ma ina de spălat 
vase goală, iar apoi să scoate i tecărul din priză, închide i 
robinetul de apă i lăsa i u a aparatului întredeschisă. Aceasta va 
ajuta benzile de etan are ale u ii să reziste mai mult i previne 
apari ia mirosurilor neplăcute în aparat.

Dacă aparatul trebuie mutat, încerca i să-l ine i în pozi ie 
verticală. Dacă este absolut necesar, acesta poate fi 

Unul din factorii care provoacă apari ia mirosurilor neplăcute în 
ma ina de spălat vase este mâncarea care rămâne blocată pe 
benzile de etan are. Cură area periodică cu un burete umed va 
preveni apari ia acestora.

ț ș
ț ș ț

ș ț ș
ș ș ș

ț

ț ț ț ț
înclinat pe 

spate.

ț
ș

ș ț
ț



Conectarea la apă

for personal safety:
DO NOT USE AN EXTENSION CORD OR AN ADAPTER PLUG WITH THIS APPLIANCE.
DO NOT, UNDER ANY CIRCUMSTANCES, CUT OR REMOVE THE 

 FROM THE POWER CORD.
EARTHING 

CONNECTION

          ATENȚIE! O conexiune necorespunzătoare a conductei echipamentului de împămâ

Verificaț i cu un electr ician calificat sau cu un service reprezentativ dacă aveți îndoieli cu privire la 
împământarea corespunzătoare a aparatului.
Nu modificaț i ștecărul furnizat împreună cu aparatul. Dacă ștecărul nu este în concordanță cu priza, 
vă rugăm contactați un electrician calificat pentru a instala o priză corespunzătoare.

ntare poate duce la riscul 
unui șoc electric.

Vă rugăm închideț i de apă după folosire.robinetul           ATENȚIE!

C onecta�i  furtunul pentru ap� rece la un conector cu diametru de 3/4 (inch) �i  
asigura�i -v� de faptul  c� este bine strâns. 
În cazul în care conductele sunt noi sau nu au fost uti l izate o perioad� îndelungat� de 
timp, l�sa�i  apa s� curg� pentru a v� asigura c� este curat� � i  f�r� impurit��i . D ac� nu 
ve�i  face acest lucru, exist�  riscul  ca ori ficiul de admisie al  apei s� se blocheze iar 
ma�ina de sp� lat s� f ie avariat�. 



Următoarele lucruri trebuie verificate înainte de a pune în funcțiune mașina de spălat vase.

Punerea în funcțiune a mașinii de spălat vase

După instalare, vă rugăm să vă asigurați că păstrați acest manual.
Conținutul acestui manual este foarte folositor pentru utilizatori.

1  Mașina de spălat vase este echilibrată și fixată corespunzător

2  Supapa de admisie este deschisă

3  Există o scurgere la conexiunile conductelor

4  Conductele sunt bine legate

5  Sursa de energia este deschisă

6  Furtunurile de alimentare și de evacuare sunt racordate

7  Toate materialele de împachetat și de tipărire trebuie scoase din mașina de spălat vase.

Introduceți furtunul de evacuare într-o conductă de evacuare cu un diametru minim de 40 mm, sau lăsați-o să curgă în 
chiuvetă, asigurându-vă că nu se îndoaie sau ondulează. Capătul furtunului trebuie sa fie de cel puțin 1000 mm.

 A

 Counter În față

 Conductă de evacuare

NOTĂ: Capătu l furtunulu i trebuie să 
           fie de cel puț in 1000 mm
           

φ 40mm

 B

Cum să evacuați excesul de apă din furtunuri
Dacă chiuveta este mai înaltă de 1000 de la podea, excesul de apă din furtunuri nu poate fi evacuat direct în aceasta. Va fi 
necesar să evacuați excesul de apă din furtunuri într-un vas sau într-un recipient potrivit care este în afară si mai mic decât 
chiuveta.

Racordaţi furtunul de evacuare a apei. Furtunul de evacuare trebuie montat corect pentru a evita scurgerile de apă.
Asigurați-vă că furtunul de evacuare a apei nu este îndoit sau turtit.

