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Informații de siguranță 

Simboluri Dry Care 

Aveți grijă la utilizarea uscătorului în cazul în care materialele hainelor nu pot fi uscate sau 

dacă conțin simbolurile după cum urmează: 

Uscare Normal fără uscător uscare 

normală 
A nu se usca 

Întindeți pentru 

uscare 
Uscare prin 

scurgere 

 

Uscare prin 

întindere 

Uscare la umbră 

Curățare uscată Nu se curăță uscat  Ciclu normal de 

curățare uscată fără 

solvenți 

Ciclu normal de 

curățare uscată cu 

solvenți pe bază de 

petrol 

 

 

Observații de siguranță 

Pentru a preveni orice daune personale sau materiale respectați următoarele observații 

de siguranță. 

1. Acest produs aparține categoriei I aparatură electrică și este destinat doar pentru 

uscarea materialelor textile care au fost spălate cu apă. Veți grijă la siguranța cablului 

de alimentare în timpul funcționării! 

2. Trebuie să se folosească sursa de alimentare cu împământare de încredere. Firul de 

împământare trebuie îngropat în pământ și nu trebuie conectat la utilitățile publice 

cum ar fi țeava de apă sau de gaz etc. Firul de împământare și firul zero trebuie 

separate și nu trebuie conectate împreună. 

3. Firul de current trebuie să fie conform IEC și trebuie să reziste unui curent peste 10 A. 

Pentru a asigura siguranța dumneavoastră și a familiei, faceți o îmbunătățire imediat 

dacă puterea din gospodăria dumneavoastră nu corespunde cerințelor menționate mai 

sus. 

4. Masa maximă a materialului textile uscat care poate fi folosit este de 8 kilograme. 

5. Uscătorul nu trebuie folosit dacă nu s-au folosit pentru curățare substanțe chimice. 

6. Nu uscați obiecte nespălate în uscător. 

7. Obiectele care au fost unse cu substanțe cum ar fi ulei, acetone, alcool, petrol, 

kerosen, substanțe pentru îndepărtarea petelor, turpentină, ceară și substanțe pentru 

curățarea cerii trebuie spălate în apă fierbinte cu o cantitate suplimentară de detergent 

înainte de a fi uscată în uscător. 

 

 

 



 

Informații de siguranță 

 

8. Obiectele cum ar fi spumă din cauciuc (spumă latex), protecțiile de duș, textilele 

rezistente la apă, articolele din cauciuc și hainele sau pernele cu spumă nu trebuie 

uscate în uscător. 

9. Balsamul de rufe sau produsele similar trebuie folosite conform specificațiilor 

balsamului de rufe. 

10. Partea finală a ciclului uscătorului are loc fără căldură (ciclul de răcire) pentru a 

asigura că obiectele sunt lăsate la o temperature care asigură că obiectele nu vor fi 

deteriorate. 

11. Trapa trebuie curățată în mod frecvent. 

12. Fibrele nu trebuie să se acumuleze în jurul uscătorului. 

13. Trebuie să se furnizeze o aerisire suficientă pentru a Evita returul fazeol în încăpere. 

14. AVERTIZARE: nu opriți uscătorul înainte de finalul ciclului de uscare doar dacă 

toate obiectele nu au fost scoase rapid astfel âncât căldura să fie disipată. 

15. Aerul de evacuare nu trebuie evacuat într-un canal care este folosit pentru evacuarea 

fumurilor de la aparatele pe gaz sau alți combustibili. 

16. Aparatul nu trebuie instalat în spatele unei ușii închise, a unei uși glisante sau a unei 

uși cu balama pe partea opusă față de cea a uscătorului. Astfel ca deschiderea 

complete a ușii uscătorului este restricționată. 

17. Țineți animalele la distanță de aparat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informații de siguranță 

 

18. Obiectele afectate de ulei se pot aprinde spontan, în special atunci când sunt expuse 

surselor de căldură cum ar fi într-un uscător. Obiectele se pot încălzi, cauzând o 

reacție de oxidare în ulei. Oxidarea produce căldură. Dacă căldura nu poate ieși, 

obiectele se pot încinge putându-se inflama. Stivuirea sau depozitarea obiectelor pe 

bază de ulei sau a obiectelor contaminate cu ulei poate împiedica ieșirea căldurii și se 

poate produce un incendiu. 

