
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Mașină de spălat rufe  
(cu încărcare superioară) 
MANUAL DE UTILIZARE 

 
                     Modele: 
                     WTS-6012A+++ 
                     WTS-7512A+++ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Citți acest manual de utilizare. 
Înainte de a folosi mașina de spălat, asigurați-vă că ați 

înțeles toate instrucțiunile și explicațiile prezentate. 

Urmați cu atenție toate instrucțiunile. Păstrați manualul 

de utilizare la îndemână pentru a-l putea consulta și 

mai târziu. Dacă vindeți sau înstrăinați produsul, 

predați noului proprietar și instrucțiunile de siguranță.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ 
 

 Instrucțiuni de siguranță 
 
Pentru siguranța dumneavoastră, respectați indicațiile prezentate în acest manual astfel 
încât să reduceți la minim orice risc de incendiu, explozie sau electrocutare sau să preveniți 
averierea produsului, accidentarea sau chiar decesul. 
 
Semnificația simbolurilor: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Electrocutare! 

 
 În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, pentru a evita orice pericol, 

acesta va trebui înlocuit de producător, de agentul service al acestuia sau de alte 
persoane cu calificări similare. 

 Se vor folosi seturile noi de furtunuri oferite odată cu produsul; nu se vor refolosi cele 
vechi. 

 Înainte de a efectua orice lucrare de întreținere asupra produsului, deconectați-l de la 
rețeaua electrică. 

 După folosire, scoateți ștecherul mașinii de spălat din priză și întrerupeți alimentarea 
cu apă. Presiunea maximă de admisie a apei se măsoară în pascali. Presiunea 
minimă de admisie a apei se măsoară în pascali. 

 Pentru siguranța dumneavoastră, introduceți ștecherul într-o priză cu împământare cu 
trei pini. Verificați cu atenție și asigurați-vă că priza pe care o folosiți este corect și 
sigur conectată la pământ. 

 Asigurați-vă că dispozitivele electrice și cele care funcționează cu apă sunt racordate 
la rețelele de alimentare de un tehnician calificat, în conformitate cu instrucțiunile 
producătorului și cu respectarea regulilor privind siguranța. 

Acest simbol însoțit de cuvântul de avertizare indică o situație posibil periculoasă 
care, dacă nu este evitată, se poate solda cu deces sau accidentare gravă. 

Acest simbol însoțit de cuvântul de avertizare indică o situație posibil 
periculoasă care se poate solda cu răni ușoare sau minore sau cu deteriorarea 
bunurilor personale și a mediului înconjurător. 

Acest simbol însoțit de cuvântul de avertizare indică o situație posibil periculoasă 
care se poate solda cu răni ușoare sau minore. 



 

 

  
Pericol pentru copii! 

 
 Țări EN: mașina de spălat poate fi folosită de copii cu vârsta de peste opt ani și de 

persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și 
discernământ doar sub supraveghere sau după ce au primit instrucțiuni de folosire a 
acesteia în condiții de siguranță și dacă înțeleg pericolele la care se expun. Nu 
permiteți copiilor să se joace cu mașina de spălat! Operațiunile de curățare și 
întreținere nu vor fi efectuate de copii nesupravegheați. 

 Copiii cu vârste sub trei ani trebuie supravegheați să nu se joace cu mașina de 
spălat. 

 Animalele și copiii pot intra în mașina de spălat. Verificați interiorul mașinii înainte de 
fiecare folosire. 

 Copiii trebuie supravegheați să nu se joace cu mașina de spălat. 
 Îndepărtați toate ambalajele și șuruburile de fixare folosite pentru transport înainte de 

a pune mașina de spălat în funcțiune. În caz contrar, aceasta poate suferi avarii 
grave. 

 După instalare, ștecherul trebuie să fie accesibil. 
 

Risc de explozie! 
 

 Nu spălați sau uscați articole care au fost în prealabil curățate, spălate, înmuiate sau 
stropite cu substanțe combustibile sau explozibile (cum ar fi ceară, ulei, vopsea, 
benzină, degresanți, solvenți de curățare uscată, kerosen, etc.). Aceasta poate 
declanșa un incendiu sau o explozie. 

 Clătiți bine înainte aceste articole de mână. 
 

 
 
Instalarea produsului! 
 

 Această mașină de spălat se folosește exclusiv în interior. 
 Nu este concepută pentru uz incorporabil. 
 Orificiile acesteia nu trebuie obstrucționate de covor. 
 Mașina de spălat nu se va instala în baie sau în camere cu umiditate foarte mare sau 

în încăperi unde există gaze inflamabile sau caustice. 
 Mașina de spălat cu un robinet de admisie simplu se poate racorda doar la rețeaua 

de apă rece. Produsul cu robinet de admisie dublu trebuie corect racordat la rețeaua 
de apă caldă și rece. 

 După instalarea mașinii, ștecherul trebuie să fie accesibil. 
 Îndepărtați toate ambalajele și șuruburile folosite pentru fixarea produsului în timpul 

transportului înainte de folosire. În caz contrar, se pot produce avarii grave. 
 

Risc de avariere a mașinii de spălat! 
 

 Produsul a fost conceput exclusiv pentru uz casnic și pentru spălarea articolelor 
textile pentru care nu există interdicție de spălare în mașina automată de spălat. 

 Nu vă urcați sau nu vă așezați pe mașina de spălat! 
 Nu vă rezemați de ușa mașinii de spălat! 
 Atenționări pentru manevrarea mașinii: 



 

 

        
1. Șuruburile folosite pentru fixarea produsului în timpul transportului se vor 

remonta, la nevoie, de către o persoană specializată. 
2. Apa acumulată în cuvă trebuie drenată. 
3. Manevrați mașina cu atenție! Când ridicați mașina, nu apucați de părțile 

protuberante ale acesteia! Nu folosiți ușa mașinii de spălat ca mâner la 
mutarea acesteia dintr-un loc în altul! 

