USCĂTOR DE RUFE PRIN CONDENSARE
FCD-V8T2B
Capacitate: 8 kg
Clasa energetică: B

Vă mulţumim pentru achiziţionarea acestui produs F R A M !

1.

INTRODUCERE

Înainte de a utiliza acest aparat, citiți cu atenție manualul de instrucțiuni și păstrați-l pentru consultări
ulterioare.
Acest manual este conceput pentru a vă oferi toate instrucţiunile necesare referitoare la instalarea, utilizarea
şi întreţinerea aparatului.
Pentru utilizarea corectă şi în siguranţă a aparatului, vă rugam să citiţi cu atenţie acest manual de instrucţiuni,
înainte de instalare şi utilizare.

2.

CONȚINUTUL PACHETULUI DUMNEAVOASTRĂ
➔Uscător de rufe prin condesare
➔Manual de instrucțiuni
➔Certificat de garanție

3.
•

•
•
•
•
•
•

AVERTISMENTE PRIVIND SIGURANȚA
Acest produs poate fi folosit de copii cu vârsta de peste 8 ani şi de persoane cu capacităţi fizice, senzoriale
sau mentale reduse sau lipsă de experienţă şi cunoştinţe, cu condiţia să fie supravegheaţi sau instruiţi cu
privire la utilizarea în siguranţă a produsului şi la pericolele asociate cu acesta. Copiii nu trebuie să se
joace cu aparatul. Curăţarea şi întreţinerea nu trebuie efectuată de copii fără supraveghere.
Acest uscător este destinat exclusiv uzului casnic şi în interior. Garanţia va fi nulă în cazul utilizării
comerciale.
Utilizaţi acest produs numai pentru rufe a căror etichetă indică faptul că sunt potrivite pentru uscare.
Producătorul nu îşi asumă răspunderea pentru daunele rezultate din folosirea sau transportul incorect.
Durata de viaţă a uscătorului de rufe este de 10 ani. Aceasta este perioada în care piesele de schimb
necesare pentru ca uscătorul să funcţioneze corect vor fi disponibile comercial.
Nu permiteţi materialelor care acoperă podeaua să obstrucţioneze deschiderile de ventilaţie.
Instalarea şi repararea aparatului trebuie efectuate numai de către un agent autorizat de reparaţii.
Producătorul nu poate fi tras la răspundere pentru daunele rezultate din reparaţiile neautorizate.

AVERTISMENT: Nu pulverizaţi sau nu turnaţi niciodată apă pe uscător pentru a-l spăla! Există riscul de
electrocutare!
•

Lăsaţi cel puţin 3 cm de spaţiu liber între produs pereţii laterali, peretele din spate şi deasupra, şi
intenţionaţi să plasaţi aparatul sub o suprafaţă de lucru.
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•
•
•
•
•

Dacă este necesară montarea / dezasamblarea în caz de instalare sub un blat, aceasta trebuie efectuată
de un agent autorizat de service.
Înainte de instalare, verificaţi ca aparatul să nu prezinte semne vizibile de deteriorare. Nu instalaţi
niciodată un produs deteriorat.
Țineţi animalele de companie departe de uscător.
Balsamurile de rufe sau produsele similare trebuie utilizate în conformitate cu instrucţiunile
producătorului. Scoateţi toate obiectele din buzunare, cum ar fi brichete şi chibrituri.
Aparatul nu trebuie instalat în spatele unei uşi care poate fi blocată, al unei uşi glisante sau al unei uşi cu
balamale pe partea opusă celei a uscătorului, dacă se împiedică deschiderea uşii.
AVERTISMENT: Menţineţi fantele de ventilaţie libere, fără obstrucţii, în jurul aparatului sau în structura
încorporată.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•
•
•
•

Montaţi uscătorul pe o suprafaţă stabilă şi plată.
Porniţi uscătorul într-un mediu fără praf, unde ventilaţia aerului este bună.
Distanţa dintre uscător şi podea nu trebuie să fie micşorată cu obiecte precum covoare, lemn sau bandă
adezivă.
Nu blocaţi grilajul de ventilaţie aflat la baza plintei uscătorului.
Aparatul nu trebuie instalat în spatele unei uşi care poate fi închisă, unei uşi glisante sau unei uşi cu
balamale pe partea opusă a uscătorului, astfel încât să blocheze deschiderea completă a uşii uscătorului.
După ce uscătorul a fost instalat, racordurile trebuie să rămână stabile. La instalarea uscătorului,
asiguraţi-vă că suprafaţa din spate nu se sprijină pe nimic (de ex. robinet, priză).
Temperatura de funcţionare a uscătorului este de la +5°C la +35°C. Dacă este utilizat în afara acestui
interval de temperatură, performanţa uscătorului va fi afectată negativ şi produsul se va deteriora.
Aveţi grijă când transportaţi produsul deoarece este greu. Purtaţi întotdeauna mănuşi de protecţie.
Instalaţi întotdeauna produsul la perete.
Suprafaţa din spate a produsului trebuie îndreptată spre perete.
Când produsul este aşezat pe o suprafaţă stabilă, utilizaţi un boloboc pentru a verifica dacă acesta este
complet stabil. Dacă nu, ajustaţi picioarele până când devin stabile. Repetaţi acest proces de fiecare dată
când mutaţi produsul.
Nu aşezaţi uscătorul pe cablul de alimentare

SIGURANȚĂ ELECTRICĂ
Aparatul nu trebuie alimentat printr-un dispozitiv extern de comutare, cum ar fi un cronometru, sau
conectat la un circuit care este pornit şi oprit în mod regulat de un serviciu public. Nu atingeţi ştecherul
cu mâinile ude. Pentru a scoate produsul din priză, trageţi întotdeauna apucând de ştecher, deoarece
poate exista riscul de elctrocutare.
Conectaţi uscătorul la o priză dedicată, prevazută cu circuit de împământare şi protejată de o siguranţă
fuzibilă. Împământarea trebuie instalată de un electrician calificat. Compania noastră nu poate fi obligată
să răspundă pentru daunele/ pierderile rezultate din utilizarea uscătorului fără împământare conform
reglementărilor locale.
Tensiunea de alimentare şi curentul siguranţei de protecţie sunt indicate pe eticheta produsului. (Pentru
eticheta produsului, consultaţi secţiunea Privire de ansamblu)
Valorile de tensiune şi de frecvenţă indicate pe plăcuţa de identificare trebuie să fie egale cu valoarea
tensiunii şi a frecvenţei reţelei din locuinţa dvs.
Deconectaţi uscătorul dacă nu este utilizat pe o perioadă îndelungată şi înainte de instalare, întreţinere,
curăţare şi reparaţii, în caz contrar uscătorul se poate deteriora.
Priza trebuie să fie accesibilă în orice moment după instalare.
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Un cablu de alimentare/ștecher deteriorat poate provoca incendiu sau poate provoca electrocutarea. Dacă
se deteriorează trebuie înlocuit. Acest lucru trebuie efectuat numai de personal califcat .
Pentru a evita riscul de incendiu sau șocul electric, nu utilizați prelungitoare, prize multiple sau adaptoare
pentru a conecta uscătorul la rețeaua de alimentare.

SIGURANȚA COPIILOR
• Acest produs nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale
sau mentale reduse, sau lipsă de experienţă şi cunoştinţe, cu condiţia să fie supravegheaţi sau instruiţi
cu privire la utilizarea în siguranţă a produsului şi la pericolele asociate cu acesta.
• Acest produs poate fi folosit de copii cu vârsta de peste 8 ani şi de persoane cu capacităţi fizice, senzoriale
sau mentale reduse sau lipsă de experienţă şi cunoştinţe, cu condiţia să fie supravegheaţi sau instruiţi cu
privire la utilizarea în siguranţă a produsului şi la pericolele asociate cu acesta. Copiii nu trebuie să se
joace cu aparatul. Curăţarea şi întreţinerea nu trebuie efectuată de copii fără supraveghere.
• Nu lăsaţi copiii nesupravegheaţi lângă aparat.
• Copiii s-ar putea bloca în aparat, ducând la riscul de deces.
• Nu permiteţi copiilor să atingă uşa de sticlă în timpul funcţionării. Suprafaţa devine extrem de fierbinte
şi poate provoca leziuni ale pielii.
• Menţineţi materialele de ambalare departe de copii.
• Poate apărea otrăvirea şi iritarea dacă detergenţii şi materialele de curăţare sunt consumate sau intră în
contact cu pielea şi cu ochii.
• Păstraţi materialele de curăţare departe de copii. Produsele electrice sunt periculoase pentru copii.
• Nu lăsaţi copiii aproape de produs în timpul funcţionării.
• Pentru a împiedica copiii să întrerupă ciclul de uscare, puteţi utiliza dispozitivul de blocare pentru a evita
orice modificare a programului de funcţionare.
• Nu permiteţi copiilor să se aşeze/să urce sau să intre în interiorul produsului

Din cauza riscului de incendiu, următoarele articole și produse de spălare nu ar trebui să fie NICIODATĂ
uscate în uscător!
•
•

•

•
•
•
•
•

Nu uscaţi articole nespălate în uscătorul de rufe.
Articolele care au fost murdărite cu substanţe cum ar fi ulei de gătit, acetonă, alcool, benzină, kerosen,
substanţe de îndepărtare a petelor, terebentină, ceară şi substanţe de îndepărtare a cerii trebuie spălate
în apă fierbinte cu o cantitate suplimentară de detergent înainte de a fi uscate în uscător.
Cârpele de curăţat şi covoraşele care au reziduuri de agenţi de curăţare inflamabili sau acetonă, gaz,
benzină, substanţe de îndepărtare a petelor, terebentină, lumânare, ceară, substanţe de îndepărtare a
cerii sau produse chimice.
Rufele care are reziduuri de spray-uri de păr, dizolvant pentru lacul de unghii şi substanţe similare.
Rufele care au reziduuri de spray de păr, dizolvant pentru lacul de unghii şi substanţe similare.
Rufele care au orice tip de spumă, burete, cauciuc sau părţi de cauciuc sau accesorii. Acestea includ
burete din spumă de latex, căşti de baie, ţesături impermeabile, haine cu capse şi perne de spumă.
Articolele cu elemente de umplere şi deteriorate (perne sau jachete). Spuma care iese din aceste articole
ar putea să ia foc în timpul procesului de uscare.
Utilizarea uscătorului în medii care conţin făină sau praf de cărbune poate provoca explozie.