19. Dacă este inevitabil ca materialele care conțin ulei de gătit sau care au fost 

contaminate de produse de îngrijire să fie amplasate într-un uscător acestea trebuie 

spălate în apă fierbinte cu extra detergent ceea ce va reduce dar nu va elimina 

pericolul. 

20. Aparatul nu trebuie să fie întors în timpul funcționării normale sau al mentenanței. 

21. Scoateți toate obiectele din buzunare cum ar fi brichete și chibrituri. 

22. Acest aparat poate fi folosit de copii peste 8 ani și de persoanele cu capacități fizice, 

senzoriale sau mentale sau lipsă de experiență și cunoștințe dacă au fost instruiți cu 

privire la utilizarea sigură a aparatului și înțeleg pericolele implicate. Copii nu au voie 

să se joace cu aparat. Curățarea și întreținerea aparatului nu trebuie realizate de copii 

fără supraveghere. 

23.  Dacă cablul de alimentare este deteriorate, acesta trebuie înlocuit de producător, 

agentul de service sau persoane calificate pentru a evita pericolele. 

24. Acest aparat este destinat doar uzului interior. 

25. Deschiderile nu trebuie obstrucționate de către un covor. 

26. Copii mai mici de 3 ani trebuie ținuți la distanță dacă nu sunt supravegheați în mod 

continuu. 

27. Dacă aparatul se încinge anormal, scoateți ștecherul din priză. 
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Eliminarea corectă a acestui produs: 

Acest simbol indică că produsul nu trebuie eliminat cu alte deșeuri casnice în UE. Pentru a 

preveni daunele asupra mediului și a sănătății umane din eliminarea necontrolată a deșeurile, 

acesta trebuie reciclat responsabil pentru a promova reutilizarea sustenabilă a resurselor 

materiale. Pentru returnarea aparatului uzat, vă rugăm să folosiți sistemele de colectare sau să 

contactați furnizorul de unde ați achiziționat produsul. Aceștia preia produsul pentru 

reciclarea sigură a mediului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Informații de siguranță 

Pericol de electrocutare 

1. Nu trageți de cablul de alimentare cu forța pentru a scoate ștecherul. 

2. Nu trageți/nu introduceți ștecherul în priză cu mâinile ude. 

3. Nu deteriorați cablul de alimentare și ștecherul. 

Pericol de rănire 

1. Nu dezasamblați și instalați uscătorul fără instrucțiuni sau supraveghere. 

2. Nu depozitați acest uscător peste mașina de spălat rufe fără un kit special (dacă doriți 

să îl amplasați peste mașina de spălat rufe, trebuie să achiziționați piesele și acesta 

trebuie instalat de producător, agentul de service sau o persoană calificată similar 

pentru a evita pericolele). 

3. Nu vă sprijiniți pe ușa deschisă a uscătorului. 

4. Nu așezați substanțe inflamabile în uscător, sau lumânări, plite electrice. 

Pericol de daune materiale 

1. Nu uscați peste capacitatea menționată. 

2. Nu utilizați uscătorul fără ușa și baza filtrului. 

3. Nu expuneți filtrul direct acțiunii soarelui și utilizați-l doar în interior. 

4. Pentru curățare și mentenanță, amintiți-vă să scoateți ștecherul din priză și să nu îl 

spălați direct cu apă. 

Pericol de explozie 

Nu uscați hainele cu substanțe inflamabile cum ar fi ulei de cărbune, alcool deoarece se poate 

produce o explozie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Instalare 

Transport 

Mutați cu grijă. Nu apucați de piesele mici ale mașinii.  

Poziții de instalare 

1. Instalați uscătorul pe o suprafață solidă și plată. 

2. Nu așezați uscătorul în pantă, pe un covor moale sau pe podea din lemn. 

3. Nu instalați uscătorul în exterior, pentru a preveni înghețarea acestuia. 

 

 Reglarea nivelului 

Dacă podeaua este inegală trebuie reglată. 

Mașina poate vibra cauzând deplasarea acesteia. 

