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b.�Colocando�as�Roupas�na�Lavadora-Secadora
1o Coloque as roupas dentro da Lavadora-Secado-

ra�de�forma�que��quem�livres.
2o As peças devem ser colocadas na Lavadora-

Secadora de maneira que possam mover-se 
facilmente na água da lavagem para uma boa 
limpeza�e�para�que�não��quem�muito�amassadas.

3o Coloque as roupas corretamente e selecione o 
tamanho correto da carga.

4o Misture peças grandes e pequenas em cada carga.

4o Trate as manchas mais difíceis antes da lavagem 
(Veja o capítulo “Eliminação de Manchas” na pág. 
15).

5o Veri�que�na�etiqueta�da�roupa�se�pode�ser�lavada�
na Lavadora-Secadora ou deve ser lavada a mão 
(veja a tabela 1 a seguir).

a.�Separando�as�Roupas

1o Observe na etiqueta de cada roupa como ela 
deve ser tratada. Há roupas que devem ser 
lavadas à mão e outras que não são indicadas 
para serem secadas em secadoras. Nas tabelas 
1 e 2 a seguir estão os símbolos internacionais 
que indicam a forma de lavagem e secagem. 
Considere estas informações antes de carregar 
as roupas na sua Lavadora-Secadora.

2o Separe as peças de roupa mais sujas das me-
nos sujas, mesmo se você costuma lavá-las na 
mesma carga.

3o 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 rou-
pas brancas das coloridas.

Fiapos� (peças�que�soltam��apos,�peças�que�
juntam��apos):�Lave�as�peças�que�soltam��apos�
separadamente�das�peças�que�apanham��apos.

Tabela�1�-�Símbolos�de�Lavagem

Tabela�2�-�Símbolos�de�Secagem

Os benefícios do novo padrão e tomada são:

•�Maior�segurança�contra�risco�de�choque�elétrico�
no momento da conexão do plugue na tomada;

•�Melhoria�na�conexão�entre�o�plugue�e� tomada,�
reduzindo possibilidade de mau contato elétrico;

•�Diminuição�das�perdas�de�energia.

   Lembramos, ainda que para aproveitar o avanço e 
a segurança da nova padronização, é necessário 
o aterramento da tomada, conforme a norma de 
instalações elétricas NBR5410 e ABNT.

� � Em�caso�de�dúvidas,� consulte�um�pro�ssional�
da área.

Para melhor desempenho de sua Lavadora-
-Secadora, siga as instruções abaixo.

Antes�de�utilizar�o�aparelho,�certi�que-se�de�que�o�
aparelho está conectado na tensão elétrica correta 
e que a(s) torneira(s) de abastecimento está(ão) 
aberta(s).

 Preparando as Roupas para a Lavagem

1o Feche os zíperes, botões e ganchos para evitar 
que engatem em outras roupas.

2o Vire os punhos e as meias do lado avesso para 
evitar�a�formação�de��apos.

3o Amarre��tas�e�cintas�para�evitar�que�se�enrolem.

•�Remova�pinos� e� fivelas�para�evitar�que�
dani�quem�a�parte� interna�da�Lavadora-
Secadora.

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

IMPORTANTE
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5o Para uma carga de roupas de até 3kg de roupas 
com sujeira leve pode-se utilizar o programa 
Rápido 30min.

Colocando Sabão
Coloque o sabão de acordo com a quantidade de 
roupas. Na embalagem do sabão em pó ou líquido 
de sua preferência você encontra a recomendação da 
quantidade de sabão por peso de roupas.

Sobrecarregar�a�Lavadora-Secadora�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

Não� use� sabão� em�pó� com�o� acessório�
dispenser� de� sabão� líquido� colocado�na�
gaveta.

ATENÇÃO

•�Coloque�o�amaciante�até�a�indicação�de�MAX�
na�gaveta.�Caso�este�nível�seja�ultrapassado�
o�amaciante�sairá�antes�do�tempo�adequado�
podendo�causar�manchas�na�roupa.�Use�
sempre�amaciante�de�boa�qualidade�e�na�
quantidade�recomendada.

•�Se�o�amaciante�for�muito�viscoso�(grosso),�
podem��car�resíduos�na�gaveta,�neste�caso�
é� recomendável�a�diluição�do�amaciante�
com�um�pouco�de�água�antes�de�abastecer�o�
recipiente.

IMPORTANTE

Não abra a gaveta Multi Dispenser enquanto estiver 
entrando água na Lavadora-Secadora.

Não coloque o amaciante direto sobre as roupas.

