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A SELECTOR DE PROGRAM  
Cu selectorul de program pute�i alege programul de sp�lare dorit, pentru 
aceasta roti�i-l (îl pute�i roti în ambele direc�ii) pân� cînd programul coincide 
cu linia ghid (p). Selectarea temperaturii depinde de programul ales (a se 
vedea tabelul de programe). 

 

B1 VITEZA DE CENTRIFUGARE   

B2 START ÎNTÂRZIAT   

B3     TEMPERATURA DE SP�LARE    

C1  ÎNMUIERE  

C2 AQUAPLUS   

C3     C�LCARE RAPID�   

C4     GRAD DE MURD�RIRE   

G  INDICATOR BLOCARE U�� - PORNIRE PROGRAM   

H      PORNIRE / OPRIRE 

I      INDICATOR  KG. DETECTOR 

D     INDICATOR START ÎNTÂRZIAT 

V     AFI�AJ “DIGITAL” 
          Sistemul de afi�are cu indicatoare permite informarea constant� asupra st�rii ma�inii de sp�lat 

p  INDICATOR AL POZI�IILOR FUNC�IILOR 
  



Tabelul de programe  CTD 12662 
 

ad�ugarea 
detergentului butoane de op�iune C 

programul program pentru 

timpul 
aprox. 
min. 

timp. 
reg. 

máx. ºC 

viteza 
stoar. 
máx. 

haine 
máx. 

kg 
I 

 II  
      

             
 Albe 2h48’ 90º 1200 6 •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• ••••  

BUMBAC *  Culori rezistente 2h47’ 60º 1200 6 •••• ••••  •••• •••• •••• •••• •••• 
              

 
MIX.  SINTET. 

 Culori rezistente  1h35’ 60º 800 2 •••• ••••  •••• •••• •••• •••• •••• 

              
 Delicat 1h06’ 40º 600 1,5  ••••  ••••   ••••  

 Lân� 59’ 40º 800 1  ••••  ••••   ••••   
DELICATE 

 Sp�lare de mân� 30º 59’ 30º 800 2  ••••  ••••   ••••  
              

 Cl�tire 24’  800     ••••  •••• ••••  

 Stoarcere 9’  1200          

 Evacuare 4’            
Mix&wash (M&W) 1h48’ 40º 800 6  ••••  ••••  •••• ••••  

14’ 30º 800 2  ••••  ••••    •••• 
30’ 40º 800 2  ••••  ••••    •••• 

SPECIALE 

Rapid  14 

44’ 40º 800 3,5  ••••  ••••    •••• 

    
     * Program recomandat pentru sp�l�ri la temperatur� sc�zut� (mai mic� decât maximul afi�at). 
       Program testat în concordan�� cu CENELEC EN 60456 cu gradul maxim de murd�rire selectat. 

 
 
 

Date tehnice  CTD 12662 
 

Voltaj re�ea 
Putere 
sp�lare 

Putere 
centrifug. 

Putere 
motor 

Putere 
rezisten�� 

Put. Max. 
absorbit� 

Amperi 
re�ea 

Presiunea 
apei 

Consum 
de ap� 
*prog. 

EN 60456 

Consum 
de energie 

*prog. 
EN 60456 

230V./50Hz. 175 W. 340 W. 30 W. 1950 W. 2150 W. 10 A. 0,05-0,8 
Mpa 58 L. 1,02 Kw. 

 
 
 

IMPORTANT!  
.- Nu se recomand� utilizarea în�lbitorului în programele cu înmuiere. 
.- Nu utiliza�i detergent lichid pentru programele cu înmuiere �i / sau cu pornire întârziat�. 

 
 
PREPARAREA CICLULUI DE SP�LARE 
1.- Dup� introducerea hainelor, închide�i capacele tamburului �i asigura�i-v� c� sînt închise. 
2.- Introduce�i detergentul �i aditivul f�r� a trece de indicatorul “MAX”. 
   - s�pun pentru înmuiat I 
   - s�pun pentru programa de sp�lare II 
   - în�lbitor  
   - balsam  
 
 

SELECTAREA PROGRAMELOR �I OP�IUNILOR DORITE 
3.- Roti�i selectorul de programe A pân� la programul dorit. 
4.- La dorin�� pute�i s� alege�i �i temperatura de sp�lare prin intermediul butonului B3 
B3 temperatura de sp�lare  
Atunci când se selecteaz� un program, se indic� automat temperatura de sp�lare recomandat�, aprinzându-se pilotul 
indicator corespunz�tor. 



Se va putea scade sau cre�te aceast� temperatur�, ap�sând butonul (B3). 
Observa�ie: Temperatura trebuie s� fie ajustat� înainte de a selecta GRADUL DE MURD�RIRE. 
 