Reglați picioarele folosind uneltele de reglare. 

 

Conexiunea cablului de alimentare 

1. Asigurați-vă că tensiunea cablului de alimentare este aceeași cu 

specificațiile electrice ale uscătorului. 

2. Nu conectați uscătorul la panoul de conexiuni, cu ștecherul universal. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Descrierea componentelor 

 

Descrierea componentelor 

 

 

 

Accesorii 

Următoarele componente sunt opționale pentru modelele specific. 

Dacă uscătorul dumneavoastră are următoarele componente vă rugăm să le instalați 

conform instrucțiunilor de mai jos. 

 

Pași instalare: 

Pasul 1: scoateți furtunul de scurgere din racordul cablului folosind un clește. 

 

Pasul 2: introduceți cablul extern de scurgere 

 



 

 

Descrierea componentelor 

Pasul 3: introduceți suportul cablului în bazinul de spălare sau în altă chiuvetă 

  

  

 

 Pornirea rapidă 

 

 

 

 

 



 

Sfaturi și indicații 

Atenție 

 Lăsați-l să stea 2 ore după transport. Înainte de prima utilizare, utilizați materialul moale pentru a 

curăța interiorul tamburului. 

a) Așezați cârpe uscate în tambur 

b) Introduceți ștecherul în priză apăsați (on/off) 

c) Selectați programul (Refresh), apăsați butonul (start/pause) 

d) După terminarea programului, respectați indicațiile ”curățarea și mentenanța de rutină” 

(vedeți pagina 15) pentru a curăța ușa filtrului. 

 În timpul uscării, compresorul și pompa de apă generează zgomote care sunt absolut normale. 

Sfaturi 

1. Înainte de uscare, stoarceți rufele în mașina de spălat. Viteza ridicată poate reduce durata de 

uscare și puteți economisi energie. 

2. Pentru un rezultat uniform de uscare, sortați rufele în funcție de tipul materialului și 

programul de uscare. 

3. Înainte de uscare, închideți fermoarele, nasturii, legați curelușele din material etc. 

4. Nu uscați în exces hainele deoarece acestea se pot micșora. 

5. Nu uscați articole care conțin cauciuc sau materiale elastice similare cum ar fi pelerine de 

ploaie, huse de bicicletă etc. 

6. Ușa poate fi deschisă doar după ce programul mașinii de spălat s-a terminat. Nu deschideți 

ușa înainte de terminarea programului, deoarece vă puteți arde sau opări. 

7. Curățați filtrul și goliți recipientul după fiecare utilizare pentru a reduce durata de uscare și 

consumul de energie. 

8. Selectați programul adecvat atunci când aveți haine din lână pentru ca îmbrăcămintea să fie 

mai pufoasă și mai proaspătă. 

9. Cantitățile sunt după cum urmează: 

rufe amestecate 

(aprox. 800g) 

jachete(aprox.800g) pantaloni de blugi 

(aprox.800g) 

prosoape (aprox. 

800g) 

cearceafuri 

(aprox 600 g bumbac) 
haine de lucru (bluza 

și pantalon 1120 g bumbac) 

pijamale 

(aprox. 200 g) 
cămăși (arox. 300 

g bumbac) 

(maiouri, aprox 

180 g bumbac) 

(chiloți, aprox. 70 g 

bumbac) 
(șosete aprox. 30 g 

materiale amestecate) 

 

 

 



 

 

Descrierea butoanelor 

 

1. Buton selectare program 

2. Ecran 

3. Butoane funcții speciale Buton start/pauză 

4. Buton pornit/oprit 

Ecran 

 Pornire întârziată 

 Blocaj pentru copii 

 Indicator durată reziduală/mesaj eroare 

 Stare etapă ciclu 

 Filtre de curățare(avertizare) 

 Golire rezervor apă (avertizare) 

 Nivel uscare (patru niveluri) 

 Indicator uscare rapidă 

 Indicator semnal 

 Mod anti-șifonare 

 

 

 

 



 

 

Instrucțiuni de utilizare 

Selectarea programului 

1. Apăsați tasta (pornit/oprit) atunci când ecranul afișajului cu LED se aprinde, rotiți 

butonul programului pentru a selecta programul dorit. 

