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Cuidados antes da Lavagem

Seleção e preparação para lavagem

Usar redes de lavanderia para roupas delicadas

Encher muito

Veri�cação�pré-lavagem

 z Pré-tratamentos para manchas 
fortes

Virar do 
avesso

Roupas que podem fazer bolinhas

Fraldas de papel

 z Observe as etiquetas de cuidados 
das roupas.

Para prevenir as manchas
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1 Selecionar um 
programa.

2
 � Molho

(P. 14)

Mede a quantidade 
de roupa.

Em 5 segundos

3

(P. 13)(P. 8)

4

Lavagem

Para evitar crianças de caírem no tambor e se afogarem 
(Trava de Segurança)
Se a tampa for aberta durante o funcionamento da máquina de lavar, esta 
função soa uma campainha até que seja fechada. Não fechar em 10 segundos 
escoa a água.
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Programas de Lavagem

Programa Objetivo
Capacidade 

máx.
(kg)

 Dia a dia (P. 9)

 z Roupas do dia a dia

12,0

 Delicado (P. 15)

 z Lavagem suave

4,0

 Roupa de Bebê (P. 9)

 z Roupas para bebê e pele sensível
Enxaguar completamente

12,0

 Rápido (P. 9)

 z Para sujeira leve

12,0

 Edredom (P. 15)

 z Edredons e cobertores

Com a etiqueta lavável na máquina

4,2

 Super Sujo (P. 9)

 z Para sujeira pesada

O Molho é ativado automaticamente

12,0
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Programa Objetivo
Capacidade 

máx.
(kg)

  Turbo Secagem 
(60 min) (P. 16)

 z Secagem de 
roupas�de��bra�
sintética

3,0

 z Secagem do 
cesto

―

  Economia de Água* 
(P. 9)

 z Economia de água

12,0

* Para�enxaguar�completamente,�use�o�programa�“Dia�a�dia”�ou�“Roupa�de�Bebê”.
Recomendamos o uso de sabão líquido.
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 Sabão / Amaciante / Alvejante

Alvejante 
(água sanitária)

 z Siga as instruções de cada embalagem.

 z Para limpeza (P. 21)

 Alvejante Líquido
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 Sabão

Amaciante 
separado ou 
solidi�cado

Amaciante 
concentrado

Água

 z Amaciante não pode ser usado com 
o�programa�“Economia�de�Água”.

Amaciante

 z O nível de formação de espuma 
depende do tamanho da carga, sujeira, 
sabão e dureza da água.

 Sabão ou 
alvejante 
líquido

Sabão ou 
alvejante 
em pó

 Amaciante
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Opções de Lavagem

Adicione o processo de molho.

60 min

120 min

Cancelar

OBSERVAÇÃO

60 min

120 min

 z Faça�a�con�guração�dentro�de�
5 segundos após ter ligado a 
lavadora.

A água não drena, então é possível 
reutilizá-la, como, por exemplo, para 
limpezas.

  Tempo de espera

10 min

3 s
30 min

Cancelar

x5

10 min ou 30 min

Reutilize a água após lavar ou enxaguar.

OBSERVAÇÃO

 z Você�pode�de�nir�esta�função�até�o�
momento de enxaguar.

 z Para cancelar, mantenha  
pressionado por 2 segundos.

Molho Reuso de Água
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Edredom

4,2 kg

• 100����bra�sintética
• 100 % algodão

OBSERVAÇÃO

Sabão 
em pó

Sabão 
líquido

Delicado

4,0 kg

OBSERVAÇÃO

Alvejante Sabão delicado 
líquido

 � Após a operação terminar

Retirar 
imediatamente.
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Opções de Lavagem (continuação)

Turbo Secagem (60 min)

O ar soprado da rotação do cesto 
remove a água das roupas.

 z Roupas que podem ser secas:  
�bra�sintética�(máx.�3,0�kg)

1

2

      

OBSERVAÇÃO

 z As roupas podem não estar 
su�cientemente�secas�(depende�
da quantidade, tipo de roupa e da 
temperatura).

 z Esta função não usa um aquecedor. 
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Cancelamento do bip no 
�nal�do�programa

1
 Segure 3 s

&

x2

 � Para ativar:

mesmo procedimento
x4

Cancelamento da trava 
de segurança

1

2

 Segure 5 s

x4

x2

 � Para ativar:

mesmo procedimento

Funções Convenientes

Cancelamento do enxágue automático 
para nivelamento das roupas

1
 Segure 3 s

&

x2

 � Para ativar:

mesmo 
procedimento

x4
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Programa
Tempo total*

(min)
Lavar
(min)

Enxaguar
Centrifugar

(min)

 Dia a dia 80 10 3 vezes 6

 Delicado 45 6 2 vezes 1

 Roupa de Bebê 75 10 2 vezes 6

 Rápido 45 7 1 vezes 6

 Edredom 90 12 2 vezes 6

 Super Sujo 150 15 2 vezes 6

 Economia de Água 50 10 2 vezes 6

* O tempo total é aproximado (quando a taxa de abastecimento de água 
padrão é 15 L / min).

Guia de Programas