4. Produsul este greu. Transportați cu grijă!  
 

 Nu închideți ușa forțând excesiv! Dacă ușa nu se închide ușor, asigurați-vă că rufele 
au fost introduse sau distribuite corect în cuvă. 

 Nu spălați covoare în mașină! 
    

Punerea în funcțiune! 
 

 Înainte de prima spălare, va trebui să derulați un ciclu complet de spălare, fără 
încărcătură. 

 Este interzisă folosirea de solvenți inflamabili și explozivi sau toxici. Nu folosiți 
benzină și alcool, etc. ca detergenți! Alegeți doar acei detergenți recomandați pentru 
spălarea automată, în special pentru tambur. 

 Nu uitați să goliți toate buzunarele! Obiectele ascuțite sau rigide precum monedele, 
agrafele, cuiele, șuruburile sau pietrele etc. pot avaria grav machina de spălat. 

 Înainte de a deschide ușa, verificați dacă apa din interiorul tamburului a fost complet 
drenată! Nu deschideți ușa dacă încă se vede apă în interior! 

 Aveți grijă să nu vă opăriți când se evacuează apa fierbinte! 
 Nu reîncărcați niciodată manual cu apă în timpul derulării unui ciclu de spălare! 
 După finalizarea programului, așteptați două minute înainte de a deschide ușa! 

 
Ambalare /Aparat vechi 

 
 

 

Simbolul alăturat indică faptul că, în UE, acest produs nu trebuie aruncat cu 
alte deșeuri menajere. Pentru a preîntâmpina orice prejudiciu adus de 
deșeurile menajere mediului înconjurător sau sănătății umane, reciclați 
produsul în mod responsabil, promovând astfel reciclarea sustenabilă a 
resurselor materiale. Pentru a returna produsul ieșit din uz, folosiți sistemele 
de colectare sau contactați dealerul de la care ați achiziționat produsul. 
Acesta poate returna și poate prelua produsul în scopul unei reciclări sigure și 
ecologice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

INSTALAREA 
 

 Prezentarea produsului 
 

 
 

 
 
 
Accesorii 
 

 
Capace orificii 
folosite la transport  

Furtun de 
alimentare apă 
rece 

Furtun de 
evacuare  
(suport opțional) 

Manual de utilizare 

 
 

 

 

 

 Graficul privind linia de produse este pur informativ; luați drept standard 
produsul efectiv. 

 



 

 

 Instalarea  
 
Zona de instalare 
 

 
 

 
Înainte de a instala mașina, se va alege locul de instalare care 
trebuie să fie: 

1. O suprafață tare, uscată și dreaptă; 
2. O suprafață neexpusă direct la razele soarelui; 
3. Un spațiu suficient ventilat; 

4. O încăpere cu temperatura peste 0℃; 

5. Un spațiu ferit de surse de căldură (cărbuni sau gaze). 
 

 

Despachetarea mașinii de spălat 
 

 
 

1. Scoateți cutia din carton și ambalajul din polistiren. 
2. Ridicați mașina de spălat și îndepărtați ambalajul de la bază. Asdigurați-vă că 

triunghiul mic din spumă este îndepărtat odată cu baza. Dacă nu, așezați aparatul 
pe o parte, apoi îndepărtați cu mâna spuma de la bază. 

3. Îndepărtați banda de prindere a cablului de alimentare electrică și a furtunului de 
evacuare. 

4. Scoateți furtunul de admisie din tambur. 
 
Scoateți șuruburile folosite pentru fixarea produsului în timpul transportului. 
 

 
Pentru a scoate șuruburile de fixare, urmați pașii de mai jos: 
1. Deșurubați cele patru șuruburi cu o cheie, apoi scoateți-le. 
2. Astupați orificiile cu capace folosite la transport. 
3. Păstrați șuruburile la loc sigur pentru a le refolosi la nevoie. 

 

 Stabilitatea este importantă pentru a preveni 
deplasarea produsului! 

 Aveți grijă să nu așezați produsul pe cablul de 
alimentare electrică. 

 Materialele folosite la ambalare (ex. folii, 
polistiren) pot fi periculoase pentru copii. 

 Acestea prezintă risc de sufocare. Nu lăsați 
aceste ambalaje la îndemâna copiilor! 

 Înainte de a folosi mașina de spălat, scoateți din spatele 
acesteia șuruburile folosite pentru fixare în timpul transportului. 

 Aceste șuruburi vă vor trebui din nou în caz de mutare așa că 
aveți grijă să nu le pierdeți. 

 



 

 

Așezarea la nivel 

 
 

1. Asigurați-vă că picioarele sunt bine prinse de structura de bază. În caz contrar, 
readuceți-le în pozițiile originale și strângeți piulițele. 

2. Slăbiți piulița de fixare și înșurubați picioarele până când acestea ating dușumeaua. 
3. Reglați picioarele și blocați-le strângând cu o cheie; asigurați-vă că mașina este 

stabilă. 
 

 
 
Racordarea furtunului de alimentare cu apă 

 
 
Conectați conducta de admisie conform indicațiilor. Există două modalități de conectare a 
conductei de admisie. 
 
1. Conectare între robinetul obișnuit și furtunul de admisie. 

 
Slăbiți piulița de strângere 
și cele patru șuruburi 

Strângeți piulița de 
fixare 

Apăsați pe manșonul 
culisant.Introduceți 
furtunul de admisie în 
baza de racordare. 