2. Selectați funcțiile (întârziere), (durata), (intensitate), (semnal) sau (anti-șifonare) 

pentru opțiunea suplimentară. 

3. Apăsați tasta (start/pauză). 

Pornirea programului 

Tamburul se va roti după ce programul va pornit, indicatorul de pe zona ecranului se va 

aprinde durata rămasă se va modifica automat. 

Sfârșitul programului 

1. Tamburul se va opri din funcționare după terminarea programului, ecranul va afișa 

”0:00”, ultima etapă a ciclului se va aprinde. Uscătorul va porni funcția (anti-șifonare) 

dacă utilizatorul nu scoate încărcătura la timp (vedeți pagina 13). Apăsați tasta 

(pornit/oprit) pentru a închide curentul și scoateți ștecherul. 

2. Rezolvați problema în conformitate cu ”ecranul defecțiuni și soluții” dacă există o 

oprire neașteptată în timpul procedurii de uscare și uscătorul afișează informațiile 

(vedeți pagina 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel programe 

Program Greutate(max.) Aplicare/proprietăți Întârziere Durata 

Bumbac Pentru bumbac și rufe colorate din bumbac și in 

Extra 8kg Pentru a usca piese din 

bumbac. Nivel uscare: foarte 

uscat. 

Y N 

Standard Pentru a usca piese din 

bumbac. Nivel uscare: uscat 

pentru dulap. 

Y N 

Călcare Pentru a usca piese din 

bumbac. Nivel uscare: pentru 

călcat 

Y N 

Delicat  Delicat 1kg Pentru a usca rufe delicate care 

sunt recomandate pentru uscare 

sau rufe care trebuie spălate 

manual la temperatură redusă. 

Y N 

Sintetice Pentru rufe fără călcare din materiale sintetice și amestecate, bumbac 

Extra 3,5kg Pentru materiale groase sau cu 

multe straturi. Nivel uscare: 

foarte uscat. 

Y N 

Standard Pentru a materiale subțiri care 

nu se calcă, cum ar fi cămăși 

fără călcare, fețe de masă, 

haine de bebeluși, șosete 

Y N 

Călcare Pentru a usca materiale care se 

calcă cum ar fi tricoturi, 

tricouri. 

Y N 

Lână  Lână 1.0 Kg Pentru haine pufoase și lânoase 

(nu poate fi utilizat pentru 

uscarea hainelor din lână). 

După ce ciclul este efectuat 

scoateți hainele și lăsați-le să se 

usuce la aer. 

  

Special  

Jeans 8 kg 

3.5 kg 

3.6 3.9 kg 

Pentru uscarea blugilor sau a 

hainelor care se pot roti la 

viteze mari în mașina de spălat 

Y N 

Mixt Dacă nu puteți determina ce Y N 



material are îmbrăcămintea, 

selectați amestecare. 

sport Pentru a usca sport, materiale 

subțiri, poliester care nu sunt 

călcate 

Y N 

 Cămăși  Pentru haine cu întreținere 

ușoară cum ar fi bluze și 

materiale anti-șifonare pentru 

un efort minim de călcare. 

Așezați hainele desfăcute în 

uscător. După uscare, agățați-

le. 

Y N 

Ciclul 

meu 

Ciclul 

meu  

- Definiți și salvați programul 

favorit. 

- - 

Durata  

Cald 3,5kg Pentru haine calde de la min 10 

la maxim 120 minute (în pași 

de 10 min.) 

Y N 

Rece Pentru aerisirea hainelor fără 

suflare de aer fierbinte de la 

min 10 min la maxim 30 min 

(în pași de 10 min.) 

Y N 

Refresh Pentru reîmprospătarea 

hainelor care au fost ținute în 

medii închise pe o durată lungă 

de timp de la minim 20 min la 

maxim 150 min. 

Y N 

 

Observații: 1 Acest simbol reprezintă programul de eficiență energetică ”programul standard 

bumbac” care este recomandat pentru o încărcare uscată. 