5.- Dac� dori�i, ap�sa�i butonul sau butoanele op�iunilor necesare (C1, C2, C3, C4) 
  .- Se recomand� s� selecta�i op�iunile dorite înainte de a ap�sa butonul de începere a programului H. 
  .- Trebuie s� �ine�i cont de faptul c� dac� faza de sp�lare a superat momentul de func�ionare a op�iunii    
     aceasta nu va ac�iona. 
 
C1  butonul înmuiere  
Op�iunea este foarte util� îndeosebi pentru articolele foarte murdare. Efectueaz� o sp�lare adi�ional� înainte de 
sp�larea de baz�. Este activ� numai în programele Bumbac, Mixt �i Sintetice. 
Aceast� op�iune trebuie s� fie selectat� înainte de ap�sarea butonului de pornire H. 
  
C2  butonul aquaplus   
Datorit� noului SENSOR ACTIVA SYSTEM, ap�sând acest buton este posibil� efectuarea unui ciclu special de 
sp�lare pentru toate programele �i tipurile de �es�turi protejând fibra lor �i în acest mod �i pielea delicat� a 
utilizatorilor. 
Utilizarea unui volum mai mare de ap� împreun� cu noua ac�iune combinat� a ciclurilor de rota�ie a tamburului cu 
înc�rcarea �i evacuarea unei cantit��i mai mari de ap� permite ob�inerea unor haine sp�late �i cl�tite perfect. Volumul 
de ap� se m�re�te pentru a ob�ine dizolvarea în întregime a detergentului, asigurând o sp�lare eficace. De 
asemenea, s-a m�rit volumul apei în cl�tiri pentru a elimina detergentul care ar putea r�mâne între fibre. 
Aceast� func�ie este prev�zut� în special pentru persoanele cu pielea delicat� �i sensibil�, c�rora o cantitate minim� 
de detergent r�mas� între fibre le poate cauza irita�ii sau alergie. 
Se recomand� utilizarea acestei func�ii pentru hainele pentru copii �i pentru cele delicate în general, în special pentru 
sp�larea rufelor de baie, deoarece fibrele lor au tendin�a de a re�ine detergentul. 
Aceast� op�iune nu este disponibil� în programul lân�.  
 
C3 butonul c�lcat rapid    
Cu ajutorul acestui buton putem s� reducem formarea cutelor, în dependen�� de programul selectat �i de �es�tura 
care se spal�. Ac�ioneaz� de forma urm�toare: 
Mixt, Sintetice Elimin� stoarcerile intermediare din procesele de cl�tire, stoarcerea final� fiind suav�. 
Delicat Elimin� stoarcerile intermediare din procesele de cl�tire �i efectueaz� o oprire înainte de stoarcerea final�, 
ultima fiind suav�. 
Sp�lare de mân�, Lân�, Bumbac �i Mix&wash Efectueaz� o oprire înainte de stoarcerea final�. 
Pentru terminarea ciclului  în programele delicat, lân�, sp�lare de mân�, bumbac, �i mix&wash  este de ajuns 
ap�sarea din nou a butonului c�lcat rapid �i ma�ina va efectua evacuarea �i stoarcerea corespunz�toare. 
Cl�tiri Elimin� stoarcerile intermediare din procesele de cl�tire, stoarcerea final� fiind suav�. 
Dac� dori�i s� efectua�i numai o singur� evacuare f�r� stoarcere, anula�i programul în curs �i selecta�i programul de 
evacuare. 
 
C4 buton “grad de murd�rire”   
Cu ajutorul acestui buton (activ doar pentru programele BUMBAC �i �ES�TURI MIXTE) pute�i selecta unul din cele 3 
niveluri de intensitate a sp�l�rii, în func�ie de cât de murdare sunt rufele. 
Dup� ce au fost selectate programul �i temperatura de sp�lare, indicatorul pentru gradul de murd�rire este setat 
automat la minim; ap�sa�i butonul pentru a m�ri nivelul iar set�rile pentru durata programului vor fi ajustate 
corespunz�tor. 
Atunci când este selectat programul dorit, indicatorul corespunz�tor se va aprinde pentru a indica gradul minim posibil 
de murd�rire. 
Selectarea unui grad mai mare de murd�rire cu ajutorul butonului special va duce la aprinderea indicatorului 
respectiv. 
Observa�ie: Gradul de murd�rire poate varia automat, în func�ie de temperatura selectat�. 
 
Rapid 14’ 
Prin selectarea acestui program �i ap�sarea butonului C4, se va putea schimba durata de timp a sp�l�rii �i se va 
putea alege unul dintre cele 3 programe rapide existente (14’-30’-44’). 
 
6.- Dac� dori�i pute�i s� alege�i viteza de stoarcere la ap�sarea butonului (B1) 
B1 viteza de centrifugare   
Dup� ce a fost selectat programul, viteza maxim� de centrifugare permis� pentru programul respectiv va apare pe 
afi�aj. Ap�sarea butonului pentru selectarea vitezei de centrifugare va reduce viteza cu câte 100 rpm de fiecare dat� 



când este ap�sat. Viteza minim� permis� este de 400 rpm sau se poate trece peste selec�ia vitezei prin ap�sarea 
acestui buton în mod repetat. 
 
