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Lavagem
Principal

Pré-lavagem

Amaciante

Para melhor desempenho de sua Lavadora-
Secadora, 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.�17).

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

(Ver�o�capítulo�“Símbolos�Internacionais”�na�pág.�18).

Colocando as Roupas na Lavadora-
Secadora
•�Coloque�as�roupas�dentro�da�Lavadora-Secadora�
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.

•�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.

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

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

IMPORTANTE

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

IMPORTANTE
Separando as Roupas
Para obter melhor desempenho em sua lavagem e/
ou secagem, separe as roupas que possam ser la-
vadas e/ou secadas no mesmo ciclo. A temperatura 
da água de lavagem, tipo de enxágue, velocidade 
de centrifugação e tipo de secagem são ajustados 
para diferentes tipos de tecidos.
Separe sempre as cores escuras das claras e bran-
cas. Lave-as separadamente. Se possível, não lave 
peças muito sujas com peças ligeiramente sujas.

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

ATENÇÃO

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

Coloque o sabão de acordo com a quantidade de rou-
pas e programa escolhido. Na embalagem do sabão 
em pó ou líquido de sua preferência você encontra 
a recomendação da quantidade de sabão por peso 
de roupas.

Figura�1
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-�A�quantidade�de�sabão�está�recomendada�
na�embalagem�do�sabão�em�pó�ou�líquido.
Observe�as�instruções�da�marca�de�sua�esco-
lha�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�proble-
mas:�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.
-�Amaciantes�de�tecidos,�ou�produtos�simila-
res,�devem�ser�utilizados�como�especi�cado�
pelas�instruções�do�fabricante�do�amaciante.

ATENÇÃO

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

ATENÇÃO

Coloque�o�amaciante�até�a�indicação�de�MAX�na�
gaveta.�Caso�este�nível�seja�ultrapassado�o�ama-
ciante�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.

2.�Colocando�o�Amaciante

Lavagem
Principal

Pré-lavagem

Amaciante

Todas as vezes que você quiser utilizar sabão 
líquido, lembre-se de colo-
car�este�acessório�(�gura�
2), conforme indicado na 
Figura 3

Figura 3

Figura 2
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Veja a descrição de cada item do painel de controle na página 8.

Para aparelhos V

Para aparelhos V

 - Indicação da porta travada.

 - Painel travado.

Indica a etapa da lavagem e/ou secagem 
e�as�próximas�etapas�até�o��nal�do�ciclo.

Indica o tempo restante para 
o término do ciclo
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Tecla para ligar e desligar a lavadora e secadora.

Pressione a tecla INÍCIO/ PAUSA para iniciar o programa de lavagem e/ou secagem. A tecla 
INÍCIO/PAUSA pode ser utilizada para iniciar ou parar temporariamente a programação 
selecionada.
Quando desejar alterar a programação já em andamento, aperte a tecla, faça as 
modi�cações�desejadas�e�aperte�novamente�a� tecla� INÍCIO/PAUSA.�Quando�a� tecla�
estiver acionada a palavra PAUSA será mostrada no visor do painel.

Botão PROGRAMAS você pode selecionar o tipo de programa que deseja executar de 
acordo com a roupa a ser lavada e/ou secada. Este botão pode ser girado para qualquer 
lado.

Através da tecla SECAGEM pode selecionar o modo de secagem desejado. O led indicador 
do modo programado acende. Quando essa tecla é pressionada, a secagem pode ser 
selecionada em: PASSA-FACÍL -> NORMAL -> EXTRASSECA -> TEMPO.

Permite que você abra a porta a qualquer momento para adicionar peças de roupas esquecidas. 
Basta pressionar a tecla INÍCIO/PAUSA e a tecla ABRIR PORTA + ROUPAS. Nesse caso, o 
sinal  aparecerá no display e você poderá abrir a porta depois que a temperatura interna no 
cesto�tenha�esfriado�e�a�água�drenada.�As�teclas��cam�travadas�e�não�podem�ser�pressionadas,�
exceto a tecla LIGA/DESLIGA.

Habilita�a�pre-lavagem� tornando�ainda�mais�e�caz�a� limpeza�de�peças� com�sujeira�muito�
pesada. Quando selecionado essa opção deve-se colocar sabão no compartimento apropriado 
da�gaveta�de�sabão�conforme��gura�3.

Tecla habilita programa antialérgico que aumenta o número de enxaguês para minimizar 
resíduos de sabão sobre a roupa e também evita a entrada de amaciante os quais podem 
causar alergias em pessoas de pele sensível.