Racordare finalizată 
 

 
2. Conectare între robinetul cu filet și furtunul de admisie. 

  
Robinet cu filet și furtun de admisie Robinet special pentru mașina de spălat 
Conectați celălalt capăt al conductei de admisie la robinetul de admisie din spatele mașinii 
de spălat și strângeți bine spre dreapta. 

 Pentru a preîntâmpina scurgerile sau avariile produse de apă, respectați  
instrucțiunile prezentate în acest capitol. 

 Aveți grijă să nu îndoiți, striviți, modificați sau tăiați furtunul de admisie a apei. 
 Pentru modelele echipate cu robinet de apă fierbinte, racordați furtunul de 

alimentare cu apă fierbinte la robinetul corespunzător de apă fierbinte. Consumul 
de energie se va reduce automat în anumite programe. 

• Piulițele de la toate cele patru picioare trebuie bine strânse pe carcasă. 



 

 

 

 
 
Furtunul de evacuare 
 

 
 
Capătul furtunului de evacuare poate fi așezat în două moduri: 
 

1. În scurgerea de apă. 2. Racordat la onducta de evacuare 
 

  
 

 
 

  
 
 

 
 

 

 

 

• Nu răsuciți și nu prelungiți furtunul de evacuare! 
• Poziționați corect furtunul de evacuare pentru a evita avariile produse de scurgerile 

de apă. 
 

• Dacă mașina este prevăzută cu suport pentru furtunul de evacuare, instalați-l după 
cum urmează. 

• Când instalați furtunul de evacuare, asigurați-l bine cu o sfoară.  
• Dacă furtunul de evacuare este prea lung, nu îl forțați să intre în mașină deoarece 

se vor produce zgomote anormale. 



 

 

MODUL DE FUNCȚIONARE 
 

 Pornire rapidă 

 
 
1. Înainte de spălare 

 

 
Puneți ștecherul 
în priză. 

Deschideți 
robinetul. 

Încărcați rufele 
în mașină. 

Adăugați 
detergent. 

Închideți tamburul &  
ușa mașinii. 

 
 
2. Spălarea 
2 3 

 
Selectați 
programul. 

Selectați funcția 
sau programul 
implicit. 

Porniți. 
 

 

 
  
3. După spălare 
 
Pe afișaj apare mesajul „End” (Finalizat). 
 

• Înainte de a pune mașina de spălat în funcțiune, asigurați-vă că este bine instalată. 
• Înainte de prima spălare, mașina de spălat va trebui să realizeze un ciclu complet 

de spălare, fără încărcătură.  
 

• Va trebui să adăugați detergent în „compartimentul I” după selectarea programului 
de prespălare. 

 

• Dacă este selectat programul implicit, pasul al doilea poate fi sărit. 
 



 

 

 Înainte de fiecare spălare  

Regimul de lucru al mașinii de spălat trebuie să fie cuprins între 0-40℃. În cazul unor  

temperaturi sub 0℃, robinetul de admisie și sistemul de evacuare se pot deteriora. Dacă 

mașina de spălat este instalată într-un mediu cu temperaturi de 0℃ sau inferioare, aceasta 

va trebui mutată înainte de utilizare într-un mediu cu valori termice normale pentru ca 
furtunul de alimentare cu apă și cel de evacuare să nu înghețe. 
• Înainte de spălare, verificați etichetele și citiți explicațiile privind folosirea detergentului. 

Folosiți un detergent care nu face prea multă spumă și care este recomandat pentru 
spălare automată. 

 

   
Verificați etichetele. Goliți buzunarele. Legați șnururile lungi, închideți 

fermoarele și nasturii 

   
Puneți articolele de mici 
dimensiuni într-o husă. 

Întoarceți pe dos articolele 
pufoase sau cu fire lungi. 
 

Separați articolele cu texturi 
diferite. 

 
 

 
 
 
 
 

• Dacă spălați un singur articol vestimentar, este posibil ca excentricitatea să fie foarte 
mare și alarma să se pornească din cauza dezechilibrului mare. De aceea, este 
recomandat să adăugați unul sau mai multe articole pentru a fi spălate astfel încât 
evacuarea să se producă lin. 

• Nu spălați în mașină articolele tratate cu kerosen, benzină, alcool și alte substanțe 
inflamabile. 

 



 

 

 
 

 Dozatorul de detergent 
I Detergent prespălare 
II Detergent spălare principală 

 Balsam  

 

  

 
  Trageți sertarul dozatorului 

            

Program I II  Program I II  

Cotton /Bumbac Ο ● Ο 
Spin Only 
/Doar 
centrifugrare 

   

Synthetic /Sintetice Ο ● Ο 
Rinse & Spin 
/Clătire & 
centrifugare 

  Ο 

Mix /Mixte Ο ● Ο Wool /Lână  ● Ο 

Jeans/Blugi Ο ● Ο Delicate / 
Delicate  ● Ο 

Sportswear /Haine 
sport Ο ● Ο 

Daily Wash 45’ 
/ Spălare 
zilnică 45’ 

Ο ● Ο 

Color Care / 
Colorate Ο ● Ο Quick 15’ / 

Rapid 15’  ● Ο 

Baby Care /Haine 
copii Ο ● Ο Cotton ECO 

/Bumbac ECO  ● Ο 

Drum Clean / 
Curățare tambur        

● Obligatoriu Ο Opțional 

 

    
 

 
 
 

 

• Pentru detergenții aglomerați sau vâscoși, înainte de a fi turnați în compartimentul 
detergentului, este indicat să îi diluați cu puțină apă pentru a preveni înfundarea 
admisiei compartimentului de detergent și revărsarea apei din acesta. 

