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INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ 
 

 

 

 Instrucțiuni de siguranță 
Pentru siguranța dumneavoastră, informațiile din acest manual trebuie respectate pentru a minimiza 
riscul de incendiu, explozie sau șoc electric și pentru a preveni deteriorarea bunurilor, vătămarea 
corporală sau pierderea vieții utilizatorului. 
 
Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu un nivel fizic redus,  cu 
capacități mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea 
sunt atent supravegheate sau li s-au acordat instrucțiuni clare privind utilizarea apratului de către o 
persoană responsabilă de siguranța acestora. Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu 
se joacă cu aparatul. 
 
Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul său 
de service sau de persoane calificate pentru a evita orice pericol. 
 
Noile seturi de furtunuri furnizate împreună cu aparatul trebuie să fie folosite, nu reutilizați 
furtunurile vechi.  
 
Deschiderile nu trebuie să fie împiedicate de un covor. 
 
Acest aparat este destinat utilizării în gospodării și în alte locații similare, cum ar fi: 

- Zone de bucătărie pentru personalul din magazine, birouri și alte medii de lucru; 
- Ferme și locuințe la țară; 
- Utilizarea de către clienții din hoteluri, moteluri, pensiuni și alte medii de tip rezidențial; 
- Zone tip mic dejun; 
- Zone de uz comunal în blocuri sau spălătorii. 

 
Model Capacitatea  

de spălare 
Capacitatea  
de stoarcere 

Presiunea maximă  
a apei 

NSWM65 6.5 kg 4.6 kg 6 bari 
NSWM8 8 kg 4.6 kg 6 bari 
NSWM10 10 kg 4.6 kg 6 bari 

 
Explicarea simbolurilor: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avertisment! 
Această combinație de simbol și cuvânt indică o situație potențial 
periculoasă care poate duce la deces sau vătămări grave, dacă nu 
este evitată. 

Atenție! 
Această combinație de simbol și cuvânt indică o situație potențial 
periculoasă care poate duce la vătămări ușoare sau minore sau la 
deteriorarea proprietății și a mediului. 

Rețineți! 
Această combinație de simbol și cuvânt indică o situație potențial 
periculoasă care poate duce la vătămări ușoare sau minore. 
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Nu demontați mașina de unul singur. Acest aparat este destinat doar pentru 
uz interior. Nu instalați mașina într-un 
mediu umed sau ploios pentru a evita 
șocurile electrice, incendiile, 
defectarea mașinii sau deformarea. Nu 
pulverizați apă direct pe mașină. 

Nu așezați materiale inflamabile cum 
ar fi lumânarea aprinsă, soluția 
împotriva țânțarilor, țigara sau surse 
de încălzire precum aragazul electric, 
caloriferul etc. Nu așezați un bebeluș 
pe mașină sau obiecte foarte grele. 

Nu depășiți nivelul maxim de apă 
pentru a evita scurgeri și defectarea 
mașinii. 

Asigurați-vă că furtunul de intrare a 
apei este conectat corect, iar robinetul 
este deschis înainte de spălare. 

Nu spălați haine pătate cu petrol, 
alcool sau alte substanțe inflamabile. 
Nu spălați haine umplute cu puf, 
pelerine de ploaie sau haine similare. 

Nu lăsați copii mici să se urce pe 
mașină sau să se joace în jurul cuvei 
pentru a evita accidente. Nu puneți 
mâna în cuvă înainte de a se opri. 

Dacă folosiți apă caldă, temperatura 
acesteia să nu depășească 50°C. 

Pentru a evita electrocutarea rezultată 
din scurtcircuite, vă rugăm să conectați 
corect firul de împământare a fișei. 

Nu înlocuiți cablul de alimentare de 
unul singur. 

Nu vă apropiați de priză cu mâinile 
umede pentru a evita șocurile 
electrice. 

Ștergeți des murdăria sau praful de pe 
fișă pentru a preveni contactul slab cu 
alimentarea electrică. 

Dacă cablul de alimentare e deteriorat, 
trebuie să fie înlocuit de producător, 
de agentul lui de service sau de o 
persoană calificată pentru a evita orice 
pericol. 

Introduceți bine fișa în priză. 
Scoateți fișa din priza după utilizare. 

Nu trageți de cablu când scoateți fișa 
din priză. 

Demontarea interzisă 
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INSTALAREA 
 

 

 

 Descrierea aparatului 
 

 

 

Accesorii 

 
 

 Dezambalarea mașinii de spălat 
 

 
1. Îndepărtați cutia de carton și ambalajul de polistiren. 
2. Ridicați mașina de spălat și îndepărtați ambalajul de la bază. 
3. Scoateți banda care fixează cablul de alimentare și furtunul de scurgere. 
4. Scoateți furtunul de alimentare din tambur. 

