
  Manual de utilizare

Pentru o folosire cât mai bună a maşinii automate de spălat rufe, citiţi cu atenţie 

instrucţiunile din manualul de utilizare! Păstraţi-l cu grijă şi pentru o consultare ulterioară!

Modele: AXGIW1470
            AXGIW1480
            AXGIW1490
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Vă multumim că aţi ales această maşină de spălat rufe. Acest manual de instrucţiuni  
include informatii importante despre instalarea, utilizarea si intretinerea masinii de spalat.  

Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste informaţii în vederea unei bune utilizări a aparatului 

mărindu-i astfel durata de viaţă. 

Garanţia noastră nu este aplicabilă şi unor disfuncţionalităţi apărute din utilizarea 

defectuoasă sau din executarea altor operaţiuni decât a celor menţionate în acest manual de 

instrucţiuni, iar noi nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru aceasta. 

Păstrati cu grijă acest document într-un loc sigur pentru o consultare ulterioară. Dacă 

aveţi îndoieli vă rugăm să luati legatura cu cel mai apropiat centru de service autorizat.

      Măsuri de siguranţă şi protecţie
 -   Dacă intentionati să aruncati această masină, vă rugăm să respectati regulile de eliminare 

     a deseurilor electrocasnice. Tăiati cablul de alimentare pentru a nu mai putea fi folosită din nou. 

     Scoateti uşa, pentru ca în interiorul tamburului să nu rămână blocaţi copiii în timp ce se joacă. 

 -   Nu folosiţi detergent în mod excesiv.

 -   Inălbitorul sau alti agenti pot fi folosiţi în prealabil pentru scoaterea petelor atunci când 

     situaţia o impune. 
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 Note şi comentarii Măsuri de siguranţă

     Înainte de prima utilizare a maşinii de spălat

-    materialele de ambalare pot fi periculoase pentru copii. Ţineti toate aceste materiale(ambalaje de plastic,

    de nylon,etc) departe de copii;
-    maşina de spălat NU trebuie montată în încăperi cu o umiditatea ridicată, precum nici în cele în care există

     materiale caustice, inflamabile; 

-    conectati maşina de spălat la reţeaua electrică sub supravegherea unui specialist (electrician) care  

     ar trebui să respecte întocmai indicaţiile oferite în acest manual (vezi pag. 7 - “Instalarea maşinii de   

     spălat), adaptându-se la condiţiile potrivite din locul unde maşina de spălat va fi amplasată;

-    înainte de prima utilizare a acestei maşini de spălat, materialele de ambalare şi suruburile de transport 

     trebuiesc îndepărtate. Altfel, maşina de spălat poate avea probleme serioase în timpul funcţionării

     (vezi pag. 6 - “Îndepărtarea şuruburilor de transport”);

-    înainte de prima utilizare a maşinii de spălat, trebuie efectuat un ciclu de spălare fără nici o ţesătură

     în interior (vezi pag. 14 “Spălarea ţesăturilor pentru prima dată”).

     

     Măsuri de precauţie şi siguranţă
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      ca totul sa fie în regulă.

-    scoateţi ştecherul din priză înainte de curăţarea maşinii de spălat.

-    asiguraţi-vă că toate buzunarele sunt goale.

-    eliminaţi orice accesoriu apărut ca: monezi, agrafe, şuruburi sau pietricele. Acestea pot provoca  

     daune sau disfunctionalităţi maşinii.

-    după fiecare utilizare a aparatului scoateţi din priză ştecherul şi opriţi robinetul de alimentare cu apă.

-    înainte de a deschide uşa(hubloul) verificaţi în interiorul cuvei ca apa să fi fost evacuată. 

     Nu deschideţi uşa dacă apa se află la un nivel la care poate fi văzută.;

-    animalele sau copii pot aluneca accidental în interiorul maşinii.Vă rugăm să verificati înainte de utilizare

-    hubloul(uşa/geamul) poate fi fierbinte în timpul programului. Păstraţi animalele şi copiii la distanţă de

      maşină în timpul efectuării programului de spălare.

-    această maşină nu este fabricată pentru a fi folosită de copii sau de persoane cu dizabilităţi mentale, 

     psihice, cu capacităţi senzoriale reduse sau lipsiţi de orice experienţă, decât în situaţia în care aceştia 

     se află sub supravegherea unor persoane responsabile pentru sănătatea şi siguranţa lor.
-    copiii trebuiesc supravegheaţi ca să nu se joace cu maşina de spălat rufe.

-    nu încercaţi să reparaţi maşina singur. Maşina se poate deteriora sau pot apărea probleme/riscuri dacă 

     nu intervine în repararea maşinii un specialist autorizat / calificat. 
-    dacă ştecherul sau cablul de alimentare apar ca fiind deteriorate apelaţi la o unitate service recomandată

     de producător / importator pentru a le înlocui. 

-    verificaţi ca aparatul să fie conectat la o priză corespunzătoare indicaţiilor de pe eticheta aflată în 

     partea din spate a maşinii.
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Măsuri de siguranţă Privire de ansamblu asupra maşinii de spălat 

   Avertismente pentru spălarea rufelor
-   această maşina poate fi alimentată cu apă rece şi a cărei presiune este în conformitate cu cea

    din fişa tehnică a produsului;

-   această maşină de spălat este destinată exclusiv uzului casnic iar obiectul spălărilor îl reprezintă

    ţesăturile prevăzute în tabelul cu programe; 

-   este interzisă utilizarea de solvenţi inflamabili sau caustici(benzină, alcool, etc). Aceste substanţe nu pot fi 

    utilizate ca detergenţi. Vă rugăm să folosiţi detergenţi speciali pentru maşinile AUTOMATE de spălat rufe

    şi nu cele care sunt menţionate ca fiind “MANUALE”.

-   este interzisă spălarea de pături;

-   aveţi grijă să tineţi departe copiii de maşina de spălat, evitând astfel producerea de accidente;

-   acelaşi tratament vă rugăm să-l aplicaţi şi animalelor;

-   atenţie la evacuarea de apă fierbinte din masină de spălat. Pericol de ardere accidentala!