ATENȚIE: Lenjeria de corp care conţine întărituri metalice nu trebuie pusă în uscător. Uscătorul poate fi
deteriorat dacă întăriturile metalice se desprind şi se rup în timpul uscării.
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ATENȚIE: Nu opriţi niciodată un uscător înainte de sfârşitul ciclului de uscare, cu excepţia cazului în care toate
articolele sunt îndepărtate rapid şi întinse astfel încât căldura să fie disipată.
ATENȚIE: Asiguraţi-vă că animalele de companie nu intră în uscător. Verificaţi interiorul uscătorului înainte de
a-l utiliza.
ATENȚIE: Această concentraţie de căldură poate provoca fenomenul de auto-ardere, întrucât întotdeauna
trebuie activat programul de Reîmprospătare pentru a răci aparatul sau necesită îndepărtarea rapidă a rufelor
din uscător pentru a le întinde şi a disipa căldura
•
•
•
•
•

Utilizarea în alte scopuri este strict interzisă şi poate conduce la anularea garanţiei sau la accident.
Garanţia va fi nulă în cazul utilizării comerciale.
Acest aparat este proiectat pentru a fi utilizat doar în locuinţe rezidenţiale şi trebuie aşezat pe o suprafaţă
dreaptă şi stabilă.
Nu vă sprijiniţi sau nu vă aşezaţi pe uşa uscătorului. Uscătorul se poate răsturna.
Pentru a menţine o temperatură care nu va dăuna rufelor (de ex. pentru a împiedica rufele să ia foc),
procesul de răcire începe după procesul de încălzire. După aceasta, programul se termină. Întotdeauna
scoateţi rufele imediat după terminarea programului de uscare.

ATENȚIE: Nu utilizaţi niciodată uscătorul fără filtru de scame sau cu un filtru de scame deteriorate.
•
•
•

Filtrele de scame trebuie să fie curăţate după fiecare utilizare aşa cum este indicat în Curăţarea filtrului
de scame.
Filtrele de scame trebuie să fie uscate după curăţarea umedă. Filtrele ude pot provoca defecţiuni în
timpul procesului de uscare.
Nu este permisă acumularea de scame în jurul uscătorului de rufe (nu se aplică pentru aparatele
destinate a fi ventilate în exteriorul clădirii)

IMPORTANT: Distanţa dintre uscător şi podea nu trebuie să fie micşorată cu obiecte precum covoare, lemn
sau panou, în caz contrar, nu se asigură o absorbţie a aerului suficientă pentru maşină.
•

Nu instalaţi uscătorul în încăperi în care există riscul de îngheţ. Temperaturile de îngheţ afectează în mod
negativ performanţa uscătorului.Condensul care îngheaţă în pompă şi în furtun poate provoca daune.

INSTALAREA DEASUPRA MAȘINII DE SPĂLAT

ATENȚIE: O maşină de spălat nu poate fi aşezată pe uscător. Luaţi în considerare avertismentele de mai jos la
instalarea uscătorului pe o maşină de spălat.

ATENȚIE: Uscătorul poate fi aşezat doar pe maşinile de spălat care au aceeaşi capacitate sau mai mare.
•

•

Pentru a poziţiona uscătorul deasupra maşinii de spălat, este necesară utilizarea unei piese de fixare (nu
este inclusă). Aceasta trebuie fixată între cele două produse şi trebuie ataşată de către un furnizor
autorizat de service.
Când uscătorul este pus pe maşina de spălat, greutatea totală a acestor produse poate ajunge la aproape
150 de kilograme (când sunt încărcate). Puneţi produsele pe o podea solidă care are capacitate de
rezistenţă la greutate
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Tabelul corespunzător de instalare pentru mașina de spălat și uscătorul de rufe
Mașină de spălat
Uscător de rufe
46-49
(Adâncime)
37-42 cm
42-45 cm
50-56 cm 57-63 cm
cm
✓
✓
✓
✓
52,5 cm
X
✓
✓
✓
56 cm
X
X
61 cm
X
X
X
✓
✓
64 cm
X
X
X
X
✓
•

4.
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Pentru a pune uscătorul pe maşina de spălat, este necesar un set special de stivuire ca extra opţiune.
Contactaţi serviciul clienţi pentru a-l obţine. Instrucţiunile de asamblare se vor da împreună cu setul de
stivuire.

INSTALARE
Înainte de a contacta Furnizorul Local de Service autorizat pentru instalarea uscătorului, verificaţi
informaţiile din manualul de utilizare pentru a vă asigura că instalaţia electrică şi orificiul de evacuare a
apei sunt adecvate. Dacă nu sunt, contactaţi un electrician calificat şi un instalator pentru a efectua
ajustările necesare.
Clientul este responsabil să pregătească locul de instalare a uscătorului, precum şi electricitatea şi
instalaţie de canalizare. Înainte de instalare, verificaţi ca uscătorul să nu prezinte semne de deteriorare.
Dacă este deteriorat, nu îl instalaţi. Produsele deteriorate vă pot pune în pericol sănătatea.
Montaţi uscătorul pe o suprafaţă stabilă şi plată.
Porniţi uscătorul într-un mediu fără praf, unde ventilaţia aerului este bună.
Distanţa dintre uscător şi podea nu trebuie să fie micşorată cu obiecte precum covoare, lemn sau bandă
adezivă.
Nu blocaţi grilajul de ventilaţie aflat la baza plintei uscătorului.
Aparatul nu trebuie instalat în spatele unei uşi care poate fi închisă, unei uşi glisante sau unei uşi cu
balamale pe partea opusă a uscătorului, astfel încât să blocheze deschiderea completă a uşii uscătorului.
După ce uscătorul a fost instalat, racordurile trebuie să rămână stabile. La instalarea uscătorului,
asiguraţi-vă că suprafaţa din spate nu se sprijină pe nimic (de ex. robinet, priză).
Temperatura de funcţionare a uscătorului este de la +5°C la +35°C. Dacă este utilizat în afara acestui
interval de temperatură, performanţa uscătorului va fi afectată negativ şi produsul se va deteriora.
Aveţi grijă când transportaţi produsul deoarece este greu. Purtaţi întotdeauna mănuşi de protecţie.
Instalaţi întotdeauna produsul la perete.
Suprafaţa din spate a produsului trebuie îndreptată spre perete.
Când produsul este aşezat pe o suprafaţă stabilă, utilizaţi un boloboc pentru a verifica dacă acesta este
complet stabil. Dacă nu, ajustaţi picioarele până când devin stabile. Repetaţi acest proces de fiecare dată
când mutaţi produsul.
Nu aşezaţi uscătorul pe cablul de alimentare.

Conectarea la orificiul de evacuare a apei (cu furtun de evacuare opțional)
În produsele cu un condensator, apa se acumulează în rezervorul de apă în timpul procesului de uscare.
Trebuie să goliţi apa acumulată după fiecare proces de uscare. În loc de golirea periodică a rezervorului de
apă, puteţi utiliza şi furtunul de evacuare a apei furnizat împreună cu produsul pentru a drena direct apa în
afară.
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Conectare la furtunul de evacuare a apei
1. Trageţi şi scoateţi capătul furtunului din spatele uscătorului. Nu folosiţi nicio unealtă pentru a scoate
furtunul.
2. Montaţi un capăt al furtunului de evacuare a apei, care este prevăzut cu produsul, la fanta din care
aţi scos furtunul.
3. Fixaţi celălalt capăt al furtunului de evacuare a apei direct în fanta de evacuare sau chiuvetă.

ATENȚIE: Furtunul trebuie conectat astfel încât să nu se poată deconecta singur. Dacă furtunul iese în timpul
evacuării, se poate inunda casa.
IMPORTANT: Furtunul de evacuare a apei trebuie montat la o înălţime de maxim 80 cm.
IMPORTANT: Furtunul de evacuare a apei nu trebuie să fie îndoit, pliat sau călcat între fanta de ieşire şi
produs.

Ajustarea picioarelor
•
•
•

Pentru ca uscătorul să funcţioneze cu mai puţin zgomot şi vibraţii, acesta trebuie să fie stabil şi echilibrat
pe picioare.
Reglaţi picioarele pentru a vă asigura că produsul este stabil.
Rotiţi picioarele spre dreapta şi spre stânga până când uscătorul este la acelaşi nivel şi stabil.

IMPORTANT: Nu scoateţi niciodată picioarele reglabile.
Conexiune electrică
ATENȚIE: Există riscul de incendiu şi electrocutare.
Circuitul de alimentare pentru uscător trebuie să fie dedicat. Tensiunea de alimentare a uscătorului dvs. este
de 220-240V şi 50 Hz
•

•

Cablul de alimentare este prevăzut cu un ştecher cu circuit de împământare. Acesta trebuie conectat la
o priză cu circuit de împământare, protejată de o siguranţă de 16 Amperi, aşa cum este indicat pe eticheta
produsului.Este recomandată utilizarea unui disjunctor monopolar de 16 Amperi, curbă B (B16), tip A.
Consultaţi un electrician autorizat dacă nu aveţi un astfel de circuit de alimentare.
Compania noastră nu poate fi trasă la răspundere pentru daunele rezultate din utilizarea unui circuit
electric neadecvat
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IMPORTANT: Utilizarea aparatului la tensiuni sub cele nominale, va reduce durata de viaţă şi performanţa
acestuia.
Instalarea sub un blat
•
•

5.

Lăsaţi cel puţin 3 cm spaţiu între pereţii laterali şi cei din spate ai produsului şi partea inferioară a plăcii
de lucru atunci când instalaţi produsul sub un blat.
Dacă este necesară montarea/ dezasamblarea sub un blat, aceasta trebuie efectuată de un service
autorizat

DESCRIEREA PRODUSULUI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Parte superioară
Panou de control
Uşa de încărcare
Fantă de deschidere a plintei
Plintă
Picioare ajustabile
Capac plintă
Plăcuţa de identificare
Filtru de scame
Capac sertar
Grilaj de ventilaţie
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6.

PREGĂTIREA RUFELOR

Sortarea rufelor de uscat Urmaţi instrucţiunile de pe etichetele rufelor de uscat. Doar articolele uscate care
au o declaraţie/simbol care indică „se pot usca într-un uscător".
Nu utilizaţi produsul cu sarcini de încărcare şi tipuri de rufe, altele decât cele indicate la punctul : “Capacitate
de încărcare”

•

•

Nu uscaţi ţesăturile subţiri, cu straturi multiple sau cu straturi groase laolaltă, deoarece se usucă la
diferite nivele. Din acest motiv, uscaţi laolaltă hainele care au aceeaşi structură şi tip de material. În acest
fel, puteţi obţine un rezultat uniform de uscare. Dacă credeţi că rufele sunt încă ude, puteţi selecta un
program de timp pentru uscare suplimentară.
Vă rugăm să uscaţi separat articolele de dimensiuni mari (cum ar fi pilotele) şi cele de dimensiuni mici
pentru a nu avea rufe umede.