Panoul de comandă 

Filtru de scame 

Capac pentru  
spălare 

Cuva pentru  
spălare 

Pulsator 

Bază 
Furtun de 
scurgere 

SAU 

Carcasă 

Fișă 

Ramă 

Capac de siguranță 

Capac pentru stoarcere 

         Rețineți! 
 

Schița este pentru referință, vă rugăm să consultați produsul real ca standard. 

Capac interior de protecție Furtun de alimentare Manual de utilizare 

             Avertisment! 
 

 Materialul ambalajului poate fi periculos pentru copii. 

 Există riscul de sufocare! Țineți toate ambalakele departe de copii. 
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 Aria de instalare 
 

 
Înainte a instala produsul, alegeți o arie de instalare care să respecte  
următoarele caracteristici: 
 
1. Să aibă o suprafață rigidă, uscată și să evite lumina directă a soarelui. 
2. Să aibă ventilare suficientă, iar temperatura să fie peste 0°C. 
3. Să fie departe de resurse de căldură precum cărbuni sau gaz. 
 

 Schimbarea poziției furtunului de scurgere 
 
Poziția din fabrică a furtunului de evacuare este în partea de stoarcere a mașinii. Conform schiței de 
instalare, furtunul de evacuare poate fi amplasat și pe partea de spălare a 
mașinii. Metoda este următoarea: 
1. Deconectați cablul de alimentare și goliți complet apa din furtunul de 
evacuare. 
2. Întindeți o bucată de până moale pe podea (o pătură, de exemplu) și 
așezați cu grijă mașina pe aceasta. 
3. Scoateți furtunul de evacuare din cuplajul său din partea de stoarcere a 
mașinii și puneți-l în cuplajul din partea de spălare. 
4. Prindeți furtunul de evacuare la loc. 
 
Există două moduri de a prinde capătul furtunului de evacuare: 
1. Pentru sistem de scurgere inferior 

 
2. Pentru sistem de scurgere superior 

 

                    Avertisment! 
 

 Stabilitatea este importantă pentru a preveni mișcarea produsului. 

 Asigurați-vă că produsul nu este așezat pe cablul de alimentare. 

             Avertisment! 
 

 Nu agățați și nu prelungiți furtunul de evacuare. 

 Poziționați corect furtunul de evacuare pentru a evita scurgeri de apă. 

 Dacă furtunul e prea lung, nu-l forțați în mașină, va provoca zgomote anormale. 
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OPERAŢIUNI

 Panoul de comandă

 Timp spălare: utilizați pentru a alege timpul de spălare necesar.
 Timp stoarcere: utilizați pentru a alege timpul de stoarcere necesar.
 Spălare-scurgere apă: pentru spălare sau clătire, selectați „Normal” sau „Greu”. Pentru

evacuare, selectați „Evacuare”.
 Alimentare apă: utilizați pentru a injecta apă.

 Pregătirea înainte de spălare

 Spălarea

Timp spălare Spălare-scurgere apă Timp stoarcere Alimentare apă 

       Rețineți! 

Schița panoului de comandă este de referință, consultați produsul real ca standard. 

 Avertisment! 
 Înclinația maximă a suprafeței de sprijin pentru mașina de spălat nu trebuie să depășească 2°

 Există găuri în baza aparatului pentru ventilație. Acestea nu trebuie să fie blocat de obiecte
străine (covoare etc.)

 Nu conectați niciodată cablul de împământare cu firul de tensiune, poate provoca șoc electric

 Verificați dacă nu există obiecte în buzunarul hainelor cum ar fi monede, agrafe de păr, noroi
sau nisip

 Șireturile trebuie să fie înnodate în avans pentru a preveni încălcirea.

 Hainele pot fi clasificate pentru spălare în funcție de textură, gradul de murdărie sau culoare.

 Piesele mici (ciorapii de ex.) sau hainele pufoase, puneți-le într-o plasă de nailon pentru
spălare.

Conectați la 
priză 

Pregătiți 
scurgerea 

Deschideți 
robinetul 

Încărcați și 
închideți ușa 

Adăugați 
detergent 

Când apa a ajuns la 
nivelul dorit, 

închideți robinetul 

Alegeți programul 
de spălare 

Alegeți timpul de 
spălare 

Evacuați apa 
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 Clătirea 

 
 
 
 

 Stoarcerea 

 
 
 
 
 

 Tabel cu timpul de stoarcere 
 

Materiale Mătase Haine 
ușoare 

(fibră, amestec)  

Îmbrăcăminte 
tricotată 

(fibră) 

Lenjerie 
intimă 
(bumbac) 

Pulover 
(bumbac, in) 

Material de 
prosoape 

(bumbac) 
Timp de 

stoarcere 
Aprox.  

