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Coloque o sabão na 
gaveta distribuidora. 
Use sempre sabão de 
boa qualidade e não 
ultrapasse a quantida-
de recomendada, para 
não causar danos na 
sua Lavadora e evitar 
manchas na roupa. 
Veja a quantidade recomendada na tabela 
abaixo. Sua lavadora possui um compartimento 
especial para utilização de sabão líquido.

Amaciante: Coloque o amaciante até a indi-
cação 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.
É recomendável a diluição do amaciante 
com um pouco de água antes de abastecer 
o recipiente.

Alvejante�(somente�líquido): Coloque o alve-
jante até a indicação de MAX na gaveta. Caso 
este nível seja ultrapassado o alvejante sairá 
antes do tempo adequado podendo causar 
manchas na roupa. Use alvejante adequado 
ao tipo de roupa. É recomendável o uso de 
alvejante somente para roupas brancas. Para 
roupas coloridas deve-se usar alvejante espe-
cial, alvejante comum pode manchá-las.

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

O�uso�do�amaciante�e�do�alvejante�é�opcional.

Após colocar as roupas na lavadora, utilize o 
esquema a seguir para selecionar o nível de 
água e a quantidade de sabão mais adequados:

Roupas até este nível
Nível de água: Alto/Edredom
Quantidade de sabão: Alto

Roupas até este nível
Nível de água: Médio
Quantidade de sabão: Médio

Roupas até este nível
Nível de água: Baixo/Tênis
Quantidade de sabão: Baixo

Roupas até este nível
Nível de água: Extra Baixo
Quantidade de sabão: Extra Baixo

Obs.: A quantidade de sabão poderá ser alte-
rada em caso de roupas muito sujas. Faça a 
adequação de acordo com o nível de sujeira.

A quantidade de água também poderá ser 
alterada dependendo do volume das roupas a 
serem lavadas. Roupas muito volumosas quan-
do secas, podem indicar um nível de água acima 
do necessário. Faça a adequação conforme as 
roupas a serem lavadas.

As roupas devem movimentar-se livremente 
durante a lavagem.

Durante o processo de entrada de água a tampa 
da Lavadora deve permanecer fechada.

Selecione no botão “Programas de Lavagem” 
o tipo de programa que se deseja executar de 
acordo com a roupa a ser lavada. Este botão 
pode ser girado para qualquer lado.

Separe as roupas brancas das coloridas e por 
tipo de tecido. Desdobre as roupas e coloque-as 
peça por peça em “montinhos”, distribuindo-as 
de maneira uniforme ao redor do agitador, cui-
dando para não enrolar as roupas no agitador. 
Peças pesadas e volumosas deverão ser colo-
cadas primeiro de forma que fiquem embaixo 
(ver peso das roupas na pág.17).

Ligue a Lavadora pres-
sionando com um dedo 
a tecla “LIGA DESLIGA”. 
Uma luz azul acenderá 
ao lado da tecla indi-
cando que a lavadora 
está ligada.
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Depois�de�pressionada�a� tecla�Liga�Desliga�a�
programação�ainda�poderá�ser�alterada.�Após�
esta�alteração�aguarde�5�segundos�para�que�a�
Lavadora�inicie�novamente�a�lavagem.

Caso�seja�interrompido�o�processo�de�lavagem�
antes�do�término�do�ciclo�completo�(exemplos:�
queda�de�energia,�apertada�a�tecla�Liga�Des-
liga)�ao� ligar�novamente�a�Lavadora,�o�ciclo�
será�reiniciado.

Tecla�Liga/Desliga
Pressione esta tecla 

para ligar a Lavadora. 
A luz azul acenderá. 

Para desligar pressione 
novamente a tecla. A 

luz azul apagará.

Tecla�Turbo�
Secagem

Pressione esta tecla 
para que as roupas 
saiam menos úmi-
das, diminuindo o 

tempo de secagem 
em varal ou em 

secadora.

Tecla�Duplo�
Enxágue

Pressione esta 
tecla para que a 
Lavadora realize 

um enxágue 
adicional. A luz 

azul acesa indica 
que a função está 

acionada. 