2.Programele de mai sus sunt recomandate pentru utilizare, utilizatorii pot alege programul 

corespunzător conform obiceiurilor personale. Materialele groase și din mai multe straturi 

cum ar fi cearceafuri, blugi, jachete, etc. nu sunt ușor de uscat și ar trebui să selectați 

programul Jeans și nivelul maxim de intensitate a uscării. 

 

 

 

 



Funcția specială de uscare 

 Funcția Specială de Uscare 

1. Instrucțiunile procedurii de uscare (intârziere) 

Pentru a întârzia programul de uscare de la 0 la 24 de ore. Durata de întârziere înseamnă că programul va 

porni după x ore. Atunci când programul începe durata începe să descrească pe ecran și se aprinde simbolul 

. 

Pașii în detaliu 

(1) Încărcați rufele și asigurați-vă că ușa mașinii este închisă 

(2) Apăsați butonul (pornit/oprit) pentru a roti butonul de selectare al programului și selectați programul 

droit. 

(3) Puteți selecta funcția (anti-șifonare) sau (semnal) în funcție de nevoile dumneavoastră. 

(4) Apăsați tasta (întârziere) 

(5) Continuați să apăsați (întârziere) pentru a selecta durat întârzierii. 

(6) După ce tasta (start/pauză) este apăsată, uscătorul este în situația de funcționare. Procedura de uscare 

va fi realizată automat atunci când durata de întârziere s-a încheiat. 

(7) Dacă apăsați butonul (start/pauză) din nou, funcția întârziere va fi pusă pe pauză. 

(8) Dacă doriți să anulați funcția ”întârziere) apăsați butonul (pornit/oprit). 

2. Instrucțiuni referitoare la funcția (timp) 

După selectarea programului durată, butonul (durată) poate fi folosit pentru a regla durata de uscare în pași de 

10 min. Durata maximă este 150 min. 

3. Instrucțiuni funcția (intensitate) 

Folosită pentru regla nivelul de uscare al rufelor. Nivelul are patru grade  

Durata de uscare crește cu 3 minute pentru fiecare grad. 

(1) Funcția intensitate poate fi activate doar înainte de pornire programului. 

(2) Apăsați în mod repetat butonul (intensitate) pentru a selecta durata de uscare. 

(3) Cu excepția (bumbac fier) (delicat) (fier sintetic) (lână) (durată), toate celelalte programe pot fi 

reglate la funcția (intensitate). 

4. Instrucțiuni ale funcției (ciclul meu) 

Folosite pentru a defini și a salva programele favorite care sunt folosite în mod frecvent. 

(1) Folosiți selectorul programului pentru a selecta programul necesar și alte funcții de uscare. 

(2) Apăsați și țineți apăsat butonul (intensitate) timp de 3 secunde până când ecranul se aprinde și 

programul a fost salvat. 

(3) Rotiți selectorul programului către poziția (ciclul meu), puteți porni programele favorite. Dacă doriți 

să modificați setările (ciclul meu), repetați pașii (1) și (2). 

 

 

 



 

Funcția specială de uscare 

5. Instrucțiuni pentru (bec) 

Becul din interiorul tamburului e va aprinde pentru aproximativ 3 minute atunci când 

butonul este apăsat sau ușa este deschisă 1 minut. 

6. (Semnal) 

Configurați alarma pentru pornire sau oprire. În general alarma este pornit. Apăsați dacă 

este nevoie. 

Atunci când alarma este pornită: 

(1) Uscătorul va emite un sonor dacă se apasă butoanele funcții suplimentare 

(2) Dacă uscătorul funcționează, rotiți butonul de selectare al funcției, uscătorul va 

reaminti operatorului că este o alegere incorectă. 

(3) După terminarea programului, alarma va reaminti utilizatorul. 

7. Instrucțiuni funcția (anti-șifonare) 

La finalul ciclului de uscare, durata de funcționare anti-șifonare este de 30 de minute (din 

fabrică) sau 120 minute (selectată). Indicatorul luminos (anti-șifonare) va ilumina atunci când 

funcția anti-șifonare este selectată. Această funcție previne formarea pliurilor. Rufele pot fi 

scoase în timpul ciclului anti-șifonare. Cu excepția programelor (Cool), (Refresh) și (Lână), 

toate celelalte programe au această funcție. 