-   nu încărcaţi niciodată apă în cuvă în timpul spălarii;

-   dupa terminarea programului, aşteptaţi  minute pentru ca usa să se deblocheze;

-   în acelaşi timp, după utilizare, scoateţi ştecherul din priză şi opriţi robinetul de alimentare 

    cu apă, dacă nu mai efectuaţi alt ciclu de spălare.

     Măsuri suplimentare privind maşina de spălat
-   evitaţi să vă urcaţi pe masină sau să staţi pe ea un timp îndelungat;

-   nu vă sprijiniti pe uşa/hubloul aparatului;

-   nu închideţi uşa cu o forţă excesivă. Dacă uşa nu se închide uşor şi este nevoie de o forţă suplimentară 

    verificaţi dacă rufele au fost introduse în întregime şi distribuite uniform în interiorul tamburului.

    Avertismente la transportarea maşinii
-   şuruburile de transport trebuiesc scoase de o persoană specializată/responsabilă;

-   apa trebuie evacuată din maşină înainte ca aceasta din urmă să fie transportată;

-   manevraţi maşina cu atenţie. Nu ţineţi de părţile fragile în timpul manipulării aparatului(hubloul deschis, 

    masca din partea din faţă a maşinii, etc.).

-    nu folosiţi o priză cu o intensitate / putere mai mică decât cea prevazută pe eticheta de energie. Nu

     scoateţi niciodată ştecherul din priză cu mâinile ude;

-    pentru a evita orice scurt circuit sau alte accidente, folosiţi doar prize cu împământare. Totodată, NU

     folosiţi prelungitoare pentru alimentarea maşinii de spălat la reţeaua de curent electric;

-    acest aparat poate fi reparat doar de unităţile service autorizate de producător / importator, aceştia 

     utilizând piese înlocuitoare corespunzătoare.

Accesorii

•   Prezentarea partilor componente de mai sus are titlu informativ. 
     Pentru informatii suplimentare va rugam sa vizualizati direct produsul.

Note!

Tambur

Cablu alimentare

Panou de control

Sertar detergent

Filtru scame

Usa(hublou)

Furtun alimentare

cu apa

Capac superior 

Furtun evacuare

Manual utilizare
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3. Asiguraţi în mod corect poziţionarea maşinii de spălat. Slăbiţi piuliţa de blocare cu cheia 

   si rotiţi picoruşele până când acestea au contact direct cu pardoseala. Presaţi piciorul cu o mână 

   şi strângeti piuliţa cu cealaltă mână.

4. După ce aţi realizat operaţiunile de la punctul anterior, faceţi din nou o verificare pentru a vedea dacă 

   maşina a fost reglată corespunzător. Dacă maşina este în continuare instabilă, repetaţi paşii de la 2 si 3.

 

    

   

      Conectarea furtunului de alimentare
Conectaţi furtunul de admisie al apei ca în figura

alăturată.

   

      Instalarea furtunului de alimentare
1. Conectaţi capătul(cu cotul) la robinetul de apă şi înşurubaţi 

   în sensul acelor de ceasornic.

2. Conectaţi celălalt capăt al furtunului la valva de admisie 

   din spatele maşinii de spălat şi rotiţi, de asemenea, în  

   sensul acelor de ceas.

 După conectare în ambele părţi, dacă există vreo  
parte a furtunului îndoită, repetaţi operaţiunea de conectare

 a furtunului. Pentru alimentarea cu apă se poate folosi de 

asemenea şi pipa de la robinetul de apă curentă.  

      Aşezarea furtunului de evacuare
Sunt două variante de montare a furtunului de evacuare:

1. Aşezaţi-l într-un loc de evacuare directă(în gheu

 

   Despachetarea maşinii de spălat
Dezambalaţi produsul cu mare grijă şi verificaţi dacă acesta a suferit vreo defecţiune în timpul transportului. 

Verificaţi dacă toate accesoriile prezentate la pag. 5 se află în punga din interiori. 

Dacă sesizaţi vreo defecţiune de pe urma efectuării transportului sau vă lipseşte vreunul din accesoriile 

pe care ar fi trebuit sa le primiţi, vă rugăm să vă adresaţi la magazinul de unde aţi cumpărat produsul.

    Aruncaţi materialele de ambalare
Ambalajul poate fi confectionat care să fie periculos pentru copii. Vă rugăm să îl aruncaţi în mod corect 

şi să evitaţi orice contact al copiilor cu el. Vă rugăm să respectaţi regulile/legile în vigoare şi să le depuneţi

în locurile special amenajate. Nu aruncaţi aceste materiale odată cu gunoiul menajer 

pe care îl aruncaţi în fiecare zi. 

    Scoaterea suruburilor de transport
Înainte de prima utilizare a maşinii de spălat, şuruburile 

de transport trebuiesc scoase din spatele aparatului.

 Vă rugăm să urmaţi paşii de mai jos pentru eliminarea

şuruburilor:

1. Desfaceţi toate şuruburile cu cheia şi scoateţi-le.

2. Acoperiţi găurile cu capacele oferite în punga din interior.

3. Păstraţi şuruburile pentru un transport viitor.

    Alegerea locului de amplasare al maşinii
Înainte de prima utilizare a maşinii de spalat, alegeţi locul de amplasare care ar trebui sa aibe caracteristicile
 de mai jos:

-   locul trebuie să fie rigid, uscat şi cu o suprafaţa plană (dacă platforma nu este plană, reglaţi picioruşele ca 

    în figura de mai jos - pâna maşina ajunge să fie în poziţie perfect la orizontală).

-   evitati expunerea directă la razele solare.

-   locul să fie într-o zona bine ventilată.

-   temperatura din încăpere să nu coboare sub 0°C.

-   menţineţi maşina departe de surse de caldură.

Asiguraţi-vă că maşina nu stă pe cablul de alimentare.

Nu instalaţi maşina pe un covor.

     Ajustarea picioruşelor
1.Când pozitionaţi maşina de spălat, verificaţi mai 

   întâi dacă picioarele sunt la locul corespunzător, 

   ataşate de maşină. Dacă nu sunt, montati-le la locul 

   lor cu o cheie, pregătind astfel înşurubarea sau 

  deşurubarea lor .

2.După aşezarea maşinii de spălat în poziţia dorită 

   apăsaţi pe rând în cele 4 colţuri ale acesteia pentru

   a verifica stabilitatea. Dacă maşina de spălat nu este  

   stabilă în timpul presării, atunci este nevoie ca picioruşele 

   să fie reglate.