• Alegeți un tip de detergent adecvat pentru diferite tempraturi de spălare astfel încât 
să obțineți cele mai bune performanțe de spălare cu un consum redus de apă și 
energie. 



 

 

 Panoul de comenzi 
 
Model: WTS-6012A+++ 
1 

1 

 
 
 
➊ On/Off ➋ Start/Pause 
 Produsul este pornit/oprit - On/Off.  Apăsați pentru a porni sau întrerupe 

un ciclu de spălare. 
➌ Option  ➍ Programmes 
 Vă permite să selectați o funcție 

suplimentară și se va aprinde la 
selectare. 

 Disponibile în funcție de tipul de rufe 
de spălat. 
 

➎ Display 

 

  
 Afișajul arată setările, timpul estimate rămas, opțiunile și mesajele de stare pentru 

mașina de spălat. Afișajul va rămâne aprins pe toată durata ciclului de spălare. 
 
1 

 
 

 

• Graficul este pur informativ. Luați în considerare produsul efectiv ca standard.   



 

 

  Opțiune 
 

Prespălare 
Funcția de Prespălare poate face o spălare suplimentară înainte de cea 
principală. Este indicată pentru spălarea articolelor de vestimentație foarte 
murdare. Este nevoie să adăugați detergent și în Compartimentul (I) când 
selectați această funcție. 

 
Extra clătire 
Rufele vor fi limpezite încă o dată când selectați această funcție. 

 
Amânare 
Setați funcția de amânare: 
1. Selectați un program;  
2. Apăsați butonul Delay/Amânare pentru a alege timpul (intervalul de amânare 

este de 0-24 H/3H-6H-9H); 
3. Apăsați [Start/Pause] pentru a porni funcția de cronometrare 

 
   

 
 

 
  Alegeți programul  Setați timpul Porniți 
  

Anularea funcției de amânare: 
Apăsați butonul [Delay] până când pe afișaj apare 0H. Acesta trebuie apăsat 
înainte de pornirea programului. Dacă programul a pornit deja, va trebui să îl 
întrerupeți pentru a reseta unul nou. 

 

 
 

 Panoul de comenzi 
Model: WTS-7512A+++ 
1 

 
 

 

• Dacă se produce o pană de curent în timpul funcționării mașinii, programul în 
derulare va fi memorat printr-o funcție specială de memorare și, la revenirea 
curentului, va fi continuat. 

 

• Graficul este pur informativ. Luați în considerare produsul efectiv ca standard.   



 

 

 
➊ On/Off ➋ Start/Pause 
 Produsul este pornit/oprit - On/Off.  Apăsați pentru a porni sau 

întrerupe un ciclu de spălare. 
➌ Option  ➍ Programe 
 Vă permite să selectați o funcție 

suplimentară și se va aprinde la 
selectare. 

 Disponibile în funcție de tipul de 
rufe de spălat. 
 

➎ Display 

 

  
 Afișajul arată setările, timpul estimate rămas, opțiunile și mesajele de stare pentru 

mașina de spălat. Afișajul va rămâne aprins pe toată durata ciclului de spălare. 
 
5 3 

 

 
Model: WTS-6012A+++ 
 

Program Opțiune Program Opțiune 
 Delay 

/Amânare 
Extra 
Rinse 
/Extra 
clătire 

Prewash 
/Prespălare 

 Delay 
/Amânare 

Extra 
Rinse 
/Extra 
clătire 

Prewash 
/Prespălare 

Cotton 
/Bumbac 

Ο Ο Ο Drum 
cleaning 
/Curățare 
tambur 

Ο   

Daily wash 
45’/Spălare 
zilnică 45’ 

Ο Ο Ο Only Spin 
/Doar 
centrifugare 

Ο   

Quick 15’ / 
Rapid 15’ 

Ο   Rinse & 
Spin 
/Clătire  & 
centrifugare 

Ο Ο  

Synthetic 
/Sintetice 

Ο Ο Ο Color Care 
/Colorate 

Ο Ο  

Mix /Mixt Ο Ο Ο Delicate 
/Delicate 

Ο Ο  

Jeans / 
Blugi 

Ο Ο Ο Wool /Lână Ο Ο  

Sportswear 
/Haine sport 

Ο Ο Ο Cotton 60 
/Bumbac 60 

Ο Ο Ο 

Baby Care 
/Haine copii 

Ο Ο Ο 

 

Cotton 40 
/Bumbac 40 

Ο Ο Ο 

Ο Opțional (Unele modele au funcție inteligentă de cântărire. Analizați produsul primit) 

 



 

 

Model: WTS-7512A+++ 
 

Program Opțiune Program Opțiune 
 Delay 

/Amânare 
Extra 
rinse 
/Extra 
clătire 

Prewash 
/Pre-

spălare 

 Delay / 
Amânare 

Extra 
rinse 
/Extra 
clătire 

Prewash 
/Pre- 

spălare 

Cotton 
/Bumbac 

Ο Ο Ο Only Spin 
/Doar 
centrifugare 

Ο   

Synthetic 
/Sintetice 

Ο Ο Ο Rinse & Spin 
/Clătire & 
centrifugare 

Ο Ο  

Mix /Mixte Ο Ο  Wool /Lână Ο Ο  
Jeans 
/Blugi 

Ο Ο Ο Delicate 
/Delicate 

Ο Ο  

Sportswear 
/Haine 
sport 

Ο Ο Ο Daily wash 
45’ /Spălare 
zilnică 45’ 

Ο Ο Ο 

Color Care 
/Colorate 

Ο Ο  Quick 15’ 
/Rapid 15’ 

Ο   

Baby Care 
/Haine copii 

Ο Ο Ο Cotton ECO 
/Bumbac 
ECO 

Ο   

Drum 
cleaning 
/Curățare 
tambur 

Ο   

 

    

Ο Opțional (Unele modele au funcție inteligentă de cântărire. Analizați produsul primit.) 
 