8. Instrucțiuni pentru funcția (Child lock) 

(1) Această mașină are un blocaj de siguranță pentru copii care previne apăsarea 

accidentală a tastelor de către copii sau utilizarea necorespunzătoare. 

(2) Atunci când uscătorul este în funcțiune, apăsați butoanele (Anti-Șifonare) și 

(Semnal) în același timp pentru 3 secunde pentru a porni funcția de blocare pentru 

copii. După configurarea acestei funcții, ecranul va afișa simbolul  si nicio tastă nu 

va fi funcțională cu excepția butonului (on/off). Când funcția de blocare pentru copii 

este activată trebuie să se apese timp de 3 secunde în același timp butoanele (Anti-

Șifonare) și (Semnal) pentru a debloca funcția. 

 

 

 

 

 

 

 



Curățare și mentenanță de rutină 

1. Curățarea filtrului de scame 

Lăsați uscătorul să se răcească 

1.Deschideți ușa mașinii 

2.Scoateți filtrul de scame, tragând în sus 

3. Curățați filtrul de scame; ștergeți toate scamele acumulate cu mâna sau clătiți cu 

apă și uscați complet. 

4.Remontați filtrul de scame. 

 

OBSERVAȚIE: 

1. Filtrul de scame acumulat pe filtru va bloca circulația aerului cauzând prelungirea 

duratei de uscare și consumul; de aceea filtrul trebuie curățat după fiecare utilizare 

2. Scoateți ștecherul din priză înainte de curățare. 

3. Nu utilizați uscătorul fără filtrul de scame. 

4. Curățați filtrul după fiecare utilizare pentru a preveni acumularea de fibre în 

interiorul uscătorului. 

Spălarea condensatorului de apă. 

 

Lăsați condensatorul să se răcească. 

Apa reziduală poate ieși, așezați o lavetă absorbantă sub flanșa de mentenanță. 



1.Deschideți flanșa de mentenanță. 

2.Deschideți complet flanșa de mentenanță. 

3.Înșurubați ambele mânere de blocare unul către altul. 

4. Scoateți condensatorul de aer. 

5.Curățați condensatorul de aer complet, scurgeți/l complet. 

6. Curățați sigilile 

7.Reintroduceți condensatorul de aer, mânerul la buton! 

8.Delurubați ambele mânere de blocare 

9.Ștergeți flanșa de mentenanță până când se blochează în poziție. Curățați condensatorul de 

aer aproximativ o dată la 3 luni dacă este frecvent utilizat. 

Nu deteriorați condensatorul! 

1.Curățați cu apă, nu folosiți obiecte ascuțite! 

Nu utilizați uscătorul fără aer condensat! 

2.În timpul uscării apa se poate colecta între fereastră și garnitură, dar acest lucru nu 

afectează! 

Golirea rezervorului de apă 

1.Țineți și scoateți rezervorul de apă cu ambele mâini. 

2.Înclinați rezervorul de apă, turnați apa condensată. 

3.Introduceți rezervorul de apă. 

Avertizare: 

1.Goliți rezervorul de apă după fiecare utilizare, programul va fi pe pauză și simbolul 

se va aprinde dacă recipientul de apă este plin în timpul procesului de uscare. 

După aceea recipientul este golit, uscătorul poate fi repornit prin apăsarea butonului 

(start/pauză). 

2. Nu beți apa condensată. 

3. Nu utilizați uscătorul fără apă condensată 

 

 

 

 

 

 



 

 

Funcția alarmă 

 

Ecranul de erori și rezolvarea problemelor 

 

Ecranul de erori și rezolvarea problemelor 

Ecran Motiv Soluții 

 se aprinde Recipientul este plin Goliți recipientul 

Eroare pompă apă sau eroare 

nivel senzor apă 

Vă rugăm să contactați 

centrul de service local dacă 

problema persistă 
E30 Eroare radiator 

E32 Eroare senzor umiditate  

E33 

se aprinde 

Eroare senzor temperatură 

Filtrul este conectat sau 

temperatura mediului este 

prea ridicată 

 

Curățați filtrul și confirmați 

temperatura ambientală 

  Contactați centrul local de 

service dacă problema 

persistă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Precauții 

Precauții 

Doar personalul de specialitate poate efectua reparațiile. 