Com a tecla CENTRIFUG. Você pode ajustar a intensidade da centrifugação e ainda 
ADIAR a mesma para realizá-la no momento desejado.

Use a tecla ADIAR INÍCIO para adiar o início da lavagem e/ou secagem. Cada vez que 
a tecla for pressionada será somado um tempo de duas horas para o início do programa 
selecionado. Após selecionado o tempo de Adiar Início desejado, aperte a tecla INÍCIO/
PAUSA para iniciar uma contagem regressiva até o início do programa selecionado. Ao 
término desta contagem, o aparelho iniciará o programa selecionado.

Se desejar, utilize a tecla PREFERIDO para memorizar algum programa de sua preferência. 
Para�isto,�con�gure�a�lavagem�e/ou�secagem�da�maneira�que�desejar�e�pressione�a�tecla�
PREFERIDO por 3 segundos. Quando for utilizar o aparelho novamente com o mesmo 
programa,�aperte�a�tecla�PREFERIDO�e�em�seguida�a�tecla�INÍCIO/PAUSA”.

Essa tecla deve ser usada para ajustar a temperatura da água de acordo com o tipo 
de roupa a ser lavada. Quando a tecla é pressionada, a temperatura da água pode ser 
selecionada em: Fria  30ºC  40ºC  50ºC �60ºC�em�aparelhos�127V�e�
Fria  30ºC  40ºC  60ºC  95ºC em aparelhos 220V.

Com a tecla ENXÁGUE você pode programar o número de enxágues desejados. O led 
indicador do número programado acende. Quando essa tecla é pressionada, o número 
de�enxágues�pode�ser�selecionado�em:�1�Enxágue�->�2�Enxágues�->�3�Enxágues�->�4�
Enxágues.
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Programa Tipos de Roupas
Temperatura 

Adequada
Programação Padrão Secagem Carga

Brancas

Roupas brancas de algodão, 
linho, toalhas e lençóis.

95°C (220V) e 
60ºC�(127V)

Enxágue: 3X
Centrifugação: Normal

Permitidas 
todas as 
opções. *

Rápido
30min

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

Fria
(podem ser 
selecionadas as 
opções Fria ou 
30°C)

Enxágue: 2X
Centrifugação: Normal
(Podem ser 
selecionadas todas as 
outras opções).

Não Disponível

Menos de 
3kg

Delicado

Roupas delicadas que podem 
ser�facilmente�dani�cadas�(seda,�
lã, cortinas, roupas íntimas e 
etc.).

Fria
(podem ser 
selecionadas as 
opções Fria ou 
30°C)

Enxágue: 2X
Centrifugação: Somente 
SUAVE esta disponível.

Somente 
EXTRASSECA 
não esta 
disponível

*

Normal

Roupas do dia a dia misturadas. Fria Enxágue: 2X
Centrifugação: Normal

Permitidas 
todas as 
opções. *

Pesado

Roupas muito sujas (Jeans, 
roupas de escalada, mochilas, 
roupas esportivas, etc).

40ºC Enxágue: 2X
Centrifugação: Turbo

Permitidas 
todas as 
opções.

*

Tira-
Manchas

Roupas muito sujas  e 
encardidas (jeans, pano de chão,  
roupas de algodão e etc).

40ºC
(podem ser 
selecionadas todas 
as outras opções

Enxágue: 2X
Centrifugação: Normal
(Podem ser 
selecionadas todas as 
outras opções).

Permitidas 
todas as 
opções. *

Apenas 
Secar

Primeiro�veri�que�se�as�roupas�
podem ser secadas em
secadoras.

Tempo
Extrasseca
Normal
Passa-Facil

9kg roupas 
úmidas ou

5,5kg
roupas secas

Jeans

Roupas jeans. Fria
(�xa,�para�evitar�
danos aos tecidos)

Enxágue: 3X
Centrifugação: Normal
(Podem ser 
selecionadas todas as 
outras opções).

Permitidas 
todas as 
opções. *

Cama e 
Banho

Lençóis, fronhas, toalhas de
banho e toalhas de rosto.

Fria
(podem ser 
selecionadas todas 
as opções)

Enxágue: 3X
Centrifugação: Normal
(Podem ser 
selecionadas todas as 
outras opções).

Permitidas 
todas as 
opções. *

Edredon

Edredon. Fria
(podem ser 
selecionadas as 
opções Fria ou 
30°C)

Enxágue: 2X
Centrifugação: Normal
(Podem ser 
selecionadas todas as 
outras opções).

Não Disponível
Somente 

uma peça de 
edredom

Pretas

Indicado para roupas pretas e/
ou escuras.