Dacă aveți nevoie de un furtun de evacuare de extensie, asigurați-vă că folosiț i un furtun de evacuare identic.
Nu trebuie să fie mai lung de 4 metri; în caz contrar efectul de curățare al maș inii de spă lat vase poate fi redus.

la conducta de scurgere nu trebuie să fie mai înaltă de 1000 mm (maxim) faţă de inferioară

Evacuarea apei

Extensie furtun

Racordare la sifon
Racordarea partea  a vasului.



Furtunul a explodat, 
sau  a acționat 
întrerupătorul

Înlocuiți furtunul sau resetați întrerupătorul. Îndepărtați 
orice alte aparate care împart acelaș i circuit cu maș ina 
de spă lat vase.

Vărsați clătireaditiv pentru Ștergeți întotdeauna aditivul pentru clătire vărsat.

Minerale ale apei 
puternice

Obiectele afectate nu sunt 
rezistente la coroziune.

Capacul de la agentul de 
dedurizare (pag 22) s-a 
slăbit

Un braț de pulverizare 
lovește un obiect din coș

A  tacâmuriu căzut  în 
cuvă

Acestea pot fi provocate 
de instalația interioară 
sau de secțiunea 
transversală a conductelor.

Programul nu a funcționat 
după ce sarea a fost adăug
ată în mașina de spălat vase. 
În timpul ciclului de spălare 
au pătruns urme de sare.

Pentru a curăța interiorul, folosiț i un burete umed, cu 
detergent pentru maș ina de spă lat vase ș i purtaț i mănuș i 
din cauciuc. Nu folosiți niciodată orice alt detergent de 
curățare decât detergent pentru maș ina de spălat vase 
cu r iscul de a se forma spumă.

Folosiț i întotdeauna un program de spă lare rapid, fără 
alte vase din porțelan în maș ina de spălat vase ș i fără 
să selectați funcția Turbo (dacă există), după ce 
adăugaț i sare în maș ina de spălat vase.

Verificaț i marginea. Asigurați-vă că este bine fixată.

Întrerupeți programul, ș i rearanjaț
de 

i obiectele care 
blochează brațul 

Întrerupeți programul, ș i rearanjaț i tacâmurile.

Aceasta nu influențează funcționarea maș inii de spă lat 
vase.Dacă aveț i îndoieli, contactaț i un instalator calificat.

A fost folosit detergent 
cu colorant

Asigurați-vă că detergentul este unul fără colorant.

Detergent neadecvat

Asigurați-vă că maș ina de spălat vase este pornită ș i că ușa 
este bine închisă.Asigurați-vă că, cablul de alimentare la 
rețea este introdus în priza din perete.

Verificaț i dacă furtunul de apă este conectat corespunzător 
ș i că robinetul de apă este deschis.

Asigurați-vă că ușa este închisă corespunzător ș i încuiată.

Alimentarea electrică 
nu este deschisă

Presiunea apei este scăzută

Ușa maș inii de spălat 
nu este închisă 
corespunzător

Furtunul de evacuare 
este înnodat

Filtrul este înfundat

Chiuveta din bucătărie 
este înfundată

Verificaț i furtunul de evacuare

Verificaț i fi ltrul aspru (vezi secțiunea intitulată ”
Curățarea filtrului”)

Verificați chiuveta din bucătărie și asigurați-vă că evacuarea 
este bine făcută. Dacă problema este evacuarea chiuvetei din 
bucătărie, aveți nevoie mai degrabă de un instalator decât de 
un specialist de la service pentru mașina de spălat vase.

Înainte de a sunat la un service

Probleme 
generale

Probleme 
tehnice

Zgomot

Folosiți numai detergent special pentru mașina de spălat vase 
pentru a evita excesul de spumă. Dacă se întâmplă aceasta, 
deschideți mașina de spălat vase și lăsați spuma să se evapore. 
Adăugați 1 galon de apă rece în cuvă. Închideți și blocați mașina 
de spălat vase, apoi selectați orice ciclu. Mașina de spălat vase 
va evacua apa la primul pas. Deschideți ușa după ce evacuarea 
se încheie și verificați dacă spuma a dispărut.
Repetați dacă este necesar.