Înainte de a apela serviciul relații clienți, verificați dacă puteți rezolva eroarea sau dacă ați 

respectat instrucțiunile de utilizare. 

Personalul de specialitate vă va taxa pentru sfaturi chiar și în perioada de garanție. 

Problemă Soluție 

Ecranul nu se aprinde Verificați dacă ștecherul este în priză 

Verificați dacă programul este selectat 

Verificați dacă există curent 

Uscătorul nu pornește Verificați dacă butonul pornire este apăsat. 

Verificați dacă ușa este închisă complet 

Verificați dacă programul a fost configurat 

Apa curge Aliniați orizontal uscătorul 

Curățați condensatorul și sigiliile ușii 

Ușa se deschide de la sine Apăsați ușa până când se blochează pe 

poziție 

Verificați sunt prea multe rufe 

Umiditatea din încăpere a crescut 

semnificativ 

Aerisiți camera adecvat 

Curățați grilajul de răcire 

Asigurați-vă că condensatorul a fost introdus 

Nivelul de uscare nu este atins sau durata este 

prea lungă 

Curățați ușa filtrului și baza filtrului 

Folosiți programul corespunzător 

Păstrați orificiul de admisie aer 

neobstrucționat 

 Dacă nu puteți rezolva eroare și aveți nevoie de ajutor 

1. Apăsați tasta  (on/off) 

2. Scoateți ștecherul din priză și apelați service-ul. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Specificații tehnice 

Sursa de alimentare  220-240V 50 Hz 

Puterea 2700W 

Agent de refrigerare R134a 

Temperatura ambientală  +5º - +35 ºC 

Dimensiuni 595x615x845 (mm) 

Capacitatea de uscare 8.0kg 

Greutatea netă 42 kg 

 

Observație: 

1. Capacitatea menționată este capacitatea maximă, asigurați-vă că hainele introduse nu 

depășesc capacitatea menționată de fiecare dată. 

2. Nu instalați uscătorul de rufe într-o încăpere unde există riscul de îngheț. La 

temperaturile în jurul punctului de îngheț uscătorul nu funcționează corect. 

3. Există riscul de deteriorare dacă apa condensată îngheață în pompă și/sau în 

furtunurile/recipientele de apă condensată. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Fișa produsului 

Fișa produsului 

Marca: Teka 

Model: TKS 850 C 

Capacitatea: 8kg 

Tip uscător: condensator 

Clasa de eficiență energetică: B 

Consum de energie: 561.0 kWh pe an, bazat pe 160 de cicluri de uscare cu programul 

standard bumbac la o încărcare totală și parțială și consumul în modurile de putere redusă. 

Consumul actual de energie pe ciclu va depinde de cum este folosit aparatul. 

Automat sau non-automat: Automat 

Eticheta Eco UE: N/A 

Consum de energie program standard bumbac la încărcare completă: 4.74 kWh 

Consum de energie program standard bumbac la încărcare parțială: 2.56 kWh 

Consum putere în modul oprit (Po): 0.28 W 

Consum putere în modul staționare (Pl): 0.8W 

Durata modului staționare: 10 min 

Programul standard bumbac folosit la încărcare totală și parțială este programul standard de 

uscare la care informația de pe etichetă și fișă face referire, reprezentând programul 

recomandat pentru uscarea rufelor din bumbac și este cel mai eficient program în termen de 

consum de energie pentru bumbac. 

Durata programului cântărit pentru programul standard bumbac la încărcare totală și parțială: 

112 min 

Durata programului pentru programul standard bumbac la încărcare completă: 140 min 

Durata programului pentru programul standard bumbac la încărcare parțială: 90 min 

Eficiența de condens clasa B pe o scală de la G (mai puțin eficient) la A(mai eficient). 

Eficiența medie de condens a programului standard bumbac la încărcare completă: 80.1% 

Eficiența medie de condens a programului standard bumbac la încărcare parțială: 80.1% 



Eficiența medie de condens a programului standard bumbac la încărcare totală și parțială: 

80.1% 

Nivel putere sunet pentru programul standard bumbac la încărcare completă: 69 dB 

 

 

 