 Alte funcții 
 

Temperatură 

Apăsați acest buton pentru a regla temperatura (Rece, 20℃, 40℃, 60℃, 90℃) 

 
Centrifugare 
Apăsați acest buton pentru a schimba viteza de stoarcere. 
1200: 0-600-800-1000-1200            1300: 0-600-800-1000-1300                                

 
Model: WTS-6012A+++ 
 
Program        Viteza implicită (rpm) Program           Viteza implicită (rpm) 
 1200  1200 
Cotton /Bumbac 1200 Drum Cleaning 

/Curățare 
tambur 

- 

Daily wash 
45’/Spălare 
zilnică 45’ 

800 Spin Only /Doar 
centrifugare 

800 

Quick 15’ /Rapid 
15’ 

800 Rinse & Spin 
/Clătire & 
Centrifugare 

800 

Synthetics 
/Sintetice 

1200 Color Care 
/Colorate 

1000 



 

 

Mix /Mixte 800 Delicate 
/Delicate 

600 

Jeans / Blugi 800 Wool /Lână 600 
Sportswear / 
Sport 

800 Cotton 60 
/Bumbac 60 

800 

Baby Care / 
Haine copii 

800 Cotton 40 
/Bumbac 40 

800 

 
Model: WTS-7512A+++/ 
 
Program       Viteză implicită (rpm) Program          Viteză implicită (rpm) 
 1200  1200 
Cotton /Bumbac 1200 Spin Only /Doar 

centrifugare 
800 

Synthetics / 
Sintetice 

1200 Rinse & Spin 
/Clătire & 
centrifugare 

800 

Mix /Mixte 800 Wool /Lână 600 
Jeans /Blugi 800 Delicate 

/Delicate 
600 

Sportswear / 
Sport 

800 Daily wash 45’ 
/Spălare zilnică 
45’ 

800 

Color Care 
/Colorate 

1000 Quick 15’ /Rapid 
15’ 

800 

Baby Care 
/Haine copii 

800 Cotton ECO 
/Bumbac ECO 

800 

Drum Cleaning 
/Curățare 
tambur 

-  - 

 

 
Blocare pentru siguranța copiilor 
Pentru a evita acționarea accidentală de către copii. 

 
    

 
 Alegeți programul Porniți Apăsați [ ] și [ ] 

3 sec. până se aude bip. 
 

 
 

 Anularea sonorului 

 

  
 

• Când funcția „Child Lock” /Blocare pentru siguranța copiilor este activată, se vor 
emite trei semnale sonore la atingerea butoanelor. 

• Pentru a anula această funcție, apăsați cele două butoane timp de trei secunde. 
• Funcția „Child Lock” va bloca toate butoanele mai puțin butonul de pornire. 
• Întrerupeți alimentarea cu curent; protecția pentru copii va fi anulată. 



 

 

 Alegeți programul 
 

 Apăsați butomul [Spin] timp de trei secunde; emițătorul 
sonor trece pe mut. 

 Pentru a activa funcția emițătorului sonor, apăsați încă o dată acest buton timp de 
trei secunde. Setarea se va menține până la următoarea resetare. 
 

 
                      
 

 
Programul preferat(favorit) 
Pentru a memora programul folosit frecvent. 
După alegerea programului și setarea opțiunilor, apăsați [Temp.] timp de trei 
secunde înainte de începerea spălării. Setarea implicită este Cotton /Bumbac. 

 

 Programe 
 
Programele pot fi alese în funcție de tipul de rufe de spălat. 
Programe                                                               
Cotton /Bumbac Articole textile purtate mult, rezistente la temperaturi mari, 

confecționate din bumbac sau olandă. 
Synthetic /Sintetice Spălare articole sintetice, de exemplu: cămăși, căptușeli, mixte. 

La spălarea tricotajelor, cantitatea de detergent va fi redusă din 
cauza structurii largi a acestora care favorizează formarea 
spumei. 

Baby Care /Haine 
copii 

Spălarea hainelor de copii. Hainele copiilor pot fi mai bine 
spălate, iar clătirea acestora mai performantă pentru a le proteja 
pielea. 

Daily Wash 45'/ 
Spălare zilnică 45' 

Spălarea rapidă a unui volum mic de haine și nu foarte murdare. 

Mix /Mixte Haine variate constând din articole din bumbac și sintetice. 
Sportswear /Sport Spălarea hainelor folosite pentru activități dinamice. 
Jeans/Blugi În special pentru haine tip blugi. 
Quick 15' /Rapid 15'      Program foarte scurt, adecvat pentru un volum mic de articole, 

puțin murdare. 
Delicate /Delicate Pentru articole delicate care se pot spăla, de ex. cele din 

mătase, satin, fibre sintetice sau materiale mixte. 
Wool /Lână Textile din lână care pot fi spălate manual sau automat sau cu 

foarte multă lână. Un program ușor de spălare pentru a preveni 
intrarea la apă; pauze mai lungi de program (textilele rămân în 
apă). 

Spin Only / Doar 
centrifugare 

Centrifugare suplimentară la viteza dorită. 

Rinse&Spin / Clătire & 
centrifugare 

Clătire suplimentară cu centrifugare. 

• După ce ați trecut pe mut funcția emițătorului sonor, sunetele nu vor mai fi 
activate. 



