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PASUL 1 :
Amplasaţi piesele de reţinere din plastic (1a-1b) livrate în cutie 
pe maşina de spălat (MS) ca în figură. (1.1)

Sfat : Suprafeţele geometrice din imagine trebuie puse una în 
faţa cealaltă.

PASUL 2 :
Plasaţi piesa cosmetică (6) în partea din faţă, aşa cum se vede 
în imagine. (2.1)

Apoi, folosiţi “şuruburile de plastic furnizate în cutie” pentru a 
efectua legătura piesei aparente (6) cu şanţurile de reţinere 
stângă şi dreaptă (1). (2.2)

Sfat : Folosiţi o şurubelniţă electrică pentru această operaţiune.

PASUL 3 :
Aliniaţi piesa aparentă cosmetică (6) în poziţia adecvată cu tava superioară a MS. (3.1-3.2)

Nr. piesă Nume piesă

1 Şanţuri reţinere

2 Şuruburi

Nr. piesă Nume piesă

3 Piesă conectare suport posterior

4 Element fixare posterior

Nr. piesă Nume piesă

5 a- Şuruburi cu autofiletare
b- Şurub cu capăt gros

6 Piesă aparenţă cosmetică

1b 1a

6

6a 6a
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3.1 3.2

2.2 2.3
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PASUL 3 :
Aliniaţi piesa aparentă cosmetică (6) în poziţia adecvată cu tava superioară a MS. (3.1-3.2)

PASUL 4 :
Amplasaţi placa de suport posterioară (3) ;

- pe şanţul de reţinere (1) aşa cum se vede în figura 4.1 
  mai întâi (4.1)

- Apoi ajustaţi poziţiile găurilor pe carcasa MS (4.2)

Sfat 1 : Aşa cum se vede în figura 4.3, asiguraţi-vă că stă 
bine în şanţul arătat. 

Sfat 2 :   Găsiţi poziţiile adecvate pentru şuruburi (4.) 
mişcând-o pe şanţul de reţinere (1) şi montaţi şuruburile de 
plastic (2). (4.5)

PASUL 5 :
Pentru a conecta şanţul de reţinere (1a-1b) la carcasa MS,

- Aşa cum se vede în figura 5.1, folosiţi şurubul cu autofiletare (5a) furnizat împreună cu 
ansamblul setului de stivuire pentru a poziţiona piesa (3a) pe carcasa MS şi efectuaţi conexiunea.

- Aşa cum se vede în figura 5.2, folosiţi şurubul cu autofiletare (5a) furnizat împreună cu 
ansamblul setului de stivuire pentru a poziţiona piesa (3b) pe carcasa MS şi efectuaţi conexiunea.

Pentru acest pas de conexiune, este folosit doar un şurub special nr. 5a şi 1 singură bucată e 
folosită (5.1), pentru instalare.

Pentru acest pas de conexiune, este folosit doar un şurub special nr. 5a şi 2 bucăţi sunt folosite 
pentru instalare (5.2)

Dacă există o gaujră de instalare pe carcasă; folosiţi şurubul cu capăt gros (5b) în locul şurubului 
cu autofiletare tip burghiu (5a) (5.3)  
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PASUL 6 :
Pentru a amplasa Uscătorul de Rufe (UR) pe maşina de spălat (MS) şi ansamblul setului de stivuire;

       Mai întâi desfaceţi cele 4 picioare ajustabile ale Uscătorului de Rufe (UR) învârtindu-le 4-6 rotaţii (6.1).

- Ridicaţi Uscătorul de Rufe (UR) cu cel puţin încă o persoană şi plasaţi-l pe şanţurile de reţinere (1) (6.2)

PASUL 7 :
Mutaţi Uscătorul de Rufe (UR) înainte pe şanţurile de reţinere (1). (7.1)

Continuaţi să glisaţi aparatul până când picioarele sunt fixate pe şanţul de deasupra şanţului de
reţinere (1). (7.2)

PASUL 8 :
Îndepărtaţi şuruburile PT din partea posterioară a carcasei UR aşa cum se vede în figură, din partea 
stângă şi din partea dreaptă. Aceste şuruburi vor fi folosite mai târziu (8.1)

6.1

7.1

6.2

7.2

Verificaţi stabilitatea UR după desfacerea picioarelor.

8.1
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PASUL 10 :
Mutaţi piesele de fixare posterioare (4a-4b) în interiorul şanţului de reţinere (1a-1b) conform 
adâncimii UR.

- După această ajustare, folosiţi şuruburile îndepărtate în pasul 8 pentru a prinde piesele de reţinere 
posterioare de carcasa UR. (10.1)

PASUL 11 :
Pentru a termina conexiunile la MS, UR şi ansamblul setului de stivuire;

- Potriviţi găurile corespunzătoare între piesele nr. 1 şi 3 şi conectaţi aceste găuri corespunzătoare 
(2) cu şuruburi de plastic (11.1)

- Terminaţi instalarea setului de stivuire efectuând această operaţiune în ambele direcţii.

4a

3b

4b

1b

4b

PASUL 9 :
Pentru conexiunea UR şi a ansamblului setului de stivuire:

- Ridicaţi UR împingându-l înainte din partea posterioară. Montaţi piesa de fixare posterioară (4) la 
şanţul de reţinere (1) (9.1)

Piesele de fixare posterioare (4a-4b) sunt de două feluri: pentru stânga şi pentru dreapta. 
Montarea în direcţie inversă este imposibilă deoarece piesele de montare posterioare 
concepute ca pentru stânga şi dreapta (4a-4b).

9.1 9.2

10.1

11.1

Folosiţi şurubelniţele electrice doar în timpul conectării şuruburilor.

4a