 Colocando o Amaciante

      ATENÇÃO
•�A�quantidade�de�sabão�está�recomendada�
na�embalagem�do�sabão�em�pó�ou�líquido.�
Observe�as� instruções�da�marca�de� sua�
escolha�e�evite�colocar�sabão�em�excesso.

•�O� sabão� em�excesso� não� será� diluído� e�
permanecerá�nas�roupas�que��carão�com�
aspecto�áspero.

•�O�sabão�em�excesso�pode�produzir�muita�
espuma,�o�que�pode�resultar�em�dois�pro-
blemas:�aumento�no�tempo�de�duração�do�
ciclo�e� transbordamento�de�espuma�para�
fora�do�aparelho.

•�Se�ocorrer� excesso�de� espuma�ou� vaza-
mentos,�reduza�a�quantidade�de�sabão�nas�
próximas�lavagens.

Nesta situação, 
coloque apenas sabão 

em pó

O uso do alvejante é 
opcional.

Coloque o 
amaciante

Figura 1

Todas as vezes que você quiser 
utilizar sabão líquido, lembre-se de 
colocar este acessório, conforme 
indicado na Figura 3.

Figura 2

Não�utilize�sabão�em�pó�neste�
acessório.

ATENÇÃO

Nesta situação, 
coloque apenas sabão 

líquido

O uso do alvejante é 
opcional.

Coloque o 
amaciante

Figura 3

Não�ultrapassar� a�quantidade�máxima�de�
sabão�indicada�na�gaveta.

ATENÇÃO

Lembre-se�de�colocar�o�acessório�na�posição�
correta� (Figura�3)�quando� for�usar� sabão�
líquido.

IMPORTANTE
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na página 6).

No programa Meu Preferido, após feita a seleção das 
opções, pressione a tecla Início | Pausa para iniciar 
o�funcionamento.�Esta�programação��ca�gravada�na�
memória da Lavadora-Secadora para os proximos 
usos.

Feita a seleção do programa e iniciada a lavagem 
você pode acompanhar as etapas de lavagem e/
ou secagem, bem como o tempo estimado para 
conclusão na parte superior do visor.

 Funções Independentes
a.�Somente�Lavar

Depois de separar as roupas, colocá-las na Lavadora-
Secadora e abastecer a gaveta Multi Dispenser, 
pressione a tecla Lavagem e selecione a opção 
desejada.
Em seguida, pressione a tecla Início | Pausa.
A porta é travada e o aparelho inicia a lavagem.

b.�Molho

Pressione a tecla           e, em seguida, pressione a 
tecla Lavagem até selecionar a função Molho.
Esta função ajuda na remoção da sujeira, garantindo 
um melhor resultado na lavagem.
O período de molho será alternado com curtos 
períodos de agitação, fazendo assim um molho 
dinâmico.
A função Molho pode ser selecionada isoladamente 
ou em conjunto com outras programações.

c.�Enxaguar

Depois de colocar as roupas na Lavadora-Secadora, 
pressione a tecla Enxague até selecionar a opção 
desejada.
Coloque o amaciante na gaveta Multi Dispenser e 
pressione a tecla Início | Pausa.

o tempo total das duas operações é exibido no visor.

No visor há opções para Lavagem e Secagem 
das roupas. Nele você encontrará as opções de 
Temperatura, Lavagem, Enxágue, Centrifugação 
e Secagem. Pressione as teclas das funções 
desejadas e escolha a sua opção. No programa Meu 
Preferido, todas as opções são permitidas; já para 
os demais programas, algumas opções podem não 
estar disponíveis devido ao tipo de lavagem a que se 
destina (observe a tabela de programas de lavagem 

. Iniciando um Processo de Lavagem
1o Pressione a tecla           .

2o Selecione o programa de Lavagem, girando o botão 
seletor de programas até que a luz indicadora na 
linha�do�programa�desejado��que�acesa.

3o Você pode personalizar as funções Lavagem e 
Secagem ou combiná-las de acordo com a sua 
necessidade, selecionando o programa MEU 
PREFERIDO.

4o Adicione as roupas na Lavadora-Secadora e feche 
a porta.

5o Coloque a quantidade adequada de sabão e 
amaciante na gaveta multi-dispenser.

6o Pressione a tecla Início | Pausa.

Um bip soará informando quando o processo terminar.

Nos programas em azul pode ser adicionada a função 
Vapor no processo de lavagem.

Nos programas que são selecionados através do 
seletor, algumas funções podem ser alteradas e 
outras não (veja a tabela programas de lavagem na 
página 6). Você pode alterar a temperatura, adicionar 
a função vapor, o tipo de lavagem, a quantidade de 
enxágues e a intensidade da centrifugação. Lembre-
se de que as alterações implicaram em aumento do 
tempo de lavagem e também na quantidade de água 
utilizada no caso de aumento de enxágues. Você 
poderá ainda adicionar a função secagem e no visor 
será então apresentado o tempo total da operação de 
lavagem e secagem.