 

 

Cotton ECO /Bumbac 
ECO 

Pentru o spălare mai bună, durata spălării este mărită. 

Drum Clean / 
Curățare tambur 

Special prevăzut pentru a curăța tamburul /cuva. Se aplică un 
proces de sterilizare la o temperatură ridicată de 90°C pentru o 
spălare mai ecologică. În timpul acestui program, nu se pot 
adăuga haine sau nu se poate selecta alt program de spălare. 
Dacă se adaugă o cantitate corespunzătoare de agent de 
înnălbire pe bază de clor, efectul de curățare a tamburului va fi 
mai bun. Acest program poate fi folosit cu regularitate, după 
cum consideră necesar proprietarul. 

Color Care / Colorate Spălarea articolelor viu colorate. Poate proteja culorile mai bine. 
 

 Tabel cu programele de spălare 
 
Model: WTS-6012A+++ 
Program Încărcătură 

(kg) 
Temp. (°C) Durata implicită 

    
Cotton /Bumbac 6 40 2:40 
Daily Wash 45’/ Spălare 
zilnică 45’ 

2 40 0:45 

Quick 15’ / Rapid 15’ 2,0 Rece 0:15 
Synthetic /Sintetice 3 40 2:20 
Mix /Mixte 6 40 1:13 
Jeans /Blugi 6 60 1:45 
Sportswear /Sport 3 40 1:31 
Baby Care /Haine copii 6 40 1:27 
Drum Clean /Curățare 
tambur 

- 90 1:18 

Spin Only /Doar 
centrifugare 

6 - 0:12 

Rinse & Spin /Clătire & 
centrifugare 

6 - 0:20 

Color Care /Colorate 3 Rece 1:10 
Delicate /Delicate 2,0 20 0:49 
Wool /Lână 2,0 40 1:07 
Cotton 60 /Bumbac 60 6 60 2:45 
Cotton 40 /Bumbac 40 6 40 2:40 
 
• Clasa de eficiență energetică în UE este:  A+++      

Program de testare energetică: Cotton 60/40oC. 
Viteză: cea mai mare viteză; Altele prestabilite. 
Temp.: 60 /40°C; 
Semi-încărcătura pentru mașina cu capacitate de 6 Kg: 3 Kg. 

   
• „Cotton 60/40°C” / „Bumbac 60/40°C” este programul standard de spălare la care se referă 

informațiile de pe etichetă și din fișă și este adecvat pentru curățarea rufelor din bumbac cu un 
grad normal de murdărie. Este cel mai eficient program în termeni de consum mixt de energie 
și apă pentru spălarea articolelor din bumbac, temperatura efectivă a apei putând diferi de 
temperatura declarată a ciclului de spălare. 

 



 

 

 
   
 

 Tabel cu programele de spălare 
 
Model: WTS-7512A+++ 
 
Program Încărcătură 

(kg) 
Temp. (°C) Durata implicită 

    
Cotton /Bumbac 7,5 40 2:40 
Synthetic / Sintetice 3,75 40 2:20 
Mix /Mixte 7,5 40 1:13 
Jeans /Blugi 7,5 60 1:45 
Sportswear /Sport 3,75 40 1:31 
Color Care / Colorate 3,75 Rece 1:10 
Baby Care / Haine copii 7,5 40 1:27 
Drum Clean / Curățare 
tambur 

- 90 1:18 

Spin Only /Doar 
centrifugare 

7,5 - 0:12 

Rinse & Spin / Clătire & 
centrifugare 

7,5 - 0:20 

Wool / Lână 2,0 40 1:07 
Delicate / Delicate 2,0 20 0:49 
Daily Wash 45’/ Spălare 
zilnică 45’ 

2,5 40 0:45 

Quick 15’ /Rapid 15’ 2,0 Rece 0:15 
Cotton ECO / Bumbac 
ECO 

7,5 20 0:55 

 
• Clasa de eficiență energetică în UE este:  A+++      

Program de testare energetică: Cotton ECO / Bumbac ECO. 
Viteză: cea mai mare viteză; Temp.: 60 /40°C; Altele prestabilite. 
Semi-încărcătura pentru mașina cu capacitate de 7,5 Kg: 3,75 Kg. 

   
• „Cotton ECO 60/40°C” / „Bumbac ECO 60/40°C” este programul standard de spălare la 

care se referă informațiile de pe etichetă și din fișă și este adecvat pentru curățarea 
rufelor din bumbac cu un grad normal de murdărie. Este cel mai eficient program în 
termeni de consum mixt de energie și apă pentru spălarea articolelor din bumbac, 
temperatura efectivă a apei putând diferi de temperatura declarată a ciclului de spălare. 

 
 
 

• Parametrii din acest tabel sunt doar de referință. Parametrii efectivi pot diferi de 
cei din tabelul de mai sus.  

 

• Parametrii din acest tabel sunt doar de referință. Parametrii efectivi pot diferi de 
cei din tabelul de mai sus.  

 



 

 

ÎNTREȚINEREA 
 

 Curățarea și întreținerea 
 

 
 
 
Curățarea carcasei 
Întreținerea corectă a mașinii de spălat poate prelungi viața utilă 
a acesteia. La nevoie, exteriorul poate fi curățat cu detergenți 
neutri, neabrazivi, diluați. În caz de revărsare a apei, ștergeți 
imediat cu o cârpă umedă. Este interzisă folosirea obiectelor 
ascuțite. 

 
 

 
 
Curățarea tamburului 
Rugina lăsată în interiorul tamburului de obiectele metalice se va îndepărta imediat cu 
detergenți fără clor. Nu folosiți niciodată buretele de sârmă! 
 
