
i-DOS. 
Sp`lare inteligent`  
în 3 paşi.
Nou! EcoLogixx 8 cu sistemul inteligent de  
dozare automat` i-DOS.



1.  Dozare: umple 
compartimentele

Umple compartimentele i-DOS 1 
şi i-DOS 2 cu detergent şi balsam 
de rufe. Sistemul inteligent de 
dozare automat` are grij` de 
restul - pentru aproximativ 20 de 
sp`l`ri *.

2.  Programare:  
selecteaz` programul

Utilizeaz` selectorul rotativ 
pentru a alege programul „Auto“ 
(Automatic) sau „Auto Delicat“ 
(Automatic Soft).

3.  Relaxare:  
apas` start

Programul detecteaz` automat 
tipul de material, cantitatea şi 
gradul de murd`rie. Dozarea şi 
ciclurile sunt optim adaptate 
pentru rezultate perfecte de 
sp`lare, cu consum minim de 
fiecare dat`.

*  în funcţie de detergent, duritatea apei, înc`rcare şi 
gradul de murd`rie.



Dozarea nu a fost niciodat` mai 
simpl`, astfel aceast` maşin` de 
sp`lat rufe se descurc` singur`. 
Tot ce trebuie s` faci este s` 
umpli compartimentele speciale 
cu detergent şi balsam de rufe. 
Acestea sunt apoi în mod 
automat şi precis dozate pentru 
aproximativ 20 de sp`l`ri*.

Compartimentul i-DOS 2 pentru 
balsam de rufe. 
În loc de balsam de rufe poate fi 
folosit şi un alt detergent, cum ar fi 
un detergent lichid color. 
Capacitate maxim` de 0,5 l.

Compartimentul i-DOS 1 pentru 
detergent. 
Pentru dozare automat` se poate folosi 
orice detergent lichid. 
Capacitate maxim` de 1,3 l.

1.  Dozare: umple 
compartimentele

Dozare: umple compartimentele

* în funcţie de detergent, duritatea apei, înc`rcare şi 
gradul de murd`rie.



Programarea nu a fost niciodat` 
mai simpl`, pentru c` aceast` 
maşin` de sp`lat rufe se 
descurc` singur`. Tot ce 
trebuie s` faci este s` selectezi 
programul „Auto“ sau „Auto 
Delicat“. Programul de sp`lare 
şi dozarea sunt apoi în mod 
automat ajustate pentru tipul, 
cantitatea şi gradul de murd`rie 
al rufelor.

Programul „Auto Delicat“ (25-30°C). 
Se utilizeaz` pentru textile mai puţin 
rezistente, ca de exemplu bumbac fin, 
lenjerie fin`, materiale sintetice sau 
mixte: c`m`şi, bluze şi tricouri. 
Temperaturile sc`zute, ciclul special 
de program şi vitez` redus` de 
centrifugare permit tratarea cu grij` 
deosebit` a materialului.

Programul „Auto“ (35-40°C).  
Se utilizeaz` pentru sp`l`rile zilnice 
şi pentru toate rufele care în general 
se spal` la 40°C în alte programe, de 
exemplu, textile rezistente din 
bumbac sau lenjerie: tricouri, 
pantaloni, lenjerie de pat, prosoape 
şi feţe de mas`.

2.   Programare:  
selecteaz`  
programul

Programare: selecteaz` programul



3.  Relaxare: 
apas` start

Relaxeaz`-te în timp ce vei economisi 
automat datorit` tehnologiei  
inteligente a maşinii. 
Noua maşin` de sp`lat EcoLogixx 8  
cu dozare automat` te ajut` s` 
economise[ti ap` şi detergent, 
întotdeauna cu rezultate perfecte.

Apas` start şi economiseşte. 
Pe de o parte, economiseşti bani din 
bugetul familiei tale, pe de alt` parte, 
mediul îţi va fi recunosc`tor pentru 
consumul vizibil redus de ap` şi 
detergent.

Relaxare: apas` start



Pe scurt:
Paşi rapizi pentru rezultate perfecte în sp`lare.

Imaginile din pagina urm`toare ilustreaz` din nou etapele principale în secvenţ`, 
pentru programul „Auto“ (Automatic).
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Seteaz` programul

Apas` butonul start

Umple compartimentul i-DOS 1 cu 
detergent*, LED-ul i-DOS 1 se aprinde 

Vezi informaţiile de pe afişaj

Vezi informaţiile de pe afişaj

Umple compartimentul i-DOS 2 cu 
balsam*, LED-ul i-DOS 2 se aprinde

Încarc` maşina cu rufe şi închide hubloul

Deschide hubloul şi scoate rufele

* Odat` umplute compartimentele, detergentul şi balsamul de rufe sunt dozate în mod automat şi precis pentru pân` la 20 de sp`l`ri.



Sp`lare şi dozare cu un program standard.

În afar` de cele 2 programe „Auto“ şi „Auto Delicat“, cu noua maşin` de sp`lat 
EcoLogixx 8 ai posibilitatea de a selecta manual programe standard şi opţiuni. 
De exemplu, pentru folosirea programului „Easy-Care“ (Sintetice) se umplu 
compartimentele pentru detergent şi balsam ca în cazul programului „Auto“.
Imaginile din pagina urm`toare ilustreaz` etapele principale în secvenţ`, pentru 
programul „Easy-Care“ (Sintetice).
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Încarc` maşina cu rufe şi închide hubloul

Seteaz` dozarea detergentului în funcţie de 
gradul de murdarire şi dozarea balsamului 
dup` preferinţ`

Seteaz` selectorul rotativ la „Easy-Care“ 
(Sintetice)

Schimb` viteza de centrifugare şi / sau 
temperatura dac` doreşti 

Vezi informaţiile de pe afişaj

Schimb` valorile presetate cu ajutorul 
tastelor + / -

Deschide hubloul şi scoate rufeleSchimb` valorile presetate cu ajutorul 
tastelor + / -

Apas` butonul start



Acest ghid nu se pretinde a fi exhaustiv.
Pentru informaţii detaliate te rug`m s` consulţi manualul de instrucţiuni.
www.bosch-home.ro

Întotdeauna la îndemân`. 
Pur şi simplu ataşeaz` acest ghid i-DOS 
de utilizare cu ajutorul benzii magnetice 
pe partea lateral` a maşinii de sp`lat 
i-DOS achiziţionat`.



A se aplica pe ma[ina Bosch Ecologixx 8 i-DOS, cu sistem inteligent de dozare automat`.