7o Depois de selecionar o programa de lavagem, 
selecione o programa de secagem desejado: Tempo 
(60 min, 120 min ou 180 min), Extrasseca, Normal, 
e Suave.

8o Em seguida, pressione a tecla Início | Pausa para 
iniciar a lavagem.

Os tempos de lavagem e secagem são somados e 
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Jamais� limpe�a�sua�Lava-
dora-Secadora�com��uidos�
inflamáveis,� como�álcool,�
querosene,�gasolina,�thinner,�
solventes�e�produtos�quí-
micos,�ou�abrasivos,�como�
detergentes�ácidos�e�vinagres.

ATENÇÃO

Este capítulo traz informações sobre como cuidar da 
sua Lavadora-Secadora corretamente e com segurança.

d.�Centrifugar

Depois de colocar as roupas na Lavadora-Secadora, 
pressione a tecla Centrifug. até selecionar a opção 
desejada. Em seguida pressione a tecla Início | Pausa.

e.�Adiar�Início

Depois de selecionar as roupas, colocá-las na 
Lavadora-Secadora, escolher o programa e abastecer 
a gaveta Multi Dispenser, você ainda pode adiar o início 
do processo de lavagem.
Ao pressionar a tecla Adiar Início, você seleciona 
em quanto tempo a Lavadora-Secadora terminará o 
programa selecionado, que pode ser de até 12 horas. 
Em seguida pressione a tecla Início | Pausa.
Caso você tenha esquecido alguma peça de roupa, 
pressione a tecla         , adicione a roupa e repita a 
programação.

f.�Secar

Você tem duas opções para a secagem das suas 
roupas: a primeira é em conjunto com a lavagem 
programando a sua Lavadora-Secadora diretamente 
para secar. Neste caso lembre-se que a capacidade 
é de 7 kg de roupas secas para secagem. Ou você 
pode selecionar a função apenas secar.

g.�Somente�secagem

Selecione o programa de secagem desejado e 
pressione a tecla Início | Pausa para iniciar a secagem.

h.�Tira-Odor

Selecione este programa para remover cheiros fortes 
de�roupas�secas.�Por�exemplo:�roupas�que��caram�
guardadas muito tempo ou roupas com cheiro de 
cigarro.
O programa funciona por 35 minutos. Para selecioná-
lo, pressione a tecla        e, em seguida, a tecla 
Secagem�até�que�o�LED�da�função�Tira-Odor��que�
acesa.

A�capacidade�máxima�de�secagem�é�de�7�kg�
de� roupas�secas.�Caso�seja�colocada�uma�
quantidade�maior�do�que�esta�capacidade,�a�
performance�de�secagem�será�reduzida.

ATENÇÃO

Parte Externa
Limpe com um pano macio e úmido, com água 
morna e sabão neutro. Após a limpeza, seque com 
um pano macio.

Parte Interna
Recomendamos que, ao menos uma vez por mês, 
seja executado o programa de Autolimpeza.

Para isso, coloque 1 litro de alvejante no comparti-
mento Alvejante da gaveta Multi Dispenser. Pressio-
ne a tecla        , pressione a tecla Autolimpeza e, em 
seguida, a tecla Início | Pausa.

•�Não�coloque�objetos�pon-
tiagudos�ou�metálicos�den-
tro�da�Lavadora-Secadora,�
pois�eles�podem�dani�car�o�
acabamento.�

•�Veri�que�todos�os�bolsos�e�retire�clips,�moe-
das,�grampos,�porcas,�etc.

•�Não�deixe�esses�objetos�sobre�a�Lavadora-
-Secadora�depois�de�esvaziar�os�bolsos.

•�Remova� todos�os�objetos�dos�bolsos� tais�
como�isqueiros�e�fósforos.

ATENÇÃO

•� Itens� tais�como�espuma�de�borracha� (es-
puma�de� latéx),� toucas�de�banho,� tecidos�
impermeáveis,�artigos�contendo�borracha�
e�roupas�ou�almofadas�contendo�borracha�
não�devem�ser�secos�na�secadora�de�roupa.

•�A�parte��nal�do�ciclo�de�secagem�ocorre�sem�
aquecimento� (ciclo�de�resfriamento)�para�
assegurar�que�as�roupas�sejam�deixadas�a�
uma�temperatura�que�não�as�dani�quem.

ATENÇÃO
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