 

 
 
Curățarea filtrului de admisie 
 

 

• Înainte de a realiza o operațiune de întreținere, scoateți ștecherul mașinii de 
spălat din priză și închideți robinetul. 

 

• Este interzisă folosirea acidului formic și a solvenților diluați ai acestuia, cum ar fi 
solvenții cu alcool sau produsele chimice, etc. 

• Nu băgați rufe în mașina de spălat în timpul curățării tamburului. 

• Filtrul de admisie trebuie curățat dacă este apă mai puțină. 



 

 

Spălarea filtrului robinetului 
1. Închideți robinetul. 
2. Scoateți furtunul de alimentare cu apă din 

robinet. 
3. Curățați filtrul. 
4. Reconectați furtunul de alimentare cu apă. 
  
  
Spălarea filtrului mașinii de spălat: 
1. Deșurubați conducta de admisie din spatele 

mașinii. 
2. Trageți filtrul afară cu ajutorul unui clește cu dinți 

lungi și reașezați-l la loc după ce l-ați spălat. 
3. Folosiți peria pentru a curăța filtrul. 
4. Reconectați conducta de admisie. 
 

 

 
 
Curățarea dozatorului de detergent 
1. Apăsați pe săgeata de pe capacul balsamului din interiorul sertarului dozatorului. 
2. Trageți clapeta în sus, scoateți capacul compartimentului pentru balsam și spălați toate 

orificiile cu apă. 
3. Reașezați la loc capacul compartimentului de balsam și împingeți sertarul înapoi în 

poziție.  
 

   
Trageți sertarul dozatorului de 
detergent apăsând pe A 

Curățați sertarul dozatorului 
sub jet de apă 
 

Introduceți sertarul dozatorului 
la loc 
 

 

 
. 
 
 
 
 
 
 
 

• Dacă peria nu este curată, puteți trage filtrul pentru a-l spăla separat; 
• Reconectați. Deschideți robinetul. 
 

• Nu folosiți alcool, solvenți sau produse chimice pentru a curăța mașina de spălat. 



 

 

Curățarea filtrului pompei de evacuare 
 
 
 

 
 
 

  
Deschideți clapa protecției inferioare Deschideți filtrul rotind spre stânga. 

  
Îndepărtați corpurile străine Închideți clapa protecției inferioare. 
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• Aveți grijă cu apa fierbinte! 
• Așteptați ca soluția cu detergent să se răcească. 
• Înainte de spălare, scoateți ștecherul mașinii din priză pentru a evita electrocutarea. 
• Filtrul pompei de evacuare poate reține fire și corpuri străine de mici dimensiuni în 

urma spălării. 
• Curățați filtrul periodic pentru a asigura o funcționare normală a mașinii de spălat. 

• Asigurați-vă că ați reinstalat corect capacul robinetului și furtunul de evacuare de 
urgență; plăcuțele capacelor trebuie introduse în linie cu plăcuțele orificiilor, în caz 
contrar putându-se produce scurgeri. 

• Când mașina este în funcțiune, în funcție de programul selectat, este posibil să fie 
apă fierbinte în pompă. Nu scoateți niciodată protecția pompei în timpul unui ciclu 
de spălare. Așteptați întotdeauna până când mașina și-a încheiat programul și s-a 
golit. Când puneți protecția la loc, asigurați-vă că este bine înșurubată. 

 



 

 

 

   Depanarea 
 
Mașina de spălat nu pornește sau se oprește în timpul funcționării. 
Încercați mai întâi să găsiți o soluție la problemă. Dacă nu găsiți, sunați la centrul service. 
 
Descriere Cauză Soluție 
Mașina de spălat nu 
pornește. 

Ușa nu este bine închisă. 
 

Reporniți după ce ușa a fost 
închisă. 
Verificați dacă hainele nu 
sunt înțepenite. 

Ușa nu poate fi 
deschisă. 

Protecția privind siguranța 
mașinii de spălat este în 
funcțiune. 

Deconectați de la curent; 
reporniți produsul. 

Scurgeri de apă. Conexiunea dintre conducta 
de admisie sau furtunul de 
evacuare nu este etanșă. 

Verificați și strângeți bine 
conductele de apă. 
Curățați furtunul de 
evacuare. 

Reziduuri de 
detergent în cutie. 

Detergentul este umezit sau 
aglomerat. 

Curățați și ștergeți cutia de 
detergent. 

Ledul sau display-ul 
nu se aprinde. 

Deconectarea de la curent. 
Panoul PC sau harnașamentul 
are o problemă de conexiune. 

Verificați dacă este curent și 
dacă ștecherul este corect 
conectat. 

Zgomot anormal.  Verificați dacă șuruburuile 
de fixare au fost scoase. 
Verificați dacă mașina este 
instalată pe o suprafață tare 
și dreaptă. 

 
Descriere Cauză Soluție 

 

Ușa nu este corect închisă. Reporniți după ce ușa a fost 
închisă. 
Verificați dacă hainele sunt 
înțepenite. 

 

Problemă la injectarea apei în 
timpul spălării 
 

Verificați dacă presiunea 
apei este prea mică. 
Îndreptați conducta de apă. 
Verificați dacă filtrul 
robinetului de admisie este 
blocat. 

 
Evacuare excesivă a apei  Verificați dacă furtunul de 

evacuare este blocat. 

 
Revărsare a apei Reporniți mașina. 

 
Altele Mai întâi încercați încă o 

dată, apoi sunați la service 
dacă problemele persistă. 

 
 
 

• După verificare, activați mașina. Dacă problema reapare, contactați 
unitatea service. 