IMPORTANT: Țesăturile delicate, ţesăturile brodate, ţesăturile din lână/mătase, hainele din ţesături delicate
şi scumpe, hainele impermeabile şi perdelele de tul nu sunt potrivite pentru uscarea în uscător.
Pregătirea rufelor de uscat
Pericol de explozie și de incendiu!
Scoateţi toate obiectele din buzunare, cum ar fi brichete şi chibrituri.
ATENȚIE: Tamburul uscătorului şi ţesăturile se pot deteriora.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hainele s-ar putea să se încurce în timpul procesului de spălare.
Separaţi-le una de alta înainte de a le pune în uscător.
Scoateţi toate obiectele din buzunarele hainelor şi procedaţi în felul următor:
Legaţi cordoanele şorţului sau utilizaţi un sac pentru rufe.
Închideţi fermoarele, clemele şi dispozitivele de fxare, închideţi nasturii lenjeriei de pat.
Pentru a obţine cel mai bun rezultat de uscare, sortaţi rufele în funcţie de tipul de textile şi de programul
de uscare.
Scoateţi clemele şi piesele metalice similare din haine.
Articolele ţesute cum ar fi tricourile şi hainele tricotate se micşorează în general la prima uscare. Utilizaţi
un program de protecţie.
Nu uscaţi suplimentar articolele din material sintetic. În caz contrar, vor face cute.
Când spălaţi rufele care urmează să fie uscate, reglaţi cantitatea de balsam conform datelor furnizate de
producătorul maşinii de spălat

Capacitate de încărcare
Urmaţi instrucţiunile din "Selectare program şi tabel de consum".Nu încărcaţi produsul cu mai multe rufe
decât valorile de capacitate specificate în tabel

IMPORTANT: Nu se recomandă încărcarea uscătorului cu mai multe rufe decât cantitatea indicată în
imagine. Atunci când supraîncărcaţi, funcţia de uscare a uscătorului va scădea, iar uscătorul şi rufele s-ar
putea deteriora.
Greutate încărcătură de uscat (gr)

Rufe
Cearşaf de pat (dublu)

725

Faţă de pernă

240

Prosop de baie

700

Prosop de mâini

225

Cămaşă

190

Cămaşă de bumbac

200

Blugi
Pantaloni din material gabardină

650

Tricou

120

400
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7.

PANOUL DE CONTROL

1. Buton de selectare a programului
2. Indicator electronic şi funcţii suplimentare

8.

AFIȘAJ ELECTRONIC

Indicator electronic și funcții suplimentare
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Simboluri de afișaj:

9.

TABEL DE PROGRAME

Apăsaţi butonul Start/Pause (Start/Pauză) pentru a porni programul.
LED-ul Start/Pause care indică pornirea programului şi LED-ul Uscare se va aprinde.
În timpul programului
Odată ce uşa a fost închisă, apăsaţi tasta Start/Pauză (Start/Pause) pentru a relua programul.
Nu deschideţi uşa de încărcare când programul rulează. Dacă trebuie să deschideţi uşa, nu o ţineţi deschisă
mult timp.
Sfârșit program
După încheierea programului, se vor aprinde LED-urile de avertizare ale butonului Start/Pauză
(Start/Pause), indicatorul de nivel al rezervorului deapă, indicatorul pentru curăţarea filtrului şi pentru
curăţarea condensatorului. În plus, la sfârşitul programului, va fi emis un avertisment sonor. Puteţi scoate
rufele pentru a pregăti uscătorul pentru o încărcare nouă.
EXTRA DRY COTTON
Încărcătură(kg)
Viteza de centrifugare(rpm)
Durata (Min.)
Valoarea aproximativă a umidităţii rămase %
CUPBOARD DRY COTTON
Încărcătură(kg)
Viteza de centrifugare(rpm)
Programme duration (Min.)
Valoarea aproximativă a umidităţii rămase %
IRON DRY COTTON
Încărcătură(kg)
Viteza de centrifugare(rpm)
Durata (Min.)
Valoarea aproximativă a umidităţii rămase %

8,0
1000
132
60
8,0
1000
129
60
8,0
1000
107
60
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CUPBOARD DRY SYNTHETICS
Încărcătură(kg)
Viteza de centrifugare(rpm)
Durata (Min.)
Valoarea aproximativă a umidităţii rămase %
IRON DRY SYNTHETICS
Încărcătură(kg)
Viteza de centrifugare(rpm)
Durata (Min.)
Valoarea aproximativă a umidităţii rămase %
DELICATE
Încărcătură(kg)
Viteza de centrifugare(rpm)
Durata (Min.)
Valoarea aproximativă a umidităţii rămase %
TIME DRYING
Încărcătură(kg)
Viteza de centrifugare(rpm)
Durata (Min.)
Valoarea aproximativă a umidităţii rămase %
BABY CARE
Încărcătură(kg)
Viteza de centrifugare(rpm)
Durata (Min.)
Valoarea aproximativă a umidităţii rămase %
DUVET
Încărcătură(kg)
Viteza de centrifugare(rpm)
Durata (Min.)
Valoarea aproximativă a umidităţii rămase %
SPORT
Încărcătură(kg)
Viteza de centrifugare(rpm)
Durata (Min.)
Valoarea aproximativă a umidităţii rămase %
MIX
Încărcătură(kg)
Viteza de centrifugare(rpm)
Durata (Min.)
Valoarea aproximativă a umidităţii rămase %
WOOL REFRESH
Încărcătură(kg)
Viteza de centrifugare(rpm)
Durata (Min.)
Valoarea aproximativă a umidităţii rămase %
REFRESH
Încărcătură(kg)
Viteza de centrifugare(rpm)
Durata (Min.)
Valoarea aproximativă a umidităţii rămase %

4,0
800
51
40
4,0
800
38
40
2,0
600
39
50
3,0
1000
60
60
2,5
800
180
60
4,0
800
55
40
4,0
1000
75
60
5
10
-
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EXPRESS 29'
Încărcătură(kg)

2,0

Viteza de centrifugare(rpm)

1200

Durata (Min.)

29

Valoarea aproximativă a umidităţii rămase %

50

SHIRTS 12'
Încărcătură(kg)

0,5

Viteza de centrifugare(rpm)

1200

Durata (Min.)

12

Valoarea aproximativă a umidităţii rămase %

50

Valori consum de energie
Program

Încărcătură
(kg)

Cotton cupboard dry
8
Cotton iron dry
8
Synthetics cupboard dry
4
Consumul de energie în modul „oprit“ PO (W)
Consumul de energie în modul „pornit" PL (W)

Spălare aparat
viteză de
centrifugare

Valoarea
aproximativă a
umidităţii rămase

Valori consum
de energie
(kWh)

1000
1000
800

60%
60%
40%

4,68
4,1
1,58
0,5
1

Programul de uscare pentru depozitarea în dulap a articolelor din bumbac este programul standard de
uscare care poate fi rulat cu sarcină completă sau la jumătate şi pentru care informaţiile sunt indicate pe
etichetă şi pe chitanţa produsului. Acest program este programul cel mai eficient din punct de vedere
energetic pentru a usca haine normale din bumbac ude.

FUNCȚII AUXILIARE
Opțiune
Nivel de uscare

Delicate

Anti-şifonare

Pornire întârziată

Descriere
Nivelul de umiditate obţinut după uscare poate fi mărit cu 3 niveluri. În acest fel,
nivelul de uscăciune necesar poate fi selectat. Nivelele care pot fi selectate în afara
setării standard: 1, 2, 3. După selectare, LED-ul corespunzător nivelului de uscare se
va aprinde.
Țesăturile delicate sunt uscate mai mult timp la o temperatură scăzută.
Dacă selectaţi opţiunea „Anti-şifonare" şi nu deschideţi uşa uscătorului la sfârşitul
programului, etapa de anti-şifonare de 1 oră se prelungeşte la 2 ore. După
selectarea opţiunii Anti-şifonare, veţi auzi un avertisment sonor. Puteţi apăsa din
nou acelaşi buton pentru a anula opţiunea. Dacă deschideţi uşa sau apăsaţi tasta
Start/Pause în timp ce etapa anti-şifonare este în desfăşurare, etapa menţionată va
fi anulată.
Puteţi opta pentru pornirea întârziată a programului de uscare. Puteţi alege un
interval cuprins între 1 şi 23 ore. După alegerea duratei de întârziere dorite, puteţi
activa programul apăsând butonul start/pauză. Când timpul selectat s-a scurs,
programul ales va porni automat. În timpul pornirii întârziate, opţiunile compatibile
cu programul pot fi activate/dezactivate. Apăsarea lungă a butonului Pornire
întârziată modifică în mod continuu timpul de întârziere.

13

Descriere

Opțiune

Timp uscare

Blocare pentru copii

Pentru a selecta durata de uscare, apăsaţi butonul Timp uscare. Prin apăsarea lungă
a butonului (Timp uscare) modificaţi timpul de uscare în mod continuu. Prin
apăsarea butonului Start/Pauză porniţi uscarea.
Există o opţiune de blocare pentru copii pentru a evita modificarea fluxului
programului atunci când tastele sunt apăsate în timpul programului. Pentru a activa
funcţia de blocare pentru copii, apăsaţi şi menţineţi apăsate simultan tastele
„Delicat” şi „Anti-şifonare” timp de 3 secunde. Când blocarea pentru copii este
activă, toate tastele vor fi dezactivate. Blocarea pentru copii se va dezactiva
automat la sfârşitul programului. La activarea/dezactivarea blocării pentru copii,
„CL” se va afişa pe ecran timp de 2 secunde şi apoi se va stinge; şi se va auzi un
avertisment sonor. Avertizare; când produsul este în funcţiune sau blocarea
pentru copii este activă, dacă activaţi butonul de selectare a programului, veţi auzi
un avertisment sonor şi „CL” va fi afişat pe ecran timp de 2 secunde şi apoi va fi
stins. Chiar dacă setaţi butonul de program la alt program, programul
anterior va continua să fie funcţioneze. Pentru a selecta un program nou, trebuie să
dezactivaţi blocarea pentru copii şi apoi să setaţi butonul de selectare a
programului în poziţia „Off”. Apoi, puteţi selecta şi porni programul dorit.

PORNIREA PROGRAMULUI
LED-ul Start/Pause (Start/Pauză) va clipi în timpul selectării programului. Apăsaţi butonul Start/Pause
(Start/Pauză) pentru a porni programul. LED-ul Start/Pause (Start/Pauză) care indică faptul că programul a
pornit şi LED-ul de uscare se va aprinde.