50 secunde 
Aprox. 

1 minut 
Aprox.  

1-2 minute 
Aprox. 

2-3 minute 
Aprox. 

3-4 minute 
Aprox. 

5 minute 

 

 Tabel cu cantitatea de rufe aferentă capacității 
 

Rufe/ 
Capacitate 

Tricouri 
aprox. 500 g 

Uniforme aprox. 
650 g 

Blugi 
aprox. 900 g 

Geci 
aprox. 1.6 kg 

6 kg aprox. 12 piese aprox. 9 piese aprox. 6 piese aprox. 3 piese 

8 kg aprox. 16 piese aprox. 11 piese aprox. 8 piese aprox. 4 piese 

10 kg aprox. 20 piese aprox. 15 piese aprox. 10 piese aprox. 6 piese 

 

 Cantitatea de detergent aferentă volumului de rufe 
 

Capacitate 6.5 kg 

Tip material Greutate rufe 
(kg) 

Nivel 
apă 

Flux de 
apă 

Timp de spălare 
(minute) 

Cantitate 
detergent (g) 

Sintetice, mătase, 
delicate 

0-3.0 
3.0-5.0 

Mic 
Mediu 

Normal 3 
3-5 

aprox. 39 
aprox. 51 

Bumbac, in 0-5.0 
5.0-6.5 

Mediu 
Mare 

Normal 7 
7-10 

aprox. 51 
aprox. 59 

Haine foarte 
murdare 

0-5.0 
5.0-6.5 

Mediu 
Mare 

Greu 10 
10-35 

aprox. 51 
aprox. 59 

 

Scuturați rufele și  
puneți-le în cuva  
pentru stoarcere 

Puneți capacul interior de protecție 
peste haine. Asigurați-vă că îl 

așezați orizontal. 

Închideți capacul de siguranță 
și capacul compartimentului 

de stoarcere. 

Deschideți 
robinetul 

Când apa a ajuns la 
nivelul dorit, 

închideți robinetul 

Alegeți programul 
de spălare 

Alegeți timpul de 
spălare 

Evacuați apa 
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Capacitate 8 kg 

Tip material Greutate rufe 
(kg) 

Nivel 
apă 

Flux de 
apă 

Timp de spălare 
(minute) 

Cantitate 
detergent (g) 

Sintetice, mătase, 
delicate 

0-3.5 
3.5-5.0 

Mic 
Mediu 

Normal 3 
3-5 

aprox. 39 
aprox. 48 

Bumbac, in 0-5.0 
5.0-8.0 

Mediu 
Mare 

Normal 7 
7-10 

aprox. 48 
aprox. 63 

Haine foarte 
murdare 

0-5.0 
5.0-8.0 

Mediu 
Mare 

Greu 10 
10-35 

aprox. 48 
aprox. 51 

 

Capacitate 10 kg 

Tip material Greutate rufe 
(kg) 

Nivel 
apă 

Flux de 
apă 

Timp de spălare 
(minute) 

Cantitate 
detergent (g) 

Sintetice, mătase, 
delicate 

0-5.0 
5.0-6.5 

Mic 
Mediu 

Normal 3 
3-5 

aprox. 50 
aprox. 61 

Bumbac, in 0-6.5 
6.5-10.0 

Mediu 
Mare 

Normal 7 
7-10 

aprox. 61 
aprox. 77 

Haine foarte 
murdare 

0-6.5 
6.5-10.0 

Mediu 
Mare 

Greu 10 
10-35 

aprox. 61 
aprox. 77 
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ÎNTREȚINEREA 
 

 

 

 Curățarea și îngrijirea 
 

 

 Curățarea carcasei 
 
Întreținerea corectă a mașinii de spălat poate prelungi semnificativ durata ei de 
viață. Suprafața poate fi curățată cu detergenți neutri diluați și neabrazici atunci 
când este necesar. Pentru orice stropi de apă sau mici scurgeri folosiți o cârpă 
umedă pentru a le șterge imediat. Nu folosiți articole ascuțite. 

 

 Curățarea filtrului de admisie 

 
1. Apăsați capul semirotund și trageți filtrul de scame. 
2. Întoarceți plasa filtrului în interior și clătiți-o în apă. 
3. După introducerea ghearei înapoi, apăsați capul semirotund pentru a introduce 
filtrul la loc. 
4. Dacă auziți un scurt clichet înseamnă că ați realizat o instalare corectă. 
 