7.- Odat� ce sânt selectate op�iunile dorite, pentru a începe programul, ap�sa�i butonul de pornire H ,ma�ina va 
efectua programul dorit. Dac� dup� selectarea unei op�iuni dori�i s� o anula�i, este de ajuns s� ap�sa�i din nou 
butonul (se va stinge pilotul indicativ).  
 
B2 buton “start întârziat”   
Acest buton permite setarea programului de sp�lare s� înceap� cu o întârziere de maxim 24 de ore.  
Pentru a întârzia pornirea programului, utiliza�i procedura urm�toare: 
Seta�i programul dorit. 
Ap�sa�i butonul o dat� (pe afi�aj va apare mesajul h00) apoi ap�sa�i din nou pentru a seta o întârziere de 1 or� (pe 
afi�aj va apare mesajul h01); intârzierea presetat� m�re�te timpul cu câte 1 or� de fiecare dat� când este ap�sat 
butonul, pân� când pe afi�aj apare mesajul h24, moment în care la o alt� ap�sare a butonului, se va porni de la zero. 
Confirma�i cu ajutorul butonului “START/PAUSE” (indicatoarele luminoase de pe afi�aj vor începe s� clipeasc�). 
Num�r�toarea va începe iar la finalizarea acesteia, programul va porni automat.  
Este posibil s� anula�i pornirea întârziat� prin realizarea urm�toarelor ac�iuni: 
Ap�sa�i �i �ine�i ap�sat butonul timp de 5 secunde pân� când pe afi�aj vor apare set�rile pentru programul selectat. 
În acest moment pute�i porni programul selectat anterior cu ajutorul butonului “START/PAUSE” sau s� anula�i 
procesul prin setarea butonului selector pe pozi�ia OFF sau prin selectarea unui alt program. 
 
Calcularea timpului programului – durata ciclului (V) 
Atunci când se alege un program, display-ul va indica automat durata ciclului care va putea varia în func�ie de 
op�iunile selectate. 
În primele 4 minute ale ciclului de sp�lare, la programele bumbac �i mixte, ma�ina de sp�lat calculeaz� durata 
programului luând în considerare cantitatea de haine introdus� în cilindrul rotitor (pilotul I „modulul Kg” detector). În 
acest timp pilo�ii display-ului se rotesc, iar la fiecare 5 secunde se va observa durata maxim� a programului. Dup� 
aceste prime 4 minute, se va observa durata ciclului care va fi actualizat� în permanen�� pân� la sfâr�itul 
programului. 
 
Pilotul u�ii asigurate – becul care indic� începerea programului (G)    
Se va aprinde la ap�sarea butonului ÎNCEPERE. 
Dup� ap�sarea butonului ÎNCEPUT/PAUZ�, în primul rând lumina va pâlpâi �i apoi va r�mâne aprins� pân� la 
sfâr�itul sp�l�rii. 
Dup� 2 minute de la terminarea sp�l�rii, becule�ul se va stinge pentru a ar�ta c� se poate deschide u�a. 
 
Anularea – schimbarea programelor 
Dac� odat� început programul dori�i s�-l schimba�i sau anula�i efectua�i urm�toarele: 
-   situa�i selectorul de programe în pozi�ia OFF. În acest moment Dvs. a�i anulat programul �i, dac� dori�i, pute�i s� alege�i  
    altul nou. 
-   alege�i noul program. 
-   ap�sa�i din nou butonul (H). 

     Ma�ina de sp�lat va realiza noul program ales. 
 
Program în pauz� 
Este posibil� oprirea pentru un moment programul de sp�lare, de exemplu pentru a ad�uga mai multe haine, �i 
pentru aceasta efectua�i urm�toarele: 
-   Ap�sa�i butonul (H) �i �ine�i-l ap�sat pân� când vor pâlpâi pilo�ii butoanelor de op�iune, �i display-ul care   
    indic� timpul r�mas V. 
- cînd se va stinge pilotul u�ii sigure (timpul aproximativ 2 minute), deschide�i u�a �i ad�uga�i hainele dorite. 
- închide�i corect u�ile tamburului �i cea exterioar�. 
- pulsa�i butonul (H), �i ma�ina de sp�lat va continua programul. 
 
Cînd programul s-a terminat va ap�rea “END” pe ecranul indicativ. 
A�tepta�i pîn� se va stinge pilotul (G) siguran�ei por�ii (timpul aproximativ 2 minute). 
 
“Pentru a scoate hainele, roti�i selectorul de programe în pozi�ia OFF”, �i deschide�i u�a ma�inii de sp�lat �i 
cele ale tamburului. 
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