Program
Cotton Extra Dry

Cotton Cupboard Dry
Cotton Iron Dry

Descriere
Acest program usucă ţesăturile groase şi cu multe straturi, cum ar fi
prosoape de bumbac, cearşafuri, feţe de pernă, halate de baie, la o
temperatură ridicată pentru a vă permite să le puneţi în dulap.
Acest program usucă pijamalele de bumbac, lenjeria de corp, feţele de
masă etc. pentru a vă permite să le puneţi în dulap.
Acest program usucă rufele de bumbac pentru a le pregăti de călcat.
Rufele scoase din maşină vor fi umede.

Acest program usucă sintetice, cum ar fi cămăşi, tricouri, bluze, la o
Synthetics Cupboard Dry temperatură mai mică în comparaţie cu programul pentru bumbac
pentru a vă permite să le puneţi în dulap.
Synthetics Iron Dry

Delicate
Time Drying

Baby Care
Duvet
Sport

Acest program usucă sintetice, cum ar fi cămăşi, tricouri, bluze, la o
temperatură mai mică comparativ cu programul de bumbac pentru a le
pregăti de călcat.Rufele scoase din maşină vor fi umede.
Acest program usucă hainele subţiri cum ar fi cămăşi, bluze şi articole de
mătase la o temperatură mică pentru a fi gata de purtat.
Pentru a atinge nivelul de uscare necesar la o temperatură mică,
puteţi utiliza programele de timp de la 10 min. la 180 min. Indiferent
de nivelul de uscare, programul se opreşte la ora dorită.
Acest program usucă haine delicate pentru sugari la o temperatură mică
pentru a le face gata de purtat.
Acest program este folosit pentru a usca pilotele.
Programul silenţios acţionează uscătorul de rufe reducând zgomotul
emis de mediu. Nivelul de zgomot scade semnificativ în comparaţie cu
programul Cotton Cupboard Dry (Uscare bumbac pentru aşezare în
dulap).
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Program
Mix

Wool Refresh
Refresh

Express 29'
Shirts 12'

Descriere
Acest program usucă îmbrăcăminte din material mixt, bumbacsintetice care nu decolorează, pentru a fi gata de purtat.
Reîmprospătarea lânii ajută textilele din lână să elimine excesul de apă
după spălare prin aplicarea unor temperaturi scăzute şi mişcări blânde
ale tamburului.
Acest program oferă ventilaţie timp de 10 minute fără a aplica căldură
pentru a ajuta la împrospătarea articolelor de îmbrăcăminte.
2 kg de cămăşi de bumbac rotite la viteză mare în maşina de spălat sunt
uscate în 29 de minute.
2 - 3 cămăşi sunt pregătite pentru a fi călcate în 12 minute.

IMPORTANT: Curăţaţi filtrul de scame după fiecare program. Goliţi rezervorul de apă după fiecare program.
IMPORTANT: Dacă nu scoateţi rufele după încheierea programului, etapa Anti-şifonare de o oră se va activa
automat. Acest program roteşte tamburul la intervale regulate pentru a preveni formarea de cute
Informații privind lumina tamburului:
•
•
•

Acest produs include o lampă cu LED pentru tambur. Lumina se aprinde automat când deschideţi
uşa. Și se stinge automat după un timp.
Utilizatorul nu poate modifica opţiunea la deschiderea sau închiderea uşii.
Vă rugăm să nu înlocuiţi sau modificaţi lampa cu LED.

10. CURĂȚARE ȘI ÎNGRIJIRE
IMPORTANT: Nu folosiţi substanţe chimice industriale pentru curăţarea uscătorului. Nu utilizaţi un uscător
care a fost curăţat cu substanţe chimice industrial
CURĂȚAREA FILTRULUI DE SCAME
IMPORTANT: NU UITAȚI SĂ CURĂȚAȚI FILTRUL DE SCAME DUPĂ FIECARE UTILIZARE.
Pentru a curăţa filtrul de scame:
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1.
2.
3.
4.

Deschideţi uşa de încărcare.
Trageţi filtrul de scame pentru a-l scoate.
Folosiţi-vă mâinile şi o cârpă moale pentru a curăţa scamele.
Închideţi şi reaşezaţi filtrul de scame.

După utilizarea pe o perioadă mai lungă de timp a uscătorului pot apărea depuneri pe filtru. Se recomandă
curăţarea acestuia cu apă caldă pentru a elimina stratul de depunere. Vă rugăm să uscaţi filtrul înainte de al instala din nou

GOLIREA REZERVORULUI DE APĂ

1.
2.
3.
4.

Trageţi capacul sertarului şi scoateţi cu grijă rezervorul.
Goliţi apa din rezervor.
Dacă pe capacul de evacuare din rezervor se acumulează scame, curăţaţi-l cu apă.
Remontaţi rezervorul de apă.

IMPORTANT: Nu scoateţi niciodată în timpul desfăşurării programului. Apa condensată regăsită în
rezervorul de apă nu este benefică pentru consumul uman.

IMPORTANT: Nu uitați să goliți rezervorul de apă după fiecare utilizare
CURĂȚAREA CONDENSATORULUI DE CĂLDURĂ
IMPORTANT: Curăţaţi condensatorul atunci când vedeţi avertizarea „Curăţarea condensatorului de căldură”.
IMPORTANT: Chiar dacă „led-ul de avertizare pentru curăţarea condensatorului de căldură” nu este aprins:
se recomandă curăţarea condensatorului de căldură la fiecare 30 de procese de uscare sau o dată pe lună.
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Dacă procesul de uscare este finalizat, deschideţi uşa de încărcare şi aşteptaţi să se răcească.
1. Deschideţi plinta şi eliberaţi cele 2 încuietori ale condensatorului
2. Țineţi condensatorul de piesa din plastic şi trageţi-l afară.
3. Curăţaţi-l cu duşul şi aşteptaţi ca apa să se scurge.
4. Introduceţi complet condensatorul în fantă şi blocaţi cele 2 încuietori.
5. Închideţi capacul plintei
AVERTISMENT: Nu curăţaţi cu mâinile goale deoarece paletele condensatorului sunt ascuţite. vă puteţi răni.
CURĂȚAREA SENZORULUI DE UMIDITATE

În interiorul maşinii există senzori de umiditate care detectează dacă rufele sunt sau nu uscate.
Pentru a curăţa senzorii:
1. Deschideţi uşa de încărcare a maşinii.
2. Dacă maşina este încă fierbinte datorită procesului de uscare, aşteptaţi să se răcească.
3. Folosind o cârpă moale înmuiată în oţet, ştergeţi suprafeţele metalice ale senzorului şi uscaţi-le.
IMPORTANT: CURĂȚAȚI SUPRAFEȚELE METALICE ALE SENZORULUI DE 4 ORI PE AN.
IMPORTANT: Nu folosiţi scule metalice pentru a curăţa suprafeţele metalice ale senzorului.
AVERTISMENT: Din cauza riscului de incendiu şi explozie, nu utilizaţi agenţi solubili, agenţi de curăţare sau
produse similare la curăţarea senzorilor.

CURĂȚAREA SUPRAFEȚEI INTERIOARE A UȘII DE ÎNCĂRCARE
IMPORTANT: Nu uitaţi să curăţaţi suprafaţa interioară a uşii de încărcare după fiecare proces de uscare.
Deschideţi uşa de încărcare a uscătoruluişi curăţaţi toate suprafeţele interioare şi garnitura cu o lavetă moale
şi umedă.
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11. SPECIFICAŢII TEHNICE

Marca

FRAM

Nume model

FCD-V8T2B

Înălțime

Min: 845 mm / Max: 855 mm*

Lățime
Adâncime

596 mm
609mm

Capacitate (max.)
Greutatea netă (cu ușă din plastic)

8 kg**
36,5 kg

Greutatea netă (cu ușă din sticlă)

38,9 kg

Voltaj

220-240 V

Putere

2700 W

*Înălţime min.: Înălţime cu picioare ajustabile neutilizate.
*Înălţime max.: Înălţime cu picioare ajustabile extinse la maxim.
**Greutatea uscată a rufelor înainte de spălare.

12. DEPANARE
Uscătorul dvs. este prevăzut cu sisteme care efectuează în mod continuu verificări în timpul procesului de
uscare, pentru a lua măsurile necesare şi a vă avertiza în eventualitatea unei defecţiuni.
AVERTISMENT:
Dacă problema persistă chiar dacă aţi aplicat paşii din această secţiune, contactaţi-vă distribuitorul sau un
furnizor autorizat de servicii.
Nu încercaţi niciodată să reparaţi un produs nefuncţional.

18

PROBLEMĂ

Procesul de uscare durează mult
timp.

MOTIV

SOLUȚIE

Suprafaţa filtrului de scame poate fi
înfundată.

Spălaţi filtrul cu apă călduţă.

Condensatorul de căldură poate fi
înfundat.

Curăţaţi condensatorul de căldură

Grilajele de ventilaţie din faţa
maşinii ar putea fi închise.

Deschideţi uşile/ferestrele pentru a
preveni creşterea prea mare a
temperaturii camerei.

Ar putea fi un strat de calcar pe
senzorul de umiditate.

Curăţaţi senzorul de umiditate.

Uscătorul poate fi supraîncărcat cu
rufe.

Nu supraîncărcaţi uscătorul.

Rufele pot fi rotite insuficient.

Selectaţi o viteză mai mare de
centrifugare pe maşina dvs. de
spălat.

Rufele care ies fierbinţi la sfârşitul procesului de uscare se simt, în
general, mai umede.

Este posibil ca programul folosit să
nu fie potrivit pentru tipul de rufe.

Verificaţi etichetele de întreţinere
ale articolelor, selectaţi un program
adecvat pentru tipul de rufe şi, în
plus, utilizaţi programele de timp.

Suprafaţa filtrului de scame poate fi
înfundată.

Spălaţi filtrul cu apă călduţă.

Condensatorul de căldură poate fi
înfundat.

Curăţaţi condensatorul de căldură

Uscătorul poate fi supraîncărcat cu
rufe.

Nu supraîncărcaţi uscătorul.

Rufele pot fi rotite insuficient.

Selectaţi o viteză mai mare de
centrifugare pe maşina dvs. de
spălat.

Este posibil ca uscătorul să nu fie
conectat.

Asiguraţi-vă că ştecherul este în
priză.

Uşa de încărcare ar putea fi
deschisă.

Asiguraţi-vă că uşa de încărcare
este bine închisă.

Rufele ies umede la sfârşitul
procesului de uscare.

Uscătorul nu se poate deschide sau
programul nu poate fi pornit.
Uscătorul nu se activează când este
reglat.