 Protecție anti-îngheț 
 
Pentru a proteja mașina de spălat de îngheț: 
1. Închideți robinetul, îndepărtați furtunul de alimentare și scurgeți complet apa din furtun. 
2. Puneți furtunul de evacuare și rotiți butonul de pe panoul de comandă în poziția „Evacuare” 
pentru a se goli toată apa în cadă/chiuvetă. 
 
Dacă apa este înghețată, urmați pașii următori: 
1. Puneți furtunul de alimentare în apă caldă de maxim 50°C. 
2. Păstrați aproximativ 2 litri de apă caldă timp de 10 minute și apoi așezați 
furtunul de evacuare și rotiți butonul de pe panoul de comandă în poziția 
„Evacuare” pentru a goli apa. 
3. Montați furtunul de alimentare și porniți robinetul de apă pentru a vă confirma că alimentarea și 
evacuarea se fac în mod corespunzător. 
 
 
 

             Avertisment! 
 

 Înainte de a începe curățarea și îngrijirea aparatului, asigurați-vă că l-ați 
deconectat de la alimentare și că ați închis robinetul. 

         Rețineți! 
Acidul formic și solvenții săi diluați sau soluții echivalente (cum ar fi alcoolul, solvenții sau 
produsele chimice) sunt interziși. 

         Rețineți! 
 

Filtrul de admisie trebuie curățat dacă vedeți că nivelul de apă este mai mic decât normal. 
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 Obiecte aruncate în exteriorul cuvei de stoarcere 

1. Scoateți toate șuruburile de pe ramă cu ajutorul unei șurubelnție și slăbiți 
conectorul centurii de frână. 
2. Trageți rama cu ambele mâini și întoarceți-o invers. 
3. Scoateți hainele sau obiectele căzute în exteriorul cuvei. 
4. Fixați conectorul centurii de frână, apăsați rama înapoi și înfiletați la loc 
șuruburile. 
 

 Depanarea problemelor tehnice 

Dacă apar următoarele probleme, vă rugăm să deconectați fișa din priză și să efectuați următoarele 
verificări: 
 

Simptom Motiv 

Mașina de spălat nu funcționează  Verificați dacă priza este în condiții bune. 

 Verificați dacă fișa este introdusă corespunzător în 
priză. 

 Verificeți dacă timpul de spălare sau timpul de 
stoarcere nu este setat în poziția „0”. 

Furtunul de evacuare nu funcționează  Verificați dacă furtunul de evacuare nu este întins 
prea tare. 

 Verificați dacă furtunul de evacuare nu este 
înghețat. 

 Verificați dacă furtunul de evacuare nu este blocat 
din diverse motive. 

Există un sunet anormal în timpul 
spălării 

 Verificați să nu fie monede sau alte obiecte străine 
scăpate în cuva de spălare. 

Există un sunet anormal și o vibrație 
violentă în timpul stoarcerii 

 Verificați dacă mașina de spălat este poziționată pe o 
suprafață dreaptă și stabilă. 

 Verificați dacă hainele sunt distribuite corect în cuva 
de stoarcere. 

 Verificați să nu fie rufe, materiale sau resturi scăpate 
în afara cuvei de stoarcere. 

 

 Specificații tehnice 
 

Model NSWM65 NSWM8 NSWM10 

Alimentare 220V~,50Hz 220V~,50Hz 220V~,50Hz 

Presiune maximă a apei 6 bari 6 bari 6 bari 

Timp maxim Spălare: 15 min 
Stoarcere: 5 min 

Spălare: 15 min 
Stoarcere: 5 min 

Spălare: 15 min 
Stoarcere: 5 min 

Capacitate Spălare: 6.5 kg 
Stoarcere: 4.6 kg 

Spălare: 8 kg 
Stoarcere: 4.6 kg 

Spălare: 10 kg 
Stoarcere: 4.6 kg 

Putere nominală Spălare: 340 W 
Stoarcere: 135 W 

Spălare: 370 W 
Stoarcere: 135 W 

Spălare: 400 W 
Stoarcere: 135 W 

Dimensiuni (l x A x Î) 761 x 448 x 885 mm 827 x 485 x 865 mm 870 x 512 x 957 mm 

Volumul apei Mare: 59 litri 
Mediu: 51 litri 

Mic: 39 litri 

Mare: 58 litri 
Mediu: 48 litri 

Mic: 39 litri 

Mare: 72 litri 
Mediu: 61 litri 

Mic: 50 litri 

Greutate netă 19.5 kg 21 kg 23 kg 
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