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Para melhor desempenho de sua Lavadora, siga 
as instruções abaixo

Preparando as Roupas para a Lavagem
•�Feche�os�zíperes,�botões�e�ganchos�para�evitar�

que engatem em outras roupas.

•�Vire�os�punhos�e�as�meias�do�lado�avesso�para�
evitar�a�formação�de��apos.

•�Amarre��tas�e�cintas�para�evitar�que�se�enrolem.

•�Trate as manchas mais difíceis antes da lavagem 
(Veja�o�capítulo�“Eliminação�de�Manchas”�na�pág.�12).

•�Veri�que�na�etiqueta�da�roupa�se�pode�ser�lavada�
em lavadora ou deve ser lavada a mão.

Colocando as Roupas na Lavadora
•�Coloque�as�roupas�dentro�da�Lavadora�de�forma�
que��quem�livres.

•�As�peças�devem�mover-se�facilmente�na�água�da�
lavagem para uma boa limpeza e para que não 
�quem�muito�amassadas.

•�Coloque�as�roupas�corretamente�e�selecione�o�
tamanho correto da carga.

•�Misture�peças� grandes� e�pequenas�em�cada�
carga.

•�Lavar�apenas�uma�peça�de�roupa,�como�pulôver,�
toalha ou jeans pode causar a vibração da lavado-
ra.�Adicione�1�ou�2�itens�similares�para�balancear�
a carga.

•�Selecione�o�programa�de�lavagem�(curta�ou�rápi-
da) quando estiver usando a programação para 
uma carga pequena de roupas. Coloque apenas 
uma pequena quantidade de itens necessários 
para o menor tempo de lavagem.

Colocando Sabão e Amaciante
1.�Dispenser�de�Sabão

Destrave e retire cuidadosamente o dispenser de 
sabão. Se houver, jogue a água remanescente do 
ciclo anterior fora e coloque o sabão em pó ou líquido 
conforme sua preferência. Para utilizar o sabão em 
pó, limpe e seque o dispenser com pano macio antes 
de colocar o sabão.

Coloque o dispenser em seu alojamento e gire até 
travar.

2.�Dispenser�de�Amaciante

Destrave e retire cuidadosamente o dispenser de 
amaciante. Se houver, jogue a água remanescente 
do ciclo anterior fora e coloque o amaciante respei-
tando o nível máximo do dispenser.

Coloque o dispenser em seu alojamento e gire 
até travar.

3.�Aperte a tecla Liga/Desliga e escolha o programa 
apertando a tecla programas.

4.�Após a escolha do programa, enxágues extras 
podem ser incluídos através da tecla Enxágue 
Extra.

Remova� pinos� e� fivelas� para� evitar� que�
dani�quem�a�parte�interna�da�lavadora.

Esvazie�os�bolsos�e�puxe-os�para�fora.

IMPORTANTE

Separando as Roupas
•�Separe�as�peças�de�roupa�mais�sujas�das�me-

nos sujas, mesmo se você costuma lavá-las na 
mesma carga.

•�Separe�as�roupas�claras�das�roupas�escuras�e�as�
roupas que desbotam das que não desbotam.

Sujeira (Pesada, Normal, Leve)
Separe as roupas de acordo com o grau de sujeira.

Cor (Brancas, Claras, Escuras)
Separe as roupas brancas das coloridas.

Fiapos� (peças�que�soltam��apos,�peças�que�
juntam��apos)

Lave�as�peças�que�soltam��apos�separadamente�
das�peças�que�apanham��apos.

Sobrecarregar�a�Lavadora�poderá:

-�Não�resultar�em�uma�boa�lavagem.

-�Resultar�em�roupas�muito�amassadas.

-�Formação�excessiva�de��apos.

-�Desgaste�das�roupas�(devido�ao�excesso�
de�roupas).

ATENÇÃO
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Veja�a�descrição�de�cada�programa�do�painel�de�
controle na página 8.

5.�Após a escolha do programa e do número de en-
xágues, o display mostrará o tempo para executar 
as operações selecionadas.

6.�Para iniciar o funcionamento da lavadora, aperte 
a tecla Início/Pausa.

7.�Para bloqueio do painel (evitando que a pro-
gramação seja alterada, basta segurar apertadas 
as teclas Programas e Enxágue Extra até que o 
display mostre CL. Para desbloquear, basta apertar 
as teclas Programas e Enxágue Extra até que o 
tempo seja mostrado novamente no display.
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Programa Tipos de Roupas
Temperatura 

Adequada
Programação Padrão

Carga 
Máxima

Roupas pouco sujas, que são 
lavadas com frequência ou em 
pequenas quantidades. 

Fria�(padrão) Lavagem: Normal

1,5kg

Roupas coloridas que 
desbotam (camisetas, roupas 
de dormir, pijamas, etc) e 
roupas brancas de algodão 
pouco sujas..

Fria�(padrão) Lavagem: Normal

3kg

Roupas muito sujas (jeans, 
roupas de escaladas, roupas 
esportivas, etc).

Quente (padrão) Lavagem: Normal

3kg

Roupas delicadas que podem 
ser�facilmente�dani�cadas�
(sedas,�blusas��nas,�etc).

Fria�(padrão) Lavagem: Delicada

1,5kg

Roupas íntimas ou roupas de 
bebê.

Fria�(padrão) Lavagem: Delicada

1,5kg

Todo tipo de roupas menos 
delicadas.

- - 3kg

Somente Lavar
Depois de separar as roupas, colocá-las na Lavadora e 
abastecer o dispenser de amaciante e sabão, pressione 
a tecla Programas e selecione a opção desejada.
Em seguida, pressione a tecla Início/Pausa.
A porta é travada e o produto inicia a lavagem.

Enxaguar
Depois de colocar as roupas na Lavadora, pressione 
a tecla Programas até selecionar a opção desejada.
Coloque o amaciante na gaveta Multi Dispenser e 
pressione a tecla Início/Pausa.

Centrifugar
Depois de colocar as roupas na Lavadora, pressione a 
tecla Programas até selecionar a opção desejada. Em 
seguida pressione a tecla Início/Pausa.