Fria
(�xa,�para�evitar�
danos aos tecidos)

Enxágue: 3X
Centrifugação: Normal
(Podem ser 
selecionadas todas as 
outras opções).

Somente 
EXTRASSECA 
não esta 
disponível.

*

Coloridas

Roupas coloridas que desbotam 
(camisetas, roupas de dormir, 
pijamas, etc).

Fria
(�xa,�para�evitar�
danos aos tecidos)

Enxágue: 2X
Centrifugação: Normal

Permitidas 
todas as 
opções.

*

*�Consulte�a�tabela�na�pág.�18.
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Iniciando um processo de lavagem
Separe as roupas de acordo com as recomendações 
do�item�4�“Como�Usar”�na�pag.�8.�Caso�queira�utilizar�
roupas de tipos misturados, utilize o programa que 
corresponda a maior quantidade em peso das 
roupas a serem lavadas e/ou secadas. Adicione 
as roupas separadas na Lavadora e Secadora e 
feche a porta.

Coloque o sabão na gaveta distribuidora. Use 
sempre sabão de boa qualidade e não ultrapasse 
a quantidade recomendada para não causar danos 
ao seu aparelho e evitar manchas na roupa.

Coloque o amaciante respeitando a indicação de 
MAX na gaveta. 

Ligue o aparelho pressionando a 
tecla LIGA/DESLIGA . As luzes do 
painel acenderão.

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

O programa selecionado já possui uma 
programação padrão de fábrica. Essa 
programação pode ser alterada para se adequar 
à sua necessidade. Acione as teclas ilustradas a 
seguir conforme desejado. A luz branca indicará 
as opções selecionadas. A inclusão da função 
SECAGEM também pode ser feita neste momento.

Selecione umas das funções adicionais para o ciclo. 
PRÉ-LAVAR, ANTIALERGICO, ADIAR INICIO e 
PREFERIDO

Nos programas que são selecionados através do 
seletor, algumas funções podem ser alteradas e outras 
não (veja a tabela programas de lavagem na página 
12).�Você�pode�alterar�a�temperatura,�quantidade�de�
enxágues, a intensidade da centrifugação e opções de 
secagem. Lembre-se de que as alterações implicam 
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.

Pressione a tecla INÍCIO/PAUSA para iniciar o 
programa de lavagem e/ou secagem.

Um bip soará informando quando o processo 
terminar.

A� lavadora� e� secadora� ajusta� automati-
camente� o�nível�de� água�de�acordo�com�
o� programa� selecionado� e� a�quantidade�
de� roupa�a�ser� lavada�para� proporcionar�
melhores�resultados�e�máxima�e�ciência.

IMPORTANTE
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A�capacidade�máxima�de�secagem�é�de�9,0�kg�
de�roupas�úmidas�ou�5,5�kg�de�roupas�secas.�
Caso�seja� colocada�uma�quantidade�maior�
do�que�esta�capacidade,� a�performance�de�
secagem�será�reduzida.

ATENÇÃO

-�Quando�for�utilizar�somente�a�opção�SECAR,�
certi�que-se�de�que�suas�roupas�estejam�cen-
trifugadas.�Se�necessário�selecione�a�opção�
CENTRIFUG.�antes�da�secagem�para�garantir�
a�e�ciência�de�secagem�das�roupas.
-�Obedeça�SEMPRE�a�capacidade�máxima�
para�secagem�(5,5�kg�de�roupa�seca)�para�uma�
secagem�e�ciente.
-�Não�seque�tecidos�contendo�produtos�quí-
micos�e�in�amáveis.�Leia�cuidadosamente�as�
etiquetas�das�roupas.�
-�Não�use�produtos�in�amáveis�no�aparelho,�
tais�como�querosene,�gasolina,�álcool,�etc.
-�Devido�ao�aquecimento�do�ar�durante�a�se-
cagem,�é�normal�que�o�aparelho�esquente�as�
roupas�e�o�cesto,�bem�como�a�sua�superfície�
externa.
-�Para�melhores� resultados�de�secagem�é�
recomendado�que�peças�grandes� (lençóis,�
toalhas,�jeans,�etc,...)�não�sejam�misturadas�
com�peças�pequenas�(roupas�íntimas,�shorts,�
camisetas,�etc,...).

ATENÇÃO

Somente�secagem:

Selecione o programa APENAS SECAR no seletor, 
escolha o tipo de secagem através da tecla SECAGEM 
e pressione a tecla INICIO/PAUSA para iniciar a 
secagem.