S-ar putea să nu fi setat un program Asiguraţi-vă că programul a fost
sau apăsat tasta Start/Pauză (Start/ setat şi că uscătorul nu este în
Pause).
modul Standby (Pauză).
Blocarea pentru copii poate fi activă.

19

Dezactivaţi blocarea pentru copii.

PROBLEMĂ

Programul a fost întrerupt fără
niciun motiv.

Hainele au intrat la apă, s-au
scămoşat sau deteriorat.

MOTIV

SOLUȚIE

Este posibil ca uşa de încărcare să nu
fie închisă corespunzător.

Asiguraţi-vă că uşa de încărcare
este bine închisă.

S-ar putea să fi existat o pană de
curent.

Apăsaţi tasta Start/Pause pentru a
porni programul.

Rezervorul de apă ar putea fi plin.

Goliţi rezervorul de apă.

Este posibil ca programul folosit să
nu fie potrivit pentru tipul de rufe.

Verificaţi etichetele de întreţinere
ale articolelor, selectaţi un program
adecvat pentru tipul de rufe.

Se scurge apă din uşa de încărcare.

Este posibil să se acumuleze scame pe Curăţaţi suprafeţele interioare ale
suprafeţele interioare ale uşii de
uşii de încărcare şi suprafeţele
încărcare şi pe suprafeţele garniturii
garniturii uşii de încărcare.
uşii de încărcare.

Uşa de încărcare se deschide
singură.

Este posibil ca uşa de încărcare să nu
fie închisă corespunzător.

Împingeţi uşa de încărcare până
când auziţi sunetul de închidere.

Rezervorul de apă ar putea fi plin.

Goliţi rezervorul de apă.

Furtunul de evacuare a apei ar
putea fi îndoit.

Dacă produsul este conectat direct la
orificiul de evacuare a apei, verificaţi
furtunul de evacuare a apei.

Filtru de scame poate fi murdar.

Curăţaţi filtrul.

Suportul filtrului poate fi înfundat cu
scame.

Curăţaţi suportul filtrului.

S-ar putea să existe un strat care să
cauzeze obstrucţia pe suprafaţa
filtrului de scame.

Spălaţi filtrul cu apă călduţă.

Condensatorul poate fi înfundat.

Spălaţi condensatorul.

*Programul nu poate porni iar
LED-ul de avertizare pentru filtru
luminează intermitent

Este posibil ca filtrul să nu fie ataşat

Ataşaţi filtrul.

LED-ul de avertizare pentru filtru
luminează intermitent deşi filtrul
este ataşat

Sunaţi furnizorul de servicii tehnice.

*Programul nu poate porni iar LED- ul
de avertizare pentru condensator
luminează intermitent

Condensatorul poate să nu fie
ataşat.

Ataşaţi condensatorul.

Este posibil ca filtrul şi
condensatorul să nu fie poziţionate

Înlocuiţi filtrul

LED-urile de avertizare pentru filtru
şi pentru condensator luminează
intermitent, deşi filtrul şi
condensatorul sunt poziţionate

Apelaţi service-ul

Simbolul de avertizare al
rezervorului de apă este pornit/
clipeşte.

Simbolul de avertizare pentru
curăţarea filtrului este pornit.

Simbolul de avertizare pentru
curăţarea filtrului este pornit.

Programul nu poate fi pornit iar
LED-urile de avertizare pentru
condensator şi pentru filtru
luminează intermitent
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13. AVERTISMENTE AUTOMATE DE DEFECȚIUNE ȘI SOLUȚII
Uscătorul dumneavoastră de rufe este prevăzut cu un sistem încorporat de detectare a defecţiunilor, indicate
printr-o combinaţie de lumini intermitente de funcţionare. Cele mai des întâlnite coduri de eroare sunt arătate
mai jos
COD DE EROARE

SOLUȚİE

E03 /

Goliţi rezervorul de apă; dacă problema nu se rezolvă, contactaţicel mai apropiat
agent autorizat de service.

E04

Contactaţi cel mai apropiat agent autorizat de service.

E05

Contactaţi cel mai apropiat agent autorizat de service.

E06

Contactaţi cel mai apropiat agent autorizat de service.

E08

Ar putea exista fluctuaţii de tensiune în alimentare. Aşteptaţi pânăcând tensiunea
este potrivită pentru intervalul de funcţionare.

Informații privind ambalarea
Ambalajul acestui produs este fabricat din materiale reciclabile. Nu aruncaţi ambalajul, deşeurile împreună
cu deşeurile menajere sau alte deşeuri. În schimb, duceţi-l la un punct de colectare a ambalajelor, stabilit de
autoritatea locală.
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14. FIȘĂ PRODUS
FIȘĂ PRODUS USCATOR PRIN CONDENSARE FCD-V8T2B
Brand
Model
Capacitate nominală (kg)
Tip de uscător de rufe
Clasa de eficienţă energetică
Consum anual de energie (kWh)

FRAM
FCD-V8T2B
8
Condensator
B
561

Uscător de rufe automat cu tambur sau uscător de rufe neautomat cu tambur
Consumul de Energie al programului standard de bumbac la sarcină maximă
(kWh)
Consumul de Energie al programului standard de bumbac la incarcare partiala
(kWh)
Consumul de energie în modul oprit pentru programul standard de bumbac la
sarcină maximă PO (W)
Consumul de energie în modul activ pentru programul standard de bumbac la
sarcină maximă PL (W)
Durata în modul activ (min)
Program de bumbac standard (3)

Automat
4.68
2.56
0.5
1
N/A

Timpul programului pentru programului standard de bumbac la sarcină maximă,
Tdry

129

Timpul programului pentru programul standard de bumbac la sarcină parţială,
Tdry1/2

76

Timpul ponderat al programului standard de bumbac la sarcină totală şi parţială
(Tt)

99

Clasa de eficienţă a condensării (4)

B

Randamentul mediu de condensare al programului standard de bumbac la
sarcină maximă Cdry

81%

Eficienţa medie de condensare a programului standard de bumbac la sarcină
parţială Cdry1/2

81%

Eficienţa de condensare ponderată a programului standard de bumbac la sarcină
maximă şi sarcină parţială Ct

81%

Nivelul de putere sonoră pentru programul standard de bumbac la sarcină
maximă (5)

65

Încorporat

Nu

SERVICE ȘI ASISTENȚĂ PENTRU CLIENȚI
Utilizaţi numai piese de schimb originale.
Când contactaţi centrul nostru de service autorizat, asiguraţi-vă că aveţi la îndemână următoarele
informaţii: Denumirea modelului şi numărul de serie.
Informaţiile pot fi găsite pe plăcuţa cu date tehnice. Acestea pot suferi modificări fără o notificare
prealabilă.
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DATE TEHNICE
Informaţiile tehnice se află pe plăcuţa cu date tehnice a aparatului şi pe eticheta energetică.
Codul QR de pe eticheta energetică furnizată împreună cu aparatul oferă un link web către informaţiile din
baza de date EPREL cu privire la performanţele aparatului.
Păstraţi eticheta energetică pentru consultări ulterioare, împreună cu manualul de utilizare şi cu toate
celelalte documente furnizate împreună cu acest aparat.
De asemenea, puteţi găsiţi aceleaşi informaţii în baza de date EPREL, folosind link-ul
https: // eprel.ec.europa.eu şi denumirea modelului o găsiţi pe plăcuţa cu date tehnice a aparatului.

Vă mulţumim pentru achiziţionarea acestui produs! Dacă aveţi nevoie de asistenţă în ceea ce priveşte
produsul dumneavoastră, vizitaţi site-ul nostru web utilizând linkurile de mai jos:
Manuale de utilizare: www.framelectrocasnice.ro
Informatii referitoare la service: www.framelectrocasnice.ro
F R A M este marcă înregistrată a companiei Network One Distribution SRL. Celelalte branduri şi
denumirile produselor sunt mărci de comerţ sau mărci de comerţ înregistrate ale respectivilor
deţinători.
Nicio parte a specificaţiilor nu poate fi reprodusă sub nicio formă şi prin niciun mijloc, nici utilizată
pentru obţinerea unor derivate precum traduceri, transformări sau adaptări, fără consimţământul
prealabil al companiei NETWORK ONE DISTRIBUTION.
Copyright © 2020 Network One Distribution. Toate drepturile rezervate.
www.framelectrocasnice.ro; www.framappliances.com; www.nod.ro
Acest produs este proiectat şi realizat în conformitate cu standardele şi normele Comunităţii
Europene.
Importator: Network One Distribution
Str. Marcel Iancu, nr. 3-5, Bucureşti, România
Tel: +40 21 211 18 56, www.framelectrocasnice.ro , www.nod.ro
www.framelectrocasnice.ro
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CONDENSER DRYER
FCD-V8T2B
Loading capacity: 8kg
Energy class: B
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Thank you for choosing this Fram product!

1.

INTRODUCTION

Before using the appliance, please read carefully this instruction manual and keep it for future reference.
This instruction manual is designed to provide you with all required instructions related to the installation,
use and maintenance of the appliance.
In order to operate the unit correctly and safety, please read this instruction manual carefully before
installation and usage.

2.

YOUR PACKAGE CONTAINS

➔ Condenser dryer
➔User manual
➔Warranty card

3.
•

•
•
•
•
•
•

SAFETY INFORMATION
This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
Children must not play with the appliance. Cleaning and user maintenance must not be made by children
without supervision.
This tumble dryer is intended only for household and indoor use. The warranty will be void in case of
commercial use.
Use this product only for laundry with a label that indicates it is suitable for drying.
The manufacturer will not accept responsibility for damages resulting from incorrect use or transport.
The service lifetime of your tumble dryer is 10 years. This is the period during which the spare parts
required for the tumble dryer to operate properly will be commercially available.
Do not allow floor coverings to obstruct the ventilation openings.
Installation and repair of the machine should only be made by an authorized repair agent. The
manufacturer cannot be held responsible for damages resulting from un-authorized repairs.
WARNING: Never spray or pour water onto the dryer to wash it! There is risk of electric shock!

•
•
•
•
•

Leave at least 3 cm of space between the side and rear walls of the product and above if you plan on
placing your appliance under a worktop.
Assembly / disassembly for under-counter installation if necessary must be done by an authorized service
agent.
Before installation, check the product for visible damage. Never install or operate a damaged product.
Keep pets away from the dryer.
Fabric softeners or similar products should be used in accordance with the manufacturer’s instructions.
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•
•

Remove all objects from pockets such as lighters and matches.
The appliance must not be installed behind a lockable door, a sliding door or a door with a hinge on the
opposite side to that of the tumble dryer, if it prevents the door from being fully opened.
WARNING: In the appliance enclosure or in the built-in structure, keep ventilation openings clear of
obstruction.