5. Puneţi o nivela pe toate laturile superioare ale maşinii în vederea verificării orizontalităţii maşinii de spălat. 

Dacă acesta arată că maşina este perfect la orizontală atunci înseamnă că maşina este poziţionată

 corespunzător. 

sau în locul de scurgere de la o chiuvetă).

Notă:
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2. Conectaţi-l cu ajutorul suportului pe o chiuvetă, cadă, bazin WC.
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-   când efectuaţi evacuarea apei reziduale într-o 
    chiuvetă, legaţi furtunul cu o frânghie de robinet. 
-   pozitionaţi furtunul de evacuare în mod corespunzător
    pentru a evita orice scurgere accidentală de apă
    pe podea.
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     Conectarea la reţeaua electrică
-  când foloseşti încălzirea apei prin intermediul maşinii de spălat, intensitatea curentului este de 10A

     Asiguraţi-vă că toate valorile reţelei de energie electrică (intensitate, voltaj şi frecvenţă) ale locuinţei dvs. 

     sunt corespunzătoare instalării de aparate electrocasnice;

-  conectaţi maşina de spălat prin intermediul ştecherului la o priză cu împământare;

-  verificaţi ca voltajul reţelei de curent electric cu cel menţionat pe eticheta electrică a maşinii; 

-  atât ştecherul cât şi reţeaua electrică trebuie să fie confecţionate corespunzător;

-  NU folosiţi prelungitoare sau alte elemente de legătura improvizate;

-  NU conectaţi sau scoateţi cablul din priză cu mâinile ude;

-  când conectaţi sau scoateţi cablul din priză, tineţi priza cu o mână şi cu cealaltă trageţi stecherul.  

     NU trageţi cablul cu forţa;

-  dacă observaţi semne de tăiere sau deteriorare a cablului, acesta trebuie înlocuit de către o unitate

     service recomandată de către furnizor/importator.

  

1. Aceasta maşină trebuie conectată la o priză cu împământare. Daca ar apărea un scurt-circuit 

   împământarea poate evita provocarea de accidente.

   Această maşina este dotată cu un cablu de alimentare, care include un ştecher şi cablu cu 3 fire, din care 

   unul reprezintă împământarea.

2. Recomandabil ar fi ca maşina sa fie conectată separat de circuitul standard de energie electrică prin 

   intermediul prizelor. Altfel, se pot produce în anumite situaţii scurt circuite. 

Utilizarea maşinii de spălat

     Sortarea şi pregătirea rufelor pentru spălare

Citiţi cu atenţie informaţiile de mai jos pentru a evita deteriorarea maşinii sau a rufelor 

Verificaţi dacă rufele se pot decolora

Luaţi un prosop alb şi umeziţi-l cu detergent lichid şi apoi ştergeţi unul din colţurile invizibile ale tesaturii 

supuse testării. Verificaţi ulterior dacă prosopul alb a

preluat din culoarea ţesăturii colorate.

Astfel testate, ţesăturile colorate care fiind depistate 

că se decolorează cu uşurinţă, vă rugăm să le 

spălaţi separat, înainte de a porni maşina de spălat.

Pentru petele de pe mâneci, gulere şi buzunare, 

folosiţi detergent lichid şi frecaţi cu rabdare si cu  

atentie. În final puneţi-le în maşina de spălat 

pentru ca spălarea să fie mai eficientă.

Pentru ţesăturile sensibile la temperatură ridicată, ele 

vor fi spălate ca în tabelul de programe. Altfel, 

pot apărea pierderi de culori din ţesături.

Atenţie!!!

Nu lăsaţi rufele în maşină ,dupa efectuarea spălarii pentru o perioadă lungă de timp. 

Aceasta poate cauza apariţia de pete de mucegai. Prin urmare, spălaţi rufele în timp util. 

Rufele pot suferi modificări de compoziţie sau estetice dacă nu sunt spălate conform cu  

indicaţiile de temperatura de spălare propuse.

Rufele care nu pot fi spălate în maşina de spălat rufe
Rufele care se pot deteriora dacă sunt scufundate în apă:

- cravate, veste, haine stil western, etc pot suferi “ contracţii” şi astfel se vor strânge/deforma

 dacă sunt spălate în apă; rufele ce se pot decolora uşor ca cele din fire si fibre sintetice, etc.

！ ATENŢIE

Furtunul trebuie ataşat la o înăltime de cel puţin 60 cm şi cel mult 100 cm
    În cazul în care furtunul este ridicat după ce 
a fost asezat la nivelul podelei sau aproape 
de pământ (mai puţin de 60 cm deasupra 
pământului), scurgerea apei se face mai greu 
iar hainele pot ieşi ude. Astfel, înălţimile specificate 
în figură trebuie respectate.

    Pentru a preveni reumplerea maşinii cu apă 
murdară şi pentru a permite o scurgere uşoara, 
capătul furtunului nu trebuie scufundat în apa de 
scurgere. Capătul furtunului trebuie să poată primi 
aer. Furtunul nu trebuie împins în conducta de scurgere 
mai mult de 15 cm. Dacă acesta este prea lung, îl 
puteţi taiă
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hainele cu striaţii/riduri, hainele imprimate, ştantate, etc. pot suferi atunci când sunt scufundate 

în apă. De asemenea, hainele care se pot deteriora foarte uşor sunt cele confecţionate din 

nylon, din blană.

Hainele cu imprimeuri, rochiile lungi şi cele tradiţionale sunt produse care, de asemenea, se pot  

decolora foarte uşor.

Nu spălaţi rufele care nu au pe etichetă indicate temperaturile de spălare.

Nu spălaţi petele apărute pe haine cu solvenţi precum benzină, petrol sau alcool tehnic. 

Pericol de distrugere a ţesăturilor!!

Fiţi atenţi în alegerea detergentului 
Detergentul potrivit pentru acest tip de maşină este cu nivel de spumare redusă, cel denumit generic ”automat” 

”automat” şi nu cel denumit “manual”, folosindu-l corespunzător cu tipul de ţesătură ce urmează a fi spălată  

(bumbac, sintetice, delicate, lână), gradul de colorare, nivelul temperaturii de spălare, gradului şi tipului de 

murdărie. Altfel spuma în exces poate genera eliminări de lichide în exteriorul maşinii şi totodată pot 

apărea accidente.