Opções de secagem
PASSA-FACÍL: Quando essa opção 
estiver selecionada suas roupas 
sairão menos secas de sua lavadora-
secadora facilitando o processo de 
passar a ferro as roupas.

NORMAL: Essa opção de secagem 
disponibiliza diferentes tempos de 
secagem para os diferentes tipos de 
roupas mais comuns do seu dia-a-dia.

EXTRASSECA: Essa opção garante que suas roupas 
sairão completamente secas.

TEMPO: Essa opção de secagem disponibiliza tempos 
�xos�de�secagem�(60�minutos,�1�hora�e�30�minutos,�2�
horas e 3 horas). Selecione estas opções através da 
tecla SECAGEM.

Funções independentes
1º�Somente�Enxaguar

Se desejar somente enxaguar a roupas, aperte a tecla 
LIGA/DESLIGA e depois pressione a tecla ENXÁGUE 
para ativar esta função e selecione o tipo desejado. 
Coloque o amaciante na gaveta e depois aperte a 
tecla INÍCIO/PAUSA. 

2º�Somente�Centrifugar

Se desejar somente centrifugar a roupa, aperte a tecla 
LIGA/DESLIGA depois pressione a tecla

CENTRIFUG. para ativar a função. Selecione o tipo de 
centrifugação e depois aperte a tecla INÍCIO/PAUSA. 
Se a opção ADIAR for selecionada na centrifugação, 
o aparelho efetuará todo o programa de lavagem e 
será pausado com água no cesto antes da última 
centrifugação. A palavra PAUSA aparecerá no visor do 
painel. Quando desejar terminar o programa aperte a 
tecla INÍCIO/PAUSA.

3º�Adiar�Inicio

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 irá começar 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 Liga/Desliga, adicione a 
roupa e repita a programação.

4º Secar

Você tem duas opções para a secagem das suas 
roupas:

Em�conjunto�com�um�programa�de�lavagem:
Depois de selecionar o programa de lavagem, 
selecione o programa de secagem desejado: Em 
seguida, pressione a tecla Início/Pausa para iniciar 
a lavagem e secagem. Os tempos de lavagem e 
secagem são somados e o tempo total das duas 
operações é exibido no visor.
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Este capitulo traz informações das principais travas 
que o aparelho disponibiliza para segurança de 
suas crianças.

Bloqueio dos Controles do Painel

A função trava painel previne que qualquer criança 
altere a programação de sua lavadora e secadora 
com o aparelho em funcionamento.

Use essa opção quando você quiser evitar que a pro-
gramação seja alterada acidentalmente por crianças. 
Durante um programa em andamento, pressione 
as teclas TEMPERATURA e SECAGEM ao mesmo 
tempo por 3 segundos. Se esse procedimento for 
feito corretamente, CHL e o tempo restante para o 
�nal�do�programa�são�exibidos�no�display�alternada-
mente. Quando a lavadora está no modo Travado, o 

símbolo  será aceso no visor do painel. As teclas 
ficam travadas e não podem ser pressionadas, 
exceto a tecla LIGA/DESLIGA.

Para desativar o modo Travado, pressione as teclas 
TEMPERATURA e SECAGEM ao mesmo tempo por 
3 segundos novamente. 

Se você deseja alterar a programação quando o 
modo Travado está ativo:

1 Pressione TEMPERATURA e SECAGEM ao 
mesmo tempo por 3 segundos novamente.

2 Pressione a tecla INICIO/PAUSA.

3 Selecione o programa desejado e pressione a tecla 
INICIO/PAUSA novamente.

Alterar para

o programa

desejado

O modo travado é cancelado quando a lavadora e 
secadora é desligada.

Trava Mecânica Acoplada à Porta do 
Aparelho

Dispositivo mecânico que impede o fechamento 
da�porta� e�o� funcionamento�do�mesmo.�A��gura�
abaixo mostra onde está localizado o dispositivo e 
como deve ser usado. As principais funções desta 
trava são:

1 Evitar a utilização indevida do aparelho.

2 Permitir�que�o�aparelho��que�arejado�evitando�
mau�cheiro�(ideal�se�precisar��car�longos�perío-
dos sem uso).

Trava Segurança da Gaveta Multi Dis-
penser

Possibilita o bloqueio da gaveta do sabão, impedin-
do�sua� abertura.�Conforme�a� �gura�abaixo�existe�
uma trava que bloqueia a abertura da gaveta Multi 
Dispenser. Essa trava pode ser acionada com a 
sua Lavadora- Secadora durante o funcionamento 
ou desligada, sua utilização também pode ajudar a 
evitar o acesso indevido ao Multi Dispenser.

Posição

Travada

Posição

Destravada