Coduri de eroare
Atunci când apar disfunc ii, aparatul va afi a coduri de eroare pentru a vă avertiza: ț ș

Vasele nu sunt încărcate 
corect.

Vedeți notele ”Încărcarea coșurilor maș inii de spă lat”.

Selectați un program mai puternic. 
Vedeți ” Tabelul ciclului de spă lare”.

Folosiț i mai mult detergent, sau schimbaț i detergentul.

Rearanjați obiectele pentru ca brațele să se poată roti 
liber.

Curățați și/ sau montați
Curățați canalele brațului ”
Curățarea brațelor 

 corect combinaț ia de furtunuri.
de pulverizare. A se vedea 

de pulverizare”.

Folosiț i mai puțin detergent dacă aveți apă dedurizată 
ș i selectați cel mai scurt ciclu pentru a spăla articolele 
din sticlă ș i pentru a le curăța. 

Folosiț i un agent de curățare abraziv pentru a îndepărta 
aceste amprente.

Reîncărcați în mod corespunzător vasele.

Încărcați maș ina de spă lat vase cum este sugerat în 
direcți i.

Măriți cantitatea de agent de clăt ire/ reumpleți 
dispozitivul pentru agent de clătire.

Nu goliț i maș ina de spălat vase imediat după spă lare. 
Deschideți puțin ușa pentru ca aburul să poată ieș i. 
Începeț i să luați vasele din mașina de spălat vase 
numai dacă vasele sunt numai puț in călduțe la 
atingere. Goliț i, mai întâi, coșul inferior. Aceasta 
previne căderea apei pe vasele din coșul superior.

La programele scurte, temperatura de spălare este mai 
mică. Acest lucru reduce, de asemenea, performanța de 
spălare. Alegeți un program cu un timp mai lung de spălare.

Evacuarea apei este mai dificilă cu aceste obiecte. 
Tacâmurile sau vasele de acest fel nu sunt recomandate 
pentru spălarea în maș ina de spă lat vase.

Programul nu a fost suficient 
de puternic.

Nu s-a distribuit suficient 
detergent.

Obiectele blochează zona 
brațelor de pulverizare.

Combinația de filtre de la 
baza cuvei nu este curată 
sau nu este corect montată.
Aceasta poate duce la 
blocarea canalelor de apă 
de la brațul pulverizator.

Combinarea apei dedurizate 
cu prea mult detergent.

Ustensilele din aluminiu se 
freacă de vase.

Vasele blochează 
compartimentele 
pentru detergent.

Încărcare necorespunzătoare

Prea puțin agent de clătire

Vasele sunt scoase prea 
repede

A fost selectat un program 
necorespunzător

Utilizarea tacâmurilor cu o 
calitate slabă.

Nesatisf -fabrica 
de sp lare rezultat

ă
ă

Nesatisf -fabrica 
de uscare rezultat 

ă

Dacă au loc scurgeri, închideți robinetul principal de apă î
Dacă există apă în cuvă din cauza supraîncărcăr ii sau a unor scurgeri minore, apa trebuie îndepărtată 
înainte de a reporni maș ina de spălat vase.

nainte de a suna la un service.          
ATENȚIE! 

Indicatoru l  luminos rapid l icărește 

repede 

Timp de admisie prea lung. 

Coduri                                    Semnif icaț ie           Cauze posibi le  

Robinetele nu sunt deschise sau alimentarea cu apă este restricționată sau 

presiunea apei este scăzută. 

 
Indicatorul luminos Eco licărește repede      Scurgere.                Un element al mașinii de spălat are scurgeri.  



Înălț ime:                                  845mm  
Lăț ime:                                     448mm
Grosime: (cu ușa închisă)                                   600mm

Presiunea apei:                        0.04-1.0MPa
Alimentarea la rețea: a se vedea eticheta              
Capacitate:  setări                               9 

Informații tehnice

448448

(with the door closed)600

(with the door closed)600

845845

1175
1175
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A++

0.69kWh

185 min

ECO 45℃

49 dB(A) re 1 pW

GS52115W,GS52115X

9

197kWh

2520

44.8 cm
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