
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 

A USCĂTOARELOR DE RUFE 

 

1. Introduceţi rufele în uscător şi îchideţi uşa. 

 

2. Introduceţi 2 jetoane pentru a declanşa programul de uscare de 34 min. 

 

3. Selectaţi temperatura dorită, respectiv: JOASĂ, MEDIE, ÎNALTĂ apăsând unul 

din butoanele aflate în stânga butonului START marcate cu simbolul unui 

termometru. Butonul de sus indică temperatura cea mai înaltă iar butonul de jos 

indică temperatura cea mai scazută. 

 

4. Apasaţi butonul START. 

 

INSTRUCŢIUNI ŞI RECOMANDĂRI  SPECIALE 

 

- Vă rugăm să aveţi in vedere că programul de uscare de 34 min va usca complet o 

incărcătură aproximativă de 2/3 din volumul cuvei unei maşini de spălat. O 

supraîncărcare a uscătorului cu haine poate conduce la o uscare incompleta a hainelor. 

 

- În cazul în care hainele dvs. nu sunt suficient de uscate întrucat sunt din materiale 

foarte dense, au un grad mai ridicat de umiditate sau uscătorul a fost supraîncarcat, 

puteţi să mai introduceţi un jeton pentru a declanşa un program de uscare suplimentar 

de 17 min. 

 

- Vă rugăm să verificaţi eticheta hainelor dvs. şi să selectaţi temperatura de uscare în 

funcţie de tipul materialelor din care sunt confecţionate hainele. Pentru materialele 

sintentice este recomandată temperatura joasă, pentru bumbac este recomandată 

temperatura medie. În cazul rufelor cu materiale dense şi/sau cu grad de umiditate mai 

ridicat (blugi, trening gros, prosoape, lenjerii de pat), puteţi folosi temperatura înaltă. 

 

- Selectarea unei temperaturi prea ridicate poate, în unele cazuri, sa conducă la o uşoară 

micşorare a obiectului de îmbracaminte, mai ales în cazul hainelor din bumbac. De 

aceea, este indicat să nu folosiţi temperatura de uscare înaltă în orice situaţie şi să 

selectaţi temperatura potrivită tipului de material. 

 

- Nu introduceţi in uscător materiale din plastic sau nylon întrucat acestea se pot topi 

sau deteriora. 



 

- Nu introduceţi în uscătoare niciun fel de detergent sau balsam de rufe. 

 

- În cazul unei încarcaturi cu haine din materiale diferite, cele din materiale sintetice se 

vor usca înaintea celor din bumbac.  

 

- Puteţi verifica oricând stadiul uscării hainelor dvs. Pentru aceasta apasăţi butonul 

STOP, deschideţi uşa uscătorului, verificaţi stadiul uscarii, scoateţi hainele deja uscate, 

dacă este cazul, apoi închideţi uşa uscătorului şi apăsaţi butonul START pentru a 

continua programul. Vă recomandăm să verificaţi stadiul uscării după cel putin 15 

minute de uscare. 

 

- Uşa uscătorului dispune de inchidere magnetică. Pentru a o deschide trageţi uşa iar 

pentru a o închide împingeţi uşa pană se închide. 

 

 

 

 