Înălbitorii alcalini pot deteriora textura ţesăturilor, ca şi culorile acestora. Este indicat ca aceştia să fie folosiţi 

cât mai puţin posibil.

Detergentul pudră poate lăsa, după spălare, urme pe ţesături, putând genera astfel mirosuri neplăcute

dar această problemă se poate rezolva prin efectuarea mai multor cicluri de limpezire.

Dacă detergentul este folosit în cantitate prea mare, există posibilitatea ca acesta să nu fie dizolvat complet. 

El poate rămâne astfel depus pe haine, pe furtunul de evacuare, pe tambur sau în cuva de spălare

Există pericolul şi ca hainele să rămână astfel pătate.

Procesul de spălare va fi ales corespunzător, în funcţie de greutatea rufelor, gradul de murdărie, 

duritatea apei, ca şi de recomandarea producătorului detergentului. Dacă aveţi dubii asupra durităţii apei,

efectuaţi testarea acesteia pentru aflarea rezultatului corect.
Nota:

Nu lăsaţi detergentul la îndemâna copiilor.

     Pregătirea rufelor înainte de spălare

Goliţi buzunarele.

Verificaţi buzunarele ţesaturilor care urmează a fi spălate 

goliţi-le de orice obiect rigid(monezi, agrafe, şuruburi,

pietricele, altfel, maşina de spălat poate avea o funcţionare

 anormală, zgomote, etc. 

Ţesăturile care urmează să fie spălate, sunt clasificate 

conform cu anumite caracteristici.

După etichetele pe care se găsesc anumite simboluri rufele sunt clasificate astfel: 

- bumbac, sintetice, nylon, lână, fibre artificiale.

După culoare: rufe albe şi rufe colorate. Toate rufele colorate trebuiesc spălate separat.

După mărime: articolele de diferite mărimi sunt spălate împreună pentru eficientizarea procesului de spălare.

După sensibilitatea texturii: articolele delicate vor fi spălate separat. Ca şi pentru ţesăturile din fibre  

sintetice, din lână alegeţi tipul de program corespunzător. Verificaţi toate etichetele articolelor textile înainte 

de spălare.

Rufele trebuiesc sortate înainte de a fi introduse în maşina de spălat. Referitor la ţesăturile care conţin 

cârlige, părţi metalice, acestea vor fi scoase înainte de a fi spălate.

Decoraţiunile de pe ţesături pot cauza maşinii de spălat. Ca şi în cazul ţesăturilor care au butoane sau 

broderii, acestea vor fi întoarse pe dos pentru a fi spălate. 

        Articolele mici este indicat să le puneţi într-un

săculet apoi să le introduceţi în tambur pentru a fi  

spălate. Prin aceasta se evită că acestea să intre

în anumite zone ale cuvei provocând astfel 

！

Capacitatea de spălare:

Nu încărcati maşina peste cantitatea recomandată; altfel poate fi afectat efectul spălarii. Alegeţi 

cantitatea optimă de spălare conform cu tabelul de mai jos:

                      

                     

                     

                    

                    

                    

！ ATENŢIE

disfuncţionalităţi.
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  Obligatoriu           ○　Optional 

Sertarul pentru detergent
               
          
          

Detergent pentru prespalare
Detergent pentru spalarea principala
Balsam 

II
I

Trageti afara sertarulDetergent lichid  Detergent pudra    

•   Pentru a evita aglomerarea detergentului, inainte de a-l turna in caseta lui

este recomandabil sa folositi putina apa pentru a-l dilua. In acest fel evitati

ca sa se blocheze caseta de detergent in timp ce apa va curge in ea in timpul

operatiunilor de spalare.

•   Pentru a obtine cele mai bune performante de spalare cu cel mai mic consum

de energie si de apa, va rugam sa folositi tipul de detergent potrivit in functie de

temperatura apei folosita la spalare.

Note!

Atentie!
•   Va fi nevoie ca sa adaugati detergent in compartimentul I doar dupa 
     ce ati selectat functia de Prespalare.

Bariera Bariera

Operarea maşinii de spălat 

Panoul de control

Oprit
Aparatul este oprit.

Start/Pauză

Apasati butonul pentru a porni sau 

opri temporar ciclul de spalare.Daca 

doriti sa adaugati rufe in timpul 

procesului de spalare, tineti apasat 

3 sec. acelasi buton iar usa se va 

debloca.

Programe
Disponibil in functie de tipul tesaturii
ce se doreste a fi spalata.

Opţiuni 
Acesta va permite sa selectati o functie
aditionala si atunci cand o veti selecta
becul va lumina.

Notă!
Tabelul are caracter informativ.Pentru exactitate vă rugăm să vizualizaţi produsul.•   

1

3

12

4

Operarea maşinii de spălat

Prespalare
Functia de Prespalare va oferi un program de Extra Spalare inainte de spalarea principala. 

Este potrivita pentru a spala tesaturi foarte murdare. Este nevoie sa puneti detergent in 

compartimentul (I) atunci cand selectati aceasta functie.

Extra Clatire
Tesaturile vor primi o clatire suplimentara dupa ce ati selectat aceasta optiune. 

Opţiuni 
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Notă!
Cand programul se va termina, luminile de la Start/Pauza si “Usa blocata” vor clipi.•   

Afişaj
Ecranul va afisa setarile, timpul ramas
sestimat, optiunile si statusurile mesajelor
pentru utilizarea masinii de spalat.
Afisajul se va pastra pe parcursul 
programului/optiunilor alese.

5Program

Bumbac

Sintetice

Mix

Sport

Haine copii

Blugi

Clatire&stoarcere

ECO 40-60 

Program

Stoarcere

Tesaturi mari

Lana

Rapid 15'

Rapid 45'

20ºC

Intensiv
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Temperatura
Aceasta poate fi: Rece, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C.

Turaţia de centrifugare(stoarcere) poate fi reglata(in functie de program):
0-400-600-800-1000-1200-1400 rpm.
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Extra spalare
Puteti selecta aceasta optiune pentru rufe foarte murdare. Aceasta va 

mari durata si intensitatea procesului de spalare pentru sporirea efectelor

acesteia. 