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Before contacting the local Authorized Service Provider for the installation of the dryer, check the
information in the user manual to make sure that the electrical installation and water outlet is suitable.
If they are not, call a qualified electrician and a plumber to have the necessary adjustments made.
It is the customer’s responsibility to prepare the dryer’s installation place, as well as the electricity and
wastewater installation. Before installation, check the dryer for damage. If damaged, do not have it
installed. Damaged products may endanger your health.
Install the dryer on a stable and flat surface.
Run the dryer in a dust-free environment where the air ventilation is good.
The clearance between the dryer and the floor should not be reduced with objects such as carpets, wood
or tape.
Do not block the ventilation grills found on the plinth of the tumble dryer.
The appliance must not be installed behind a lockable door, a sliding door or a door with a hinge on the
opposite side of the tumble dryer, in such a way that blocks the full opening of the tumble dryer door.
Once the dryer has been installed, the connections must remain stable. When installing the dryer, make
sure that the rear surface is not leaning on anything (e.g. tap, socket).
The operating temperature of the dryer is +5°C to +35°C. If operated out of this temperature range, the
performance of the dryer will be affected negatively and the product will be damaged.
Be careful when carrying the product since it is heavy. Always wear safety gloves.
Always install the product should be placed against a wall.
The rear surface of the product should be placed against the wall.
When the product is placed on a stable surface, use a water level to check if it is fully stable. If not, adjust
the feet until it becomes steady. Repeat this process every time you relocate the product.
Do not place the dryer onto the power cable.

ELECTRICAL SAFETY
•
•
•
•
•
•
•

The appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected
to a circuit that is regularly switched on and off by a utility.
Do not touch the power plug with wet hands. Always pull the plug to unplug the product, otherwise,
there will be risk of an electric shock.
Connect the dryer to a grounded socket with fuse protection. The earth connection must be installed by
a qualified electrician. Our company cannot be held responsible for damages/losses resulting from using
the dryer without an earth connection as required by local regulations.
The voltage and the allowable fuse protection are indicated on the type of plate.
Voltage and frequency values indicated on the type of plate must be equal to the mains voltage and
frequency value in your house.
Unplug the dryer when it is not used for an extended period, and before installation, maintenance,
cleaning and repair, otherwise, the dryer may get damaged.
The plug socket must be always freely accessible after installation. To avoid the risk or fire or electric
shock, do not use extension cords, multi sockets or adapters to connect the dryer to mains power.

CHILDREN'S SAFETY
•
•

This appliance is not intended for use by people (including children) with reduced physical, sensory or
mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
This appliance can be used by children aged from 8 years and above, and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
Children must not play with the appliance. Cleaning and user maintenance must not be made by children
without supervision.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Do not leave children unattended near the machine.
Children might lock themselves in the machine resulting in risk of death.
Do not allow children to touch the glass door during operation. The surface becomes extremely hot and
may cause skin damage.
Keep packaging material away from children.
Poisoning and irritation may occur if detergent and cleaning materials are consumed or come into contact
with the skin and eyes.
Keep cleaning materials out of the reach of children Electrical products are dangerous for children.
Keep children away from the product while it is running.
To prevent children from interrupting the dryer cycle, you can use the child lock to avoid any changes in
the running program.
Do not allow children to sit/climb on or climb inside the product.

PRODUCT SAFETY
Due to risk of fire, the following laundry items and products should NEVER be dried in the dryer: Do not
dry unwashed items in the tumble dryer.
•
•
•
•
•
•
•

Items that have been soiled with substances such as cooking oil, acetone, alcohol, petrol, kerosene, spot
removers, turpentine, waxes and wax removers should be washed in hot water with an extra amount of
detergent before being dried in the tumble dryer.
Cleaning cloths and mats that have residues of flammable cleaning agents or acetone, gas, patrol, stain
remover, turpentine, candle, wax, wax remover or chemicals.
Laundry that has residues of hair sprays, nail polish remover and similar substances.
Laundry on which industrial chemicals have been used for cleaning (such as chemical cleaning).
Laundry that has any kind of foam, sponge, rubber or rubber-like parts or accessories. These include latex
foam sponge, shower caps, waterproof fabrics, fitted clothes, and foam pillows.
Items with filling and damaged (parts or jackets). Foam protruding from these items might catch fire
during the drying process.
Operating the dryer in environments that contain flour or coal dust may cause explosion.

ATTENTION: Underwear that contains metal reinforcements should not be put in the dryer. The dryer may
be damaged if metal reinforcements come loose and break off during drying.
CORRECT USE
ATTENTION: Never stop a tumble dryer before the end of the drying cycle unless all items are quickly
removed and spread out so that the heat is dissipated.
ATTENTION: Make sure that pets do not enter the dryer. Check the inside of the dryer before using it.
ATTENTION: Superheating of clothes inside the dryer can occur if you cancel the program or in the event of
a power failure whilst the dryer is running. This concentration of heat can cause self-combustion so always
activate the Refresh program to cool down or quickly remove all laundry from the dryer to hang them up and
dissipate the heat.
•
•
•
•
•

Use the dryer only for household drying and to dry fabrics with a label that indicates they are suitable for
drying. All other uses are out of the scope of intended use and are prohibited.
The warranty will be void in case of any commercial use.
This appliance is designed to be used inside domestic residences only and should be placed on a straight
and stable surface.
Do not lean against or sit on the door of the dryer. The dryer may tip over.
To maintain a temperature that will not harm the laundry (e.g. to prevent the laundry from catching fire),
a cooling process starts after the heating process. After this, the program ends. At the end of the
program, always remove the laundry promptly.

ATTENTION: Never use the dryer without a lint filter or with a damaged lint filter.

27

•
•

Lint filters must be cleaned after each use as indicated in Cleaning the Lint Filter.
Lint filters must be dried after wet cleaning. Wet filters might cause malfunction during the drying
process.
Lint accumulation must not to be allowed around the tumble dryer (not applicable for appliances
intended to be vented to the exterior of the building)

•

IMPORTANT: The clearance between the dryer and the floor should not be reduced with objects such as
carpets, wood or panel, otherwise, sufficient air intake cannot be ensured for the machine.
•

Do not install the dryer in rooms where there is risk of freezing. Freezing temperatures negatively affect
the dryer’s performance. Condensed water that freezes in the pump and hose may cause damage.

Installing on Top Of a Washing Machine
ATTENTION: A washing machine cannot be placed on the dryer. Pay attention to the warnings below when
installing the dryer on a washing machine.
ATTENTION: The dryer can only be placed on washing machines that have a same capacity and above
•

To use the dryer on the washing machine, a fixing part must be used between the two products. The
fixing part must be attached by an Authorized Service Provider.
When the dryer is placed on the washing machine, the total weight of these products may reach almost
150 kilograms (when loaded). Place the products on a solid floor that has a load bearing capacity!

•

Appropriate Installation Table for Washing Machine and Dryer
Dryer
Washing Machine
(Depth)
37-42 cm
42-45 cm
46-49 cm 50-56 cm
52,5 cm
X
✓
✓
✓
56 cm
X
X
✓
✓
✓
61 cm
X
X
X
64 cm
X
X
X
X

57-63 cm
✓
✓
✓
✓

In order to put the dryer machine onto the washing machine, a special stacking kit is required as
an optional extra. Please contact customer service to acquire. The assembly instruction will be
served together with the stacking kit.

4.
•
•
•
•
•
•
•
•

INSTALLATION
Before contacting the local Authorized Service Provider for the installation of the dryer, check the
information in the user manual to make sure that the electrical installation and water outlet is suitable.
If they are not, call a qualified electrician and a plumber to have the necessary adjustments made.
It is the customer’s responsibility to prepare the dryer’s installation place, as well as the electricity and
wastewater installation. Before installation, check the dryer for damage. If damaged, do not have it
installed. Damaged products may endanger your health.
Install the dryer on a stable and flat surface.
Run the dryer in a dust-free environment where the air ventilation is good.
The clearance between the dryer and the floor should not be reduced with objects such as carpets, wood
or tape.
Do not block the ventilation grills found on the plinth of the tumble dryer.
The appliance must not be installed behind a lockable door, a sliding door or a door with a hinge on the
opposite side of the tumble dryer, in such a way that blocks the full opening of the tumble dryer door.
Once the dryer has been installed, the connections must remain stable. When installing the dryer, make
sure that the rear surface is not leaning on anything (e.g. tap, socket).
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•
•
•
•
•
•

The operating temperature of the dryer is +5°C to +35°C. If operated out of this temperature range, the
performance of the dryer will be affected negatively and the product will be damaged.
Be careful when carrying the product since it is heavy. Always wear safety gloves.
Always install the product should be placed against a wall.
The rear surface of the product should be placed against the wall.
When the product is placed on a stable surface, use a water level to check if it is fully stable. If not, adjust
the feet until it becomes steady. Repeat this process every time you relocate the product.
Do not place the dryer onto the power cable.

Connection to Water Outlet (with optional drain hose)
In products with a condenser unit, water accumulates in the water tank during the drying process. You must
empty the accumulated water after each drying process. Instead of periodically emptying the water tank,
you can also use the water drain hose provided with the product to directly drain the water outside.
Connecting the Water Discharge Hose
1. Pull and take out the end of the hose at the back of the dryer. Do not use any tools to take out the
hose.
2. Fit one end of the water discharge hose, which is provided with the product, to the slot from which
you have removed the hose.
3. Fix the other end of the water discharge hose directly to the water outlet or sink.

ATTENTION: The hose must be connected in a manner that it cannot be displaced. If the hose comes out
during water discharge, there might be flooding in your house.
IMPORTANT: The water discharge house must be installed at a height of 80 cm maximum.
IMPORTANT: The water discharge hose must not be bent between the outlet and the product, folded or
stepped over.
Adjusting the Feet
•
•

For the dryer to work with less noise and vibration, it must be stable and balanced on its feet. Adjust the
feed to ensure that the product is balanced.
Rotate the feet to the right and to the left until the dryer is even and stable.

IMPORTANT: Never remove the adjustable feet.
Electrical Connection
ATTENTION: There is risk of fire and electric shock.

29

•
•

•

Your dryer is set to 220-240 V and 50 Hz.
The mains cable of the dryer is equipped with a special plug. This plug must be connected to an earthed
socket protected by a fuse of 16 Amperes as indicated on the type plate. The fuse current rating of the
power line where the outlet is connected must also be 16 amperes. Consult a qualified electrician if you
do not have such an outlet or fuse.
Our company cannot be held responsible for damages resulting from usage without earthing.