 

 

 Specificații tehnice 
  

Alimentarea electrică 220-240 V~50 Hz 

Curent MAX. 10 A 
Presiune standard a apei 0,1 MPa~1 MPa 

 
Model Capacitate 

de spălare 
Dimensiune 
(W*D*Hmm) 

Greutate 
netă 

Putere 
nominală 

WTS-6012A+++ 6 kg 400*610*875 56 kg 2100 W 
WTS-7512A+++ 7,5 kg 400*610*875 56 kg 2100 W 
 

 Fișa produsului 
Model WTS-6012A+++ 

 

Capacitate 6 kg 

Viteza de centrifugare 1.200 rpm 

Clasa de eficiență energetică                 A+++ 

Consum energetic anual                164 kWh /an 

Consum electric în modul oprit 0,5 W 

Consum electric în modul inactiv 1,0 W 

Consum anual de apă                  9.900 L /an 

Clasa de eficiență de centrifugare-uscare  B 

Ciclu de spălare standard    Bumbac 

Consum energetic program standard 60°C, încărcătură maximă 0,78 kwh /ciclu 

Consum energetic program standard 60°C , încărcătură parțială 0,70 kwh /ciclu 

Consum energetic program standard 40°C, încărcătură parțială 0,62 kwh /ciclu 

Consum energetic program standard 40°C, încărcătură maximă 300 min 

Durata programului standard  60°C, încărcătură parțială 275 min 

Durata programului standard  40°C, încărcătură parțială 270 min 

Consum de apă program standard 60° C, încărcătură maximă 50 L /ciclu 

Consum de apă program standard 60° C, încărcătură parțială 41 L /ciclu 

Consum de apă program standard 40° C, încărcătură parțială 41 L /ciclu 

Conținut restant de umiditate program standard 60°C, încărcătură maximă 50 % 

Conținut restant de umiditate program standard 60°C, încărcătură parțială 55 % 

Conținut restant de umiditate program standard 40°C, încărcătură parțială 55 % 

Nivel de zgomot la spălare 62 dB (A) 

Nivel de zgomot la centrifugare 78 dB (A) 



 

 

 Fișa produsului 
Model WTS-7512A+++ 

 

 

 

Capacitate 7,5 kg 

Viteza de centrifugare 1.200 rpm 

Clasa de eficiență energetică              A+++ 

Consum energetic anual               185 kWh /an 

Consum electric în modul oprit 0,5 W 

Consum electric în modul inactiv 1,0 W 

Consum anual de apă                 11.000 L /an 

Clasa de eficiență de centrifugare   B 

Ciclu de spălare standard               Bumbac 

Consum energetic program standard 60°C, încărcătură maximă 0,87 kwh /ciclu 

Consum energetic program standard 60°C, încărcătură parțială 0,80 kwh /ciclu 

Consum energetic program standard 40°C, încărcătură parțială 0,74 kwh /ciclu 

Consum energetic program standard 40°C, încărcătură maximă 310 min 

Durata programului standard  60°C, încărcătură parțială 290 min 

Durata programului standard  40°C, încărcătură parțială 290 min 

Consum de apă program standard 60° C, încărcătură maximă 52 L /ciclu 

Consum de apă program standard 60° C, încărcătură parțială 47 L /ciclu 

Consum de apă program standard 40° C, încărcătură parțială 47 L /ciclu 

Conținut restant de umiditate program standard 60°C, încărcătură maximă 50 % 

Conținut restant de umiditate program standard 60°C, încărcătură parțială 55 % 

Conținut restant de umiditate program standard 40°C, încărcătură parțială 55 % 

Nivel de zgomot la spălare 62 dB (A) 

Nivel de zgomot la centrifugare 78 dB (A) 

• Setarea programului pentru testare în conformitate cu standardul aplicabil 
En60456. 

• Când se folosesc programele de testare, spălați încărcătura specificată folosind 
viteza maximă de centrifugare. 

• Parametrii efectivi depind de modul în care mașina este folosită și pot diferi de 
parametrii prezentați în tabelul de mai sus. 

• Mașina de spălat pentru uz casnic este prevăzută cu un sistem de management 
al puterii. Durata în modul inactiv este mai mică de 10 minute. 

• Emisiile de zgomot din timpul spălării /centrifugării pentru ciclul standard de 
spălare cu încărcătură maximă. 



 

 

 
 
Observații: 

 
Clasa de eficiență energetică este de la A+++ (eficiența maximă) la D (eficiența 
minimă) 

 

Consumul energetic anual, pe baza a 220 cicluri standard de spălare pentru 
program standard la 60°C și 40°C cu încărcătură maximă și parțială, și consumul 
modurilor de putere redusă. Consumul energetic anual depinde de modul în care 
mașina este folosită. 

 
Consumul de apă anual, pe baza a 220 cicluri de spălare standard la 60°C și 40°C 
cu încărcătură maximă și parțială. Consumul efectiv de apă depinde de modul de în 
care mașina este folosită. 

 
Clasa de eficiență a stoarcerii-centrifugării de la G (eficiență minimă) la A (eficiență 
maximă). 

 

Programul standard 60°C  și programul standard 40°C sunt programe standard de 
spălare. Aceste programe sunt adecvate pentru curățarea articolelor din bumbac cu 
un grad normal de murdărie și sunt cele mai eficiente programe în termeni de 
consum combinat de energie și apă pentru spălarea articolelor din bumbac. 
Temperatura efectivă a apei poate diferi de temperatura declarată a ciclului. 
Alegeți tipul potrivit de detergent pentru diferite temperaturi de spălare pentru a 
obține performanțe optime de spălare cu un consum mai mic de apă și energie. 
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