Hygiene Pro

Cand becul din dreptul functiei Hygiene Pro este aprins, inseamna ca aceasta

functie este activata in cadrul programului de spalare. Astfel o functie de

Auto-Curatare va fi activata automat in timpul ciclului de spalare ales.

Sistemul Hygiene Pro va mentine rufele dvs. intotdeauna curate.

Afisajul

Timp spalare Timp intarziere

Stoarcere Eroare

Sfarsit Temperatura

Blocare copii Usa blocata

Prespalare Extra clatire

Extra spalare Intarziere

○ Optional

Program                  Optiune                  Program                  Optiune                  

Prespalare   Extra clatire   Extra spalare   

Bumbac

Sintetice

Mix

20ºC

Sport

Haine copii

Blugi

Clatire & stoarcere

Stoarcere

Tesaturi mari

Lana

ECO 40-60 

Intensiv

Rapid 15'

Rapid 45'

Viteza de stoarcere a rufelorStoarcere

Temperatura

Program       Turatie implicita(rpm) 

Bumbac

Sintetice

Mix

20ºC

Sport

Haine copii

Blugi

Clatire & stoarcere

Stoarcere

Lana

Intensiv

Rapid 15'

Rapid 45'

Pornire intarziataIntarziere

Setarea functiei de Pornire intarziata
1. Selectati un program
2. Apasati butonul “Intarziere” pentru a alege timpul de intarziere(0-24 h)
3. Apasati butonul “Start/Pauza” pentru a incepe operatiunea de pornire intarziata

Alegeti programul Setati durata Start

Anularea functiei de Pornire intarziata
Apasati butonul “Intarziere” pana se va afisa 0 H.Acesta trebuie apasat inainte ca
programul sa inceapa.
Daca programul deja a inceput, va trebui sa opriti masina de spalat pentru a 
reseta programul.

ATENTIE!
Daca va aparea o oprire accidentala a alimentarii cu energie electrica in timp ce
masina de spalat functioneaza, programul aflat in desfasurare se va memora, iar
la revenirea alimentarii cu energie electrica nu trebuie decat sa apasati butonul 
“Start/Pauza” iar programul va continua

(12-)

(14-)

(10-)

(10-)

(10-)

(10-)

(10-)

(1000 rpm)

Program       Turatie implicita(rpm) 

Tesaturi mari

ECO 40-60

Prespalare   Extra clatire   Extra spalare   

--
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Alte Functii 

Apasati butonul “Temperatura” timp de 3 sec.
Avertizarea sonora va fi oprita.

Oprirea avertizarii sonore

Pentru a o activa, apasati din nou butonul timp de 3 secunde. Setarea va fi mentinuta pana   
la urmatoarea resetare.

Start

Blocare acces copii
Pentru a evita operarea masinii de spalat de catre copii  

Start Apasati [Intarziere] si [Functie] 

timp de 3 sec. pana se va auzi un Bip.

Intarziere 

Opriti alimentarea cu energie a masinii ca o alta masura de protectie a copiilor. 

•  Apasati cele 2 butoane timp de 3 sec.

•  Functia de “Blocare acces copii” va bloca toate butoanele cu exceptia [Oprit ].
•  
•  Daca doriti sa schimbati un program, trebuie mai intai sa dezactivati functia 
    de blocare a accesului copiilor, apoi rasuciti programatorul la pozitia Oprit si
    si apoi la programul pe care doriti sa il utilizati.

Atentie!

Alegeti 
Programul

•  
Dupa oprirea avertizarii sonore, sunetul de terminare al programului
nu va mai fi activ. 

Atentie!
                     

Functie

Reincarcare rufe in timpul spalarii

Această operație poate fi executată în timpul progresului de spălare. 

Când tamburul încă rulează și există o cantitate mare de apă cu temperatură 

ridicată în tambur.

In acest moment ușa nu poate fi deschisă cu forță. 

Apasați butonul “Start / Pauză” timp de 3 sec. să reîncărcați și începeți să 

adăugați hainele in tamburul masnii de spalat. 

Vă rugăm să urmați pașii mai jos:

1. Așteptați până când tamburul isi oprește rotația.

2. Ușa se deblocheaza(se va auzi un sunet scurt).

3. Închideți ușa când hainele sunt reîncărcate și apăsați butonul “Start / Pauză”.

Start/Pauza
Apasati 3 sec. 

pt a reincarca

Apasati butonul “Start/Pauza” 
timp de 3 sec.

Adaugati rufe

Rufe

Start

ATENTIE!

Nu utilizați funcția de Reîncărcare atunci când nivelul apei se află 
peste marginea inferioară a tamburului sau temperatura apei este mai mare.

  16
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Programele sunt disponibile in functie de tipul tesaturii.

Programe Tabelul de programe

                     Program                                                               

Bumbac

                                 

Sintetice

Spalare rapida15/45'

ECO 40-60 

Haine copii

Mix

Blugi 

Stoarcere

Clatire si stoarcere

Este potrivit pentru a spala cateva rufe care nu sunt foarte murdare.

Implicit potrivit pentru tesaturi care se spala la 40-60°C
cu un timp de spalare mai indelungat si un consum mai mic
de energie

Acest program a fost creat pentru a spala tesaturi de copii cu

performante foarte bune de clatire pentru a mentine aceste

tesaturi cat mai curate.

Pentru tesaturi mixte(de exemplu: fibre sintetice si bumbac)  

Operatiune de stoarcere suplimentara.

Clatire suplimentara + stoarcere.

Puteţi selecta acest program pentru spălări zilnice ale ţesăturilor rezistente. 
Perioada de spălare este destul de lungă cu rezultate de spălare foarte bune. 
Programul este recomandabil a fi folosit la spălarea articolelor din bumbac ca 
de exemplu: lenjerii de pat, feţe de pernă, prosoape, lenjerii de corp, etc. 