IMPORTANT: Operating your machine at low voltage values will shorten the service life and decrease the
performance of your machine.
Under Counter Installation
•
•

5.

Leave at least 3 cm of space between the side and rear walls of the product and the underside of the
worktop when installing your product under a counter.
Assembly / disassembly under the counter if necessary must be done by authorized service.

PRODUCT DESCRIPTION

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Upper tray
Control panel
Loading door
Plinth opening slot.
Plinth
Adjustable feet
Plinth cover
Type plate
Lint filter
Drawer Cover
Ventilation grill
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6.

PREPARING THE LAUNDRY

Sorting the Laundry to be Dried
•
•

•
•

Follow the instructions on the labels of the laundry to be dried. Only dry items that have a
statement/symbol that indicates "they can be dried in a dryer".
Do not operate the product with load amounts and laundry types other than those given in “Load
Capacity”.

Do not dry thin, multi-layer or thick-layer fabrics together as they dry at different levels. For this reason,
dry clothes together that have the same structure and fabric type. This way, you can get an even drying
result. If you think that the laundry is still wet, you can select a time program for additional drying.
Please dry your big (like duvets) and small sizes of laundries separately in order to not to have a damp
laundry.

IMPORTANT: Delicate fabrics, embroidered fabrics, woolen/silk fabrics, clothes made of delicate and
expensive fabrics, airtight clothes and tulle curtains are not suitable for drying in the dryer.
Preparing the Laundry to be Dried
Risk of explosion and fire!
Remove all objects from pockets such as lighters and matches.
ATTENTION: The drum of the dryer and the fabrics may get damaged.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

The clothes may have become entangled during the washing process. Separate them from each other
before placing them in the dryer.
Remove all objects in the pockets of the clothes and apply the following:
Tie fabric belts, apron laces etc. to each other or use a laundry bag.
Lock the zips, clasps and fasteners, do up the buttons of covers.
To get the best drying result, sort the laundry according to the textile type and drying program.
Remove clips and similar metal parts from the clothes.
Woven goods such as t-shirts and knit clothes generally shrink in the first drying. Use a protective
program.
Do not over-dry synthetics. This will cause creases.
When washing the laundry to be dried, adjust the amount of softener according to the data from the
manufacturer of the washing machine.

Load Capacity
Follow the instructions in the "Program selection and consumption table. Do not load the product with more
laundry than the capacity values specified in the table.

IMPORTANT: It is not recommended to load the dryer with more laundry than the amount shown in the
figure. When overloaded, the drying performance of the dryer will decrease and the dryer and laundry might
be damaged
Laundry

Dry load weight (gr)

Bedsheet (double)

725

Pillowcase

240

Bath Towel

700

Hand Towel

225

Shirt

190

Cotton Shirt

200

Jean

650

Fabric - Gabardine Trousers

400

T-shirt

120
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7.

CONTROL PANEL

1. Program Selection Knob
2. Electronic indicator and additional functions

8.

PROGRAM SELECTION KNOB

Electronic Indicator and Additional Functions
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Display symbols

9.

PROGRAM SELECTION
EXTRA DRY COTTON
Load(kg)
Washing machine spin speed(rpm)
Duration (Min.)
Approximate amount of remaining humidity %
CUPBOARD DRY COTTON
Load(kg)
Washing machine spin speed(rpm)
Duration (Min.)
Approximate amount of remaining humidity %
IRON DRY COTTON
Load(kg)
Washing machine spin speed(rpm)
Duration (Min.)
Approximate amount of remaining humidity %
CUPBOARD DRY SYNTHETICS
Load(kg)
Washing machine spin speed(rpm)
Duration (Min.)
Approximate amount of remaining humidity %
IRON DRY SYNTHETICS
Load(kg)
Washing machine spin speed(rpm)
Duration (Min.)
Approximate amount of remaining humidity %
DELICATE
Load(kg)
Washing machine spin speed(rpm)
Duration (Min.)
Approximate amount of remaining humidity %
TIME DRYING
Load(kg)
Washing machine spin speed(rpm)
Duration (Min.)
Approximate amount of remaining humidity %

8,0
1000
132
60
8,0
1000
129
60
8,0
1000
107
60
4,0
800
51
40
4,0
800
38
40
2,0
600
39
50
-
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BABY CARE
Load(kg)

3,0

Washing machine spin speed(rpm)

1000

Duration (Min.)

60

Approximate amount of remaining humidity %

60

DUVET
Load(kg)

2,5

Washing machine spin speed(rpm)

800

Duration (Min.)

180

Approximate amount of remaining humidity %

60

SPORT
Load(kg)

4,0

Washing machine spin speed(rpm)

800

Duration (Min.)

55

Approximate amount of remaining humidity %

40

MIX
Load(kg)

4,0

Washing machine spin speed(rpm)

1000

Duration (Min.)

75

Approximate amount of remaining humidity %

60

WOOL REFRESH
Load(kg)

-

Washing machine spin speed(rpm)

-

Duration (Min.)

5

Approximate amount of remaining humidity %

-

REFRESH
Load(kg)

-

Washing machine spin speed(rpm)

-

Duration (Min.)

10

Approximate amount of remaining humidity %

-

EXPRESS 29'
Load(kg)

2,0

Washing machine spin speed(rpm)

1200

Duration (Min.)

29

Approximate amount of remaining humidity %

50

SHIRTS 12'
Load(kg)

0,5

Washing machine spin speed(rpm)

1200

Duration (Min.)

12

Approximate amount of remaining humidity %

50
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Energy consumption values

Load (kg)

Washing machine
spin speed

Approximate
amount of
remaining
humidity

Energy
consumption
values (kWh)

Cotton cupboard dry

8

1000

60%

4,68

Cotton iron dry

8

1000

60%

4,1

Cotton iron dry

4

800

40%

1,58

Program

Power consumption in the "off mode" (W)

0,5

Power consumption in the "on mode" PL (W)

1

The Cotton Cupboard Dry program is the standard drying program that can be run with a full or half load and
for which the information is given on the label and product receipt. This program is the most energy efficient
program to dry normal wet cotton clothes.
Auxiliary Functions
The table that summarizes the options that can be selected in programs is given below.
Option
Delicate Drying
Drying Level

Anti-Crease

Delay Start

Time Drying
Buzzer Cancel

Child Lock

Description
Delicate fabrics are dried for a longer time at a low temperature
The humidity level obtained after drying can be increased by 3 levels. This way,
level of required dryness can be selected. The levels that can be selected other
than the standard setting: 1, 2, 3. After selection, the LED of the relevant drying
level will turn on.
If you select the "Anti-Crease" option and do not open the door of the dryer at the
end of the program, the 1-hour anti-crease phase will extend to 2 hours. After
selecting the Anti Crease option, you will hear an audible warning. You can press
the same button again to cancel the option. If you open the door or press the
Start/ Pause key while the anti-crease step is in progress, the said step will be
cancelled.
You can delay the start time of the program by selecting the 1-hour to 23-hour
option. You can activate the desired delay time by pressing the Start/Pause button.
When the time is up, the selected program will start automatically. During the
delay time, options compatible with the program can be activated/deactivated.
Long pressing on Delayed Start button changes delay time continuously.
When knob is positioned to Time Drying program, option can be selected by
pressing Time Drying option button and program starts by pressing Start/Pause
button. Long pressing on time drying button changes time continuously.
The dryer gives an audible warning when program selection knob is turned,
buttons are pressed and at the end of program. To cancel these warnings, press
and hold the “Delicate Drying Option” button for 3 seconds. When you press the
button, you will hear an audible warning that the option has been cancelled.
There is a child lock option to avoid changes in the program flow when keys are
pressed during the program. To activate the child lock, press and hold the “AntiCrease” and “Delicate Drying” keys simultaneously for 3 seconds. When the child
lock is active, all keys will be deactivated. Child lock will be deactivated.
automatically at the end of the program. When activating/deactivating the child
lock, the LEDs of the “Anti-Crease” and “Delicate Drying” options will flash and an
audible warning will be heard. Warning: when the product is running or the child
lock is active, if you turn the program selection knob, you will hear an audible
warning. Even if you set the program knob to another program, theprevious
program will continue running. To select a new program, you need to deactivate
the child lock and then set the program selection knob to “Off” position. Then,
you can select and start the desired program.
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Starting the Program
The Start/Pause LED will flash during program selection. Press the Start/Pause button to start the program.
The Start/Pause LED that indicates that the program has started and the drying LED will come on.
Program

Description

Cotton Extra Dry

This program dries thick and multi-layer fabrics, such as cotton towels,
bedsheets, pillowcases, bathrobes, at a normal temperature to allow you to
place them in a closet.

Cotton Cupboard Dry

This program dries cotton pajamas, underwear, tablecloths etc. to allow you to
place them in a closet.

Cotton Iron Dry

This program dries cotton laundry to prepare it for ironing. Laundry removed
from the machine will be damp.

Synthetics Cupboard Dry

This program dries synthetics, such as shirts, t-shirts, blouses, to allow you to
place them in a closet.

Synthetics Iron Dry

This program dries synthetics, such as shirts, t-shirts, blouses, to prepare
them for ironing. Laundry removed from the machine will be damp.

Delicate

This program dries thin clothes like shirts, blouses, and silk garments at a low
temperature to make them ready to wear

Time Drying

To reach the required drying level at a low temperature, you can use the time
programs of 10 min. to 180 min. Regardless of the drying level, the program
stops at the desired time.

Baby Care

This program dries delicate infant clothes to make them ready to wear.

Duvet

This program is used to dry duvet.

Sport

Sport program is used for synthetic sport laundries like shorts, t-shirts

Mix

This program dries cotton-synthetic mixed garments that do not discolor to
make them ready to wear.

Wool Refresh

Wool refresh helps wool textiles to remove excess water after washing by
applying low temperature and gentle movements of drum.

Refresh

This program provides ventilation for 10 minutes without applying heat to
help freshen up your garments

Express 29'

2 kg of cotton shirts spun at a high speed in the washing machine are dried in
29 minutes.

Shirts 12'

2 to 3 shirts are ready for to be ironed in 12 minutes.
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IMPORTANT: Do not open the loading door while the program is running. If you have to open the door, do
not keep it open for a long time.
IMPORTANT: If you do not take out the laundry after the program has ended, the 1-hour Anti Crease phase
will automatically be activated. This program rotates the drum at regular intervals to prevent creases.
Drum Light Information
•
•
•

This product includes LED Drum Light. The light works automatically when you open the door. And closes
itself after a while automatically.
It is not an adjustable option for user to open or close it.
Please do not try to replace or modify the LED Light.