Botão Programas de
Lavagem

Gire este botão para esco-
lher o programa desejado, 
de acordo com o tipo de 

roupa e o tipo de lavagem 
desejada.

Tecla�Avança�Etapas�
de Lavagem

Pressione esta tecla 
para selecionar as eta-
pas de lavagem. A luz 
azul indicará a etapa 

selecionada.

Botão Níveis de Água
Gire este botão para a direita ou 
esquerda (entre os níveis Extra 

Baixo e Alto) para escolher o nível 
de água mais adequado à quanti-

dade de roupas que irá lavar.

ATENÇÃO
Recomenda-se� não� en-
cher� a� lavadora� com� o�
auxílio�de�balde�ou�man-
gueira.

Tecla�Economia
Pressione essa tecla para ativar o reaproveitamento de água, 

ou para iniciar a drenagem de reaproveitamento de água.
A luz azul acesa indica que a função está acionada.

A luz azul piscando indica que a lavagem está parada aguar-
dando o início do reaproveitamento de água.

Se desejar, util ize as 
opções de lavagem aper-
tando a tecla:
- Duplo Enxágue;
- Turbo Secagem;
- Economia. 
As opções são indepen-
dentes, você pode uti-
lizar a combinação que 
desejar.

Caso queira modif i-
car as etapas de lava-
gem pressione a tecla 
"Avança Etapas" até 
que a indicação lumi-
nosa esteja na posição 
desejada.

Aguarde 5 segundos e a Lavadora começará 
a funcionar. Ao final de cada programa a 
Lavadora desligará automaticamente e a 
luz azul ao lado da tecla “LIGA DESLIGA” 
ficará apagada.
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Quando for selecionado um “Programa de Lavagem” a Lavadora escolherá a Etapa de Lavagem mais 
adequada automaticamente. Neste caso o tempo aproximado de duração de cada programa será conforme 
indicado na figura abaixo:

ATENÇÃO

No�tempo�de�duração�dos�programas�não�foi�considerado�o�tempo�necessário�para�
encher�e�drenar�a�Lavadora,�pois�esse�tempo�depende�da�pressão�de�entrada�de�
água�da�residência�e�do�nível�de�água�selecionado.
Os� programas� Tênis,� Cama� e� Banho,� Pretas� e� Coloridas� sempre� realizam� 2�
enxágues,�portanto�os�tempos�descritos�já�consideram�os�dois�enxágues.
Se�for�alterada�a�etapa�de�lavagem�selecionada�automaticamente�pela�lavadora,�o�
tempo�total�poderá�ser�diferente�do�indicado.

1h 48min 1h 23min

45min 2h 21min

40min 1h 11min

44min 19min

1h 02min 1h 06min

1h 16min 1h 54min

Parte Interna
Faça a limpeza da parte interna da 
Lavadora pelo menos uma vez por 
mês. Coloque 1 litro de alvejante 
(água sanitária) dentro do cesto. 
Selecione o nível de água Alto 
e programa “Brancas”. Deixe a 
Lavadora completar o ciclo para 
garantir a total remoção do alvejante.

Esta limpeza deve ser feita para evitar manchas 
nas roupas, causadas por resíduos acumulados 
na lavadora em função do uso excessivo de sabão 
e amaciante.

Filtro Pega Fiapos
O filtro pega fiapos tem como função 
reter os fiapos que são eliminados 
das roupas durante a lavagem.
Para a conservação e eficiência des-
te filtro, recomenda-se que ele seja 
limpo após cada ciclo de lavagem.
•�  Para limpeza do filtro gire e puxe 

a tampa do agitador para cima (fig 
1).

•�  Desencaixe o filtro da haste, pres-
sionado na lateral (fig.2).

•�  Remova os fiapos e em seguida 
lave em água corrente (fig.3).

•�  Encaixe o filtro na haste, garantin-
do que está devidamente posicio-
nado. 

•�  Coloque o filtro no agitador e a 
encaixe até o final.
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