Puteţi alege acest program pentru a spăla ţesături mai sensibile(sintetice, 
delicate) datorită compoziţiei lor. 
Programul este mai scurt, comparativ cu cel pt. bumbac iar procedura de 
spălare este mai delicată. 
Este recomandată spălarea următoarelor tipuri de ţesături, ca de exemplu: 
cămăsi, haine, ţesături mixte, etc. 
De asemenea acest program poate fi utilizat şi pentru perdele şi pentru 
textilele dantelate. În timp ce spălaţi aceste tipuri de ţesături, cantitatea 
de detergent necesară se va reduce în conformitate cu indicaţiile de
pe ambalajul acestuia. 

Acest ciclu de spălare este special creat pentru curăţarea 
blugilor.

     

•   Parametrii din acest tabel au caracter de orientare pentru utilizator. Parametrii 
     actuali pot diferi fata de valorile mentionate in tabelul de mai sus.

Notă!

• Conform EN 60456: 2016 / prA2019 Cu (UE) 2019/2014, (UE) 2019/2023,

Clasa de eficiență energetică UE este: B

Program de testare a energiei: ECO 40-60. Altele sunt implicite.

Jumătate de sarcină pentru mașina de 7 kg: 3,5 kg.

Sfert de sarcină pentru mașina de 7 kg: 2 kg.

Incarcare(kg) Durata implicita(h)Temp. implicita(°C) 

20ºC Pentru tesaturi care pot fi spalate si in apa rece.

Sport Pentru echipamente tip sport.

Intensiv In vederea cresterii efectelor de spalare, timpul de spalare
este marit.

Tesaturi mari Program potrivit pentru spalarea tesaturilor voluminoase:
haine lungi si groase, saci de dormit,lenjerii de pat, etc.

Lana Program potrivit pentru spalarea tesaturilor din lana, gen de
spalare delicata, cu pauze mai lungi pentru evitarea deteriorarii
acestui tip de tesatura.

AXGIW1470

Program

Bumbac

Sintetice 

Mix

20°C

Sport

Ţesături copii

Blugi

Clătire şi Stoarcere

Stoarcere

Ţesături mari

Lana

ECO 40-60

Intensiv

Rapid 45’

Rapid 15’

 

Rece
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Tabelul de programe

Conform EN 60456: 2016 / prA2019 Cu (UE) 2019/2014, (UE) 2019/2023,

Clasa de eficiență energetică este: B

Program de testare a energiei: ECO 40-60. Altele sunt implicite.

Jumătate de sarcină pentru mașina de 9 kg: 4,5 kg.

Sfert de sarcină pentru mașina de 9 kg: 2,5 kg.

Incarcare(kg) Durata implicita(h)Temp. implicita(°C) 

AXGIW1490

Program

Bumbac

Sintetice 

Mix

20°C

Sport

Ţesături copii

Blugi

Clătire şi Stoarcere

Stoarcere

Ţesături mari

Lana

ECO 40-60

Intensiv

Rapid 45’

Rapid 15’

 

Tabelul de programe

•   Parametrii din acest tabel au caracter de orientare pentru utilizator. Parametrii 
     actuali pot diferi fata de valorile mentionate in tabelul de mai sus.

Notă!

Conform EN 60456: 2016 / prA2019 Cu (UE) 2019/2014, (UE) 2019/2023,

Clasa de eficiență energetică este: B

Program de testare a energiei: ECO 40-60. Altele sunt implicite.

Jumătate de sarcină pentru mașina de 8 kg: 4 kg.

Sfert de sarcină pentru mașina de 8 kg: 2 kg.

Incarcare(kg) Durata implicita(h)Temp. implicita(°C) 

AXGIW1480

Program

Bumbac

Sintetice 

Mix

20°C

Sport

Ţesături copii

Blugi

Clătire şi Stoarcere

Stoarcere

Ţesături mari

Lana

ECO 40-60

Intensiv

Rapid 45’

Rapid 15’

 

•   Parametrii din acest tabel au caracter de orientare pentru utilizator. Parametrii 
     actuali pot diferi fata de valorile mentionate in tabelul de mai sus.

Notă!

Rece Rece



Întreţinerea  maşinii de spălat

      Dacă maşina de spălat este supusă îngheţului
Dacă temperatura coboară sub 0 grade iar maşina este supusă îngheţului, trebuie urmaţi paşii de mai jos:

1. scoateţi stecherul din priză.

2. spălaţi robinetul cu apă caldă pentru ca acesta să se dezgheţe.

3. desfaceţi furtunul de alimentare şi introduceţi-l într-un recipient cu apă caldă.

4. se toarnă apă caldă în interiorul maşinii şi se aşteaptă 10 minute.

5. reconectaţi furtunul de admisie cu robinetul şi verificaţi dacă furtunurile de alimentare şi evacuare funcţionează normal
Notă: După ce maşina este pusă din nou în funcţiune, asiguraţi-vă că temperatura încăperii este peste 0°C

      Protecţie anti-îngheţ
Dacă maşina este amplasata intr-o incapere unde temperatura se poate apropia de 0°C, evacuati apa 

în interiorul furtunurilor de admisie si de evacuare.  

Scurgerea apei din furtunul de alimentare:

1. Închideţi robinetul.

2. Desfaceţi furtunul de alimentare de la robinet şi puneţi capătul celălalt într-un recipient.

3. Începeţi orice program cu excepţia programului “Stoarcere".

   Apa va fi eliminată de pe furtunul de alimentare timp de circa 

   40 de secunde.

4. Reconectaţi furtunul la robinetul de apă.

Scoateţi apa din furtunul de evacuare

Pentru a evita arderea, aceasta trebuie făcută după ce apa  

fierbinte se va fi răcit.

   Curăţarea sertarului de detergent
Procedura de curăţare:

1. Presaţi cu grijă locul indicat de sageată în foto alăturat, 

   în interiorul sertarului.

2. Ridicati clipsul şi trageţi afară de capacul sertarului  

   apoi curăţaţi-l de resturile de detergent şi eventual de apă.

3. Pozitionaţi sertarul în locul potrivit şi introduceţi-l 
   la loc.

     Curăţaţi filtrul de intrare
Filtrul de intrare trebuie curăţat dacă aţi constatat că nu intră 

apă suficientă în interior atunci când robinetul este deschis.

Curăţaţi filtrul robinetului:

1. Închideţi robinetul.