10. CLEANING AND CARE

IMPORTANT: Do not use industrial chemicals to clean your dryer. Do not use a dryer that has been cleaned
with industrial chemicals.
Cleaning the Lint Filters
IMPORTANT: DO NOT FORGET TO CLEAN THE LINT FILTERS AFTER EACH USE.
To clean the lint filters:

1.
2.
3.
4.

Open the loading door.
Pull up the lint filter to remove it.
Use your hands or a soft cloth to clean the lint.
Close and refit the lint filter.

After the dryer has been used for a certain period, if you encounter a layer that will cause obstruction on the
filter surface, wash the filter with warm water to clean the layer. Dry the filter thoroughly before reinstalling
it again.
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Emptying the Water Tank

1.
2.
3.
4.

Pull the drawer cover and carefully take out the tank.
Empty the water in the tank.
If there is lint accumulated on the discharge cap in the tank, clean it with water.
Refit the water tank.

IMPORTANT: Never remove the water tank when the program is running. The water condensed in the water
tank is not suitable for human consumption.
IMPORTANT: Do not forget to empty the water tank after each use.
Cleaning the Heat Exchanger
IMPORTANT: Clean the heat exchanger when you see the warning “Heat Exchanger cleaning”.
IMPORTANT: Even if the “heat exchanger cleaning warning led” is not on clean the heat exchanger after
every 30 drying processes or once a month.

If the drying process is completed, open the loading door and wait for it to cool down.
1.
2.
3.
4.

Open the plinth and release the 2 cover locks of the condenser.
Hold the condenser by the plastic part and pull it out.
Clean it with a showerhead and wait for the water to drain off.
Fully insert the condenser into its seat and lock the 2 locks. 5. Close the plinth cover

WARNING: Do not clean with bare hands since the exchanger fins are sharp. they may hurt your hands.
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Cleaning the Humidity Sensor

Inside the machine, there are humidity sensors that detect whether the laundry is dry or not. To clean the
sensors:
1. Open the loading door of the machine.
2. If the machine is still hot due to the drying process, wait for it to cool down.
3. Using a soft cloth soaked in vinegar, wipe the metal surfaces of the sensor and dry them.
IMPORTANT: CLEAN THE METAL SURFACES OF THE SENSOR 4 TIMES A YEAR.
IMPORTANT: Do not use metal tools to clean the metal surfaces of the sensor.
WARNING: Due to the risk or fire and explosion, do not use solution agents, cleaning agents or similar
products when cleaning the sensors.
Cleaning the Inner Surface of the Loading Door
IMPORTANT: Do not forget to clean the inner surface of the loading door after each drying process. Open
the loading door of the dryer and clean all the inner surfaces and the gasket with a soft, damp cloth.
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11. TECHNICAL SPECIFICATIONS
Brand

FRAM

Model name

FCD-V8T2B

Height
Width
Depth
Capacity (max.)
Net weight (with plastic door)
Net weight (with glass door)

Min: 845 mm / Max: 855 mm*
596 mm
609 mm
8 kg**
36,5 kg
38,9 kg

Voltage

220-240 V

Power

2700 W

*Min. height: Height with the adjustable feet not used.
Max. height: Height with the adjustable feet extended to the maximum.
**Dry laundry weight before washing.
IMPORTANT: To improve the quality of the dryer, technical specifications are subject to change without prior
notice.
IMPORTANT: The values declared have been obtained in a laboratory environment according to the relevant
standards. These values may change depending on the environmental conditions and use of the dryer.

12. TROUBLESHOOTING
Your dryer is fitted with systems that continuously perform checks during the drying process to take the
necessary measures and warn you in case of any malfunction.
WARNING: If the problem persists even if you have applied the steps in this section, please contact the your
dealer or an Authorized Service Provider. Never try to repair a nonfunctional product.
PROBLEM

The drying process takes a long time.

REASON

SOLUTION

The surface of the lint filter
might be clogged.

Wash the filter with
lukewarm water.

The heat exchanger might
be clogged.

Clean the heat exchanger

The ventilation grills in
front of the machine might
be closed.

Open the doors/windows to
prevent the room
temperature from rising too
much.

There might be a layer of
limescale on the humidity
sensor.
The dryer might be
overloaded with laundry.
The laundry might be
insufficiently spun.
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Clean the humidity sensor.
Do not overload the dryer.
Select a higher spin speed on
your washing machine.

PROBLEM

REASON

SOLUTION

The laundry that comes out hot at the end of the drying
process generally feels more humid.
Check the care labels on the
The program used might not laundry items, select a
be suitable for the type of
suitable program for the type
laundry.
of laundry and additionally,
use the time programs.
Laundry comes out damp at the end of the
drying process.

The surface of the lint filter
might be clogged.
The heat exchanger might
be clogged.
The dryer might be
overloaded with laundry.

The dryer cannot be opened or the program
cannot be started. The dryer does not get
activated when adjusted.

The dryer might not be
plugged in.

Make sure that the plug is
fitted in the socket.

The loading door might be
open.

Make sure that the loading
door is properly closed.
Make sure that the program
has been set and the dryer is
not in the Standby (Pause)
mode.
Deactivate the child lock.

You might not have set a
program or pressed the
Start/ Pause key.

The program has been interrupted for no
reason.

Clothes have shrunk, felted or deteriorated.

The program used might not
be suitable for the type of
laundry.

The water tank warning symbol is on/flashing.

Do not overload the dryer.
Select a higher spin speed on
your washing machine.

The loading door might not
be closed properly.
There might have been a
power failure.
The water tank might be full.

The loading door opens on its own.

Clean the heat exchanger

The laundry might be
insufficiently spun.

Child lock might be active.

Water leaking from the loading door.

Wash the filter with
lukewarm water.

There might be lint
accumulated on the inner
surfaces of the loading door
and on the surfaces of the
gasket of the loading door.
The loading door might not
be closed properly.

Make sure that the loading
door is properly closed.
Press the Start/Pause key to
start the program.
Empty the water tank.
Check the care labels on the
laundry items, select a
suitable program for the type
of laundry.
Clean the inner surfaces of
the loading door and the
surfaces of the gasket of the
loading door.
Push the loading door until
you hear the closing sound.

The water tank might be full.

Empty the water tank.

The water discharge hose
might be bent.

If the product is connected
directly to the water outlet,
check the water discharge
hose.
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PROBLEM

REASON

The filter cleaning warning symbol is on.

The condenser cleaning warning symbol is on.

The program cannot be started and the filter
warning led is blinking

The program cannot be started and filter warning
led is blinking
The program cannot be started and condenser
warning led is blinking

The program cannot be started and both
condenser and filter warning LEDs are blinking

SOLUTION

The lint filter might be
unclean.

Clean the filter.

The filter seat might be
clogged by lint.

Clean the filter seat.

There might be a layer that
causes obstruction on the
surface of the lint filter.
The condenser might be
unclean.

Wash the filter with
lukewarm water.
Clean the condenser.

The filter may not be
placed

Replace the filter

The filter warning led is
blinking even though the
filter is placed

Call technical service

The filter may not be
placed

Call technical service

The condenser may not be
placed

Replace the condenser

The condenser and filter
may not be placed

Replace the filter

The filter and condenser
warning LEDs are blinking
even though the filter and
condenser are placed

Call technical service

13. AUTOMATIC FAULT WARNINGS AND WHAT TO DO
Your tumble dryer is equipped with a built-in fault detection system, indicated by a combination of flashing
operation lights. The most common failure codes are shown below.

ERROR CODE

SOLUTION

E03/

Empty the water tank, if problem does not solve, contact thenearest
authorized service agent.

E04

Contact the nearest authorized service agent.

E05

Contact the nearest authorized service agent.

E06

Contact the nearest authorized service agent.

E08

There may be voltage fluctuation in mains. Wait until voltage is
appropriate for working range.
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14. PRODUCT FICHE

PRODUCT FICHE CONDENSER DRYER FCD-V8T2B
Brand

FRAM

Model

FCD-V8T2B

Rated capacity (kg)

8

Type of Tumble dryer

Condenser

Energy efficiency class

B

Annual energy consumption (kWh)

561

Model type (automatic / non-automatic)

Automatic

Energy Consumption of the standard cotton programme at full load (kWh)

4.68

Energy Consumption of the standard cotton programme at partial load (kWh)

2.56

Power consumption of the off-mode for the standard cotton programme at full load
PO (W)

0.5

Power consumption of the left-on mode for the standard cotton programme at full
load PL (W)

1

The duration of the left mode on (min)

N/A

Standard cotton programme (3)
Programme time of the standard cotton programme at full load , Tdry

129

Programme time of the standard cotton programme at partial load , Tdry1/2

76

Weighted programme time of the standard cotton programme at full and partial
load (Tt)

99

Condensation efficiency class (4)

B

Average condensation efficiency of the standard cotton programme at full load Cdry

81%

Average condensation efficiency of the standard cotton programme at partial load
Cdry1/2

81%

Weighted condensation efficiency of the standard cotton programme at full load
and partial load Ct

81%

Sound power level for the standard cotton programme at full load (5)

65

Built-in

No
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CUSTOMER CARE AND SERVICE
Always use original spare parts.
When contacting our Authorized Service Centre, ensure that you have the following data available: Model
and Serial Number.
The information can be found on the rating plate. Subject to change without notice.
TECHNICAL DATA
The technical information is situated in the rating plate on the internal side of the appliance and on the
energy label.
The QR code on the energy label supplied with the appliance provides a web link to the information related
to the performance of the appliance in the EU EPREL database.
Keep the energy label for reference together with the user manual and all other documents provided with
this appliance.
It is also possible to find the same information in EPREL using the link https:// eprel.ec.europa.eu and the
model name and product number that you find on the rating plate of the appliance.
Thank you for purchasing this product. If you need support with your product, visit our website using the
links below.
Get User manuals: www.framelectrocasnice.ro
Get Service information: www.framelectrocasnice.ro
Environment friendly disposal
You can help protect the environment!
Please remember to respect the local regulations: hand in the non-working electrical equipment’s to an
appropriate waste disposal center.
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FRAM is a registered trademark of Network One Distribution SRL. Other brands and product names
are trademarks or registered trademarks of their respective holders.
No part of the specifications may be reproduced in any form or by any means or used to make any
derivative such as translation, transformation, or adaptation without permission from NETWORK
ONE DISTRIBUTION.
Copyright © 2013 Network One Distribution. All rights reserved.
www.framelectrocasnice.ro; www.framappliances.com; www.nod.ro
This product is in conformity with norms and standards of European Community.

Importer: Network One Distribution
Marcel Iancu, 3-5, Bucharest, Romania
Tel: +40 21 211 18 56, www.framelectrocasnice.ro, www.nod.ro

www.framelectrocasnice.ro
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