2. Selectaţi orice program cu exceptia progr. “Stoarcere”.

ATENŢIE 
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Întreţinerea maşinii de spălat

3. Apăsaţi butonul “Start/Pauză” şi menţineţi-l aşa
   timp de 40 de secunde.

4. Deşurubaţi furtunul de alimentare de la robinetul de apă.

5. Spălaţi filtrul sub jet de apă.

6. Reconectaţi furtunul de alimentare la robinet.

Spălarea filtrului de intrare în maşina de spălat:

1. Deşurubaţi furtunul de admisie de la orificiul aflat în  

   spatele maşinii de spălat.

2. Scoateţi filtrul de la gura de intrare în maşina de spălat, 

   spălaţi-l sub jet de apă şi apoi reinstalaţi-l la loc.

3. Reconectati furtunul de alimentare.

4. Deschideti robinetul de apa şi verificaţi dacă sunt scurgeri de apă.

5. Închideţi robinetul.

Notă: În general, primul filtru ce trebuie curăţat este cel de la robinetul de apă, apoi cel de intrare în maşina de spălat. 

Dacă spălati doar filtrul de intrare în maşina de spălat atunci este nevoie să repetaţi paşii de la 1-3 pentru a spăla

pe cel din dreptul robinetului de apă.

      
Scoateţi ştecherul din priză pentru a evita eventuale electro-şocuri.

După ce folosiţi maşina de spălat, scoateţi cablul de alimentare din priză şi închideti usa(hubloul) 

pentru a evita blocarea copiilor în interior.

     Scoaterea corpurilor străine din maşină 
Filtrul de la pompa de evacuare:

Acest filtru poate opri orice corp străin solid(monezi, agrafe, şuruburi, etc.). 

Spălaţi filtrul periodic pentru a evita eventualele disfuncţionalităti generate de anumite obiecte.

ATENŢIE



Mai intâi, evacuaţi apa din cuvă(cu ajutorul functiei “Evacuare”) şi apoi deschideţi locaşul unde se află 
filtrul pompei pentru a-l curăţa de corpuri străine.

Aveţi grijă dacă se evacuează apă fierbinte.

Important! 

În funcţie de numărul de spălări efectuate este necesar ca filtrul să fie curăţat în mod periodic 

De asemenea, pompa trebuie verificată în caz că produce zgomote anormale în timpul operaţiunii 

de evacuare, din posibila cauză a prezenţei de obiecte străine(agrafe, şuruburi, monezi, etc),

Procedaţi în felul următor:

     

      ATENŢIE

1. Deconectaţi aparatul de la reţeaua de energie electrică.
2. Dacă situaţia o impune, aşteptaţi ca apa să se răcească.
3. Deschideţi panoul de protecţie(frontal). Plasaţi un recipient în apropierea orificiului pentru a colecta apa.
4. Când nu mai curge apă, deşurubaţi capacul pompei pentru a fi curăţat(ca în figura de mai sus).
    Păstraţi în apropiere o cârpă pentru a absorbi apa care ar putea apărea la scoaterea filtrului.
5. Scoateţi orice corp străin aflat în zona respectivă.
6. Înşurubaţi capacul pompei la loc.
7. Închideţi panoul de protecţie(frontal).

ATENŢIE! 

Când maşina de spălat se află în funcţiune, în funcţie de programul ales, există posibilitatea ca apa

din pompă să fie fierbinte. Nu scoateţi niciodată capacul pompei în timpul unui ciclu de spălare; aşteptaţi

pâna când maşina termină programul şi a efectuat evacuarea apei din cuvă. 

1 3
。

2 4
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Întreţinerea  maşinii de spălat Ghid de probleme şi rezolvările lor

 



Ghid de probleme şi rezolvările lor
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Ghid de probleme şi rezolvările lor



Ghid de probleme şi rezolvările lor
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Ghid de informare a simbolurilor de pe tesaturi

    Eticheta și simbolul de pe material vă pot ajuta să alegeți cea mai bună modalitate de a vă spăla hainele.

Rufe care pot fi calcate

Rufe care NU pot fi calcate

Curatare uscata

Nu curatati uscatCalcare la temp medie
(max 150℃)

Calcare la temp joasa
(max 110 ℃ )

A

F 

Dry clean normal cycle
with any solvent

Dry clean normal cycle
petroleum solvent only Uscare lenta

Uscare in cuva Uscare libera

 Uscare prin
atarnare 

Uscare la temp joasa
(max 110℃)

Uscare la temp medie
(max 150℃ )

C

C

Puteti folosi inalbitor

Nu folositi inalbitor

Spalare manuala

Nu spalati

40

A p a  c a l d a
(max 40℃     )

Inalbitor pe baza
de clor

Spalare normala

Spalare delicata
Nu folositi inalbitor

pe baza de clor

Nu uscati prin rostogolire

Calcare protejata cu material

Calcare cu aburi 

Uscare dupa spalare

Uscare la umbra

Curatare uscata calda

Fara stoarcereUscare pe sarma Nu se spala in
masina de spalat

Ghid de simboluri

 
Avertizari: 
Pentru a evita producerea unui incendiu sau a socurilor electrice, nu uitati urmatoarele avertismente: 

- Aveti grija ca voltajul inscris pe eticheta produsului sa fie acelasi cu cel livrat de distribuitorul 
dumneavoastra de curent electric; 

- Amperajul trebuie sa fie de maxim 10A; 
- Aveti grija mare de cablul de alimentare. Sa nu fie pozitionat pe obiecte ascutite, sau sa va 

impiedicati usor de el, deteriorand cablul de alimentare. Aveti mare grija la stecherul acestuia sa 
nu-l deteriorati. Introduceti si scoateti cu grija de fiecare data stecherul in si din priza; 

- Nu folositi prelungitoare sau prize improvizate. Nu scoateti stecherul din priza avand mainile 
ude; 

- Folositi priza cu impamantare. Orice alta priza decat cea cu impamantare, poate cauza socuri 
electrice sau deteriorari ale masinii dumneavoastra de spalat. 

     Folosirea simbolului indică faptul că acest produs nu poate fi tratat 

ca un gunoi menajer.

     Asigurându-vă că produsele care au acest simbol sunt scoase din uz 

într-un mod corect, veţi ajuta laprevenirea potenţialelor consecinţe negative 

pentru mediul înconjurător şi pentru sănătatea oamenilor, consecinţe care 

ar fi putea fi cauzate de manipularea neadecvată a acestor produse.

    Vă rugăm contactaţi Centrul de Colectare a DEEE(deşeuri de echipamente 

electrice şi electrocasnice) local, service-ul local ce se ocupă de scoaterea 

din uz a acestor tipuri de produse sau magazinul de unde aţi achiziţionat produsul!



Caracteristici tehnice

Fişa produsului

      Parametrii energetici sunt măsuraţi în conformitate cu prevederile EMC Directive 

2014/30/EU cu privire la compatibilitatea electromagnetică şi LV Directive 

2014/35/EU pentru echipamente de joasă tensiune.
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76

7.0

0,516 45

36

34

21

3:28

2:42

2:42

1400

1400

1400

53

53

53

B

N/A

Parametri generali ai produsului

Parametru Valoare Parametru Valoare

Capacitate( )(kg) Dimensiuni(cm)

Inaltime

Latime

Adancime

85

60

50

EEI 59,9

Index de eficienta a spalarii( ) 1,031

Clasa de eficienta energetica( ) B

5,0Eficienta la clatire( )

Consumul de energie in kWh/ciclu
calculat la programul ECO 40-60.
Consumul actual de energie va
depinde de cum va fi folosit
aparatul.

Consumul de apa in litri/ciclu
calculat la programul ECO 40-60.
Consumul actual de apa va
depinde de cum va fi folosit
aparatul si de duritatea apei.

Temperatura din interiorul
textilelor tratate( )(°C)

Capacitate nominala

Jumatate

Sfert

Continut de umiditate
reziduala( )(%)

Capacitate nominala

Jumatate

Sfert

Turatia de stoarcere prin
centrifugare( )(rpm)

Capacitate nominala

Jumatate

Sfert

Clasa de eficienta a stoarcerii prin
centrifugare( )

Durata program( )(h:min)

Capacitate nominala

Jumatate

Sfert

Tip aparat Independent

Nivelul emisiilor de zgomot
in faza de stoarcere( )(dbA re 1pW)

Clasa emisiilor de zgomot
in faza de stoarcere( ) B

In modul oprit(W) 0,5 In modul stand-by(W) 1,00

In modul pornire intarziata(W) 4,0 In modul retea(daca exista)

( )pentru programul ECO 40-60(W)

Caracteristici tehnice



Caracteristici tehnice

Fişa produsului

   32          33

76

8.0

0,544 48

37

33

23

3:38

2:48

2:48

1400

1400

1400

53

53

53

B

N/A

Parametri generali ai produsului

Parametru Valoare Parametru Valoare

Capacitate( )(kg) Dimensiuni(cm)

Inaltime

Latime

Adancime

85

59,5

47

EEI 59,8

Index de eficienta a spalarii( ) 1,031

Clasa de eficienta energetica( ) B

5,0Eficienta la clatire( )

Consumul de energie in kWh/ciclu
calculat la programul ECO 40-60.
Consumul actual de energie va
depinde de cum va fi folosit
aparatul.

Consumul de apa in litri/ciclu
calculat la programul ECO 40-60.
Consumul actual de apa va
depinde de cum va fi folosit
aparatul si de duritatea apei.

Temperatura din interiorul
textilelor tratate( )(°C)

Capacitate nominala

Jumatate

Sfert

Continut de umiditate
reziduala( )(%)

Capacitate nominala

Jumatate

Sfert

Turatia de stoarcere prin
centrifugare( )(rpm)

Capacitate nominala

Jumatate

Sfert

Clasa de eficienta a stoarcerii prin
centrifugare( )

Durata program( )(h:min)

Capacitate nominala

Jumatate

Sfert

Tip aparat Independent

Nivelul emisiilor de zgomot
in faza de stoarcere( )(dbA re 1pW)

Clasa emisiilor de zgomot
in faza de stoarcere( ) B

In modul oprit(W) 0,5 In modul stand-by(W) 1,00

In modul pornire intarziata(W) 4,0 In modul retea(daca exista)

( )pentru programul ECO 40-60(W)

Caracteristici tehnice

      Parametrii energetici sunt măsuraţi în conformitate cu prevederile EMC Directive 

2014/30/EU cu privire la compatibilitatea electromagnetică şi LV Directive 

2014/35/EU pentru echipamente de joasă tensiune.



Caracteristici tehnice

   34          35

Caracteristici tehnice

Fişa produsului

76

9.0

0,570 49

34

34

21

3:49

2:54

2:54

1400

1400

1400

53

53

53

B

N/A

Parametri generali ai produsului

Parametru Valoare Parametru Valoare

Capacitate( )(kg) Dimensiuni(cm)

Inaltime

Latime

Adancime

85

59,5

56,5

EEI 59,9

Index de eficienta a spalarii( ) 1,031

Clasa de eficienta energetica( ) B

5,0Eficienta la clatire( )

Consumul de energie in kWh/ciclu
calculat la programul ECO 40-60.
Consumul actual de energie va
depinde de cum va fi folosit
aparatul.

Consumul de apa in litri/ciclu
calculat la programul ECO 40-60.
Consumul actual de apa va
depinde de cum va fi folosit
aparatul si de duritatea apei.

Temperatura din interiorul
textilelor tratate( )(°C)

Capacitate nominala

Jumatate

Sfert

Continut de umiditate
reziduala( )(%)

Capacitate nominala

Jumatate

Sfert

Turatia de stoarcere prin
centrifugare( )(rpm)

Capacitate nominala

Jumatate

Sfert

Clasa de eficienta a stoarcerii prin
centrifugare( )

Durata program( )(h:min)

Capacitate nominala

Jumatate

Sfert

Tip aparat Independent

Nivelul emisiilor de zgomot
in faza de stoarcere( )(dbA re 1pW)

Clasa emisiilor de zgomot
in faza de stoarcere( ) B

In modul oprit(W) 0,5 In modul stand-by(W) 1,00

In modul pornire intarziata(W) 4,0 In modul retea(daca exista)

( )pentru programul ECO 40-60(W)

      Parametrii energetici sunt măsuraţi în conformitate cu prevederile EMC Directive 

2014/30/EU cu privire la compatibilitatea electromagnetică şi LV Directive 

2014/35/EU pentru echipamente de joasă tensiune.
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