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OPERAÇÕES

 n Início Rápido

 Cuidado!
• Antes de lavar, certif que-se que está corretamente instalada.
• Antes da primeira lavagem, a máquina de lavar deve ser operada por uma vez em 

todos os procedimentos sem roupa, como as seguintes instruções.

1. Antes de Lavar

1 2 3 4 5

Ligar Abrir torneira Colocar Fechar porta Adicionar 
detergente

 Nota!
• O detergente semente pode ser adicionado em “case I” após selecionar a pré-lavagem 

para as máquinas com esta �unção.

2. Lavagem

1 2 3 4

Ligar Selecionar programa Selecionar �unção ou 
padrão

Iniciar

 Nota!
• 1. Se selecionar padrão, pode pular o passo 3.

2.  O gráf co de linha do botão de �unção é somente para re�erência. Consulte o 
produto real como padrão.

3. Após Lavagem

Aviso sonoro ou “End” na tela.
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OPERAÇÕES

 n Antes de Cada Lavagem
• A condição de �uncionamento da máquina de lavar deve ser (0-40)°C. Se usada abaixo de 

0 °C, a válvula de entrada e sistema de drenagem podem f car danif cados. Se a máquina 
�or colocada em condições de 0 °C ou in�erior, deve ser trans�erida para uma temperatura 
ambiente normal para assegurar que a mangueira de �ornecimento de água e mangueira de 
água não estão congeladas antes de usar.

• Verif que as etiquetas e explicações do detergente em uso antes e lavar. Use detergente 
sem espuma ou com pouca espuma adequado para máquina de lavar.

Verif que a etiqueta Retire os itens dos bolsos Aperte os f os longos, 
zípers ou botões

Coloque roupas pequenas 
em uma rede

Vire do avesso as peças 
que soltam muito pêlo e 
que têm pêlo longo

Separe as roupas com 
texturas di�erentes

 Aviso!

• Quando lavar uma única roupa, pode causar excentricidade �acilmente e soar alarme 
devido ao grande desequilíbrio. Por isso recomendamos que adicione mais uma ou 
dias peças de roupa para lavar juntamente que que a drenagem seja suave.

• Não lave roupas que tenham tocado em querosene, gasolina, álcool e outros 
materiais in� amáveis.
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OPERAÇÕES

 n Dispensador de Detergente

 : Detergente de pré-lavagem
 : Detergente de lavagem principal

 : Amaciador

Placa de 
separação

Placa de 
separação

Detergente líquido Detergente em pó Puxe o dispensador

 Cuidado!
• O detergente somente pode ser adicionar em “case  ” após selecionar a pré-lavagem 

para as máquinas com esta �unção.

Programa Programa

Automático � � Algodão � � �

Espuma ativa � � � Algodão ECO � �

Lavar/Secar 60 min � � Roupa de Academia � � �

Molho � � � Roupa Colorida � �

Enxaguar e Centrifugar � Roupa Delicada � �

Centrifugar Roupa de Bebê � � �

Secar Edredom � �

Limpeza do Tanque � Super Rápido 15 min � �

�  Signif ca obrigatório� � �  Signi�ica opcional
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OPERAÇÕES

 Nota!
• Para detergente ou aditivo aglomerado ou pegajoso, antes de serem colocados na 

caixa do detergente, recomendamos que use alguma água para diluir e prevenir que 
a entrada da caixa f que bloqueada e resulte no transbordo de água de enchimento.

• Escolha o tipo adequado de detergente para as várias temperaturas de lavagem para 
obter o melhor desempenho com menos água e consumo de energia.
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OPERAÇÕES

 n Painel de Controle

��� � �

 Nota!
• O gráf co é somente para re�erência. Consulte o produto real como padrão.
• O programa com  pode escolher a �unção de Lavagem Rápida.

� Desliga/Liga � Inicio/Pausa
Produto é ligado e desligado. Pressione o botão para iniciar ou 

pausar o ciclo de lavagem.

� Função � Programas
Isto permite selecionar uma �unção 
adicional que vai ligar-se quando 
selecionado.

Disponível de acordo com o tipo de 
roupa.

� Tela
A tela exibe as conf gurações, tempo estimado restante, opções e mensagens de 
estado para a sua máquina de lavar. A tela permanece ligada durante o ciclo.

� � � � � �

� � �� ��� ��

� Adiar Início � Conf rmar Função

� Bloqueio de porta � Lavagem Rápida

� Bloqueio de Criança � Exaguar Extra

� Recarregar � Anti-vincos

� Pré-lavagem � Centri�ugação

� Lavagem Extra � Temp. da Água.

� Progresso  ( Pré-lavagem – Lavagem – Exaguar 
– Torcer)

� Nível de Secagem  ( Secagem com Ar – Secagem 
Suave – Secagem Normal – 
Extra Seco)

� Tempo de lavagem Tempo de atraso
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OPERAÇÕES

 n Função

Pré Lavagem
A �unção de pré lavagem �ornece uma lavagem extra antes da lavagem 
principal; é adequada para lavar a sujidade da super�ície das roupas; pode 
precisar de colocar detergente no Compartimento (  ) quando selecionar esta 
�unção.

Exaguar Extra
A roupa é exaguada novamente quando selecionar esta �unção.

Lavagem Rápida
A �unção diminui o tempo de lavagem.

Adiar Início
Conf gure a �unção de Adiar Início:

1. Selecione um programa
2. Pressione o botão Adiar Início para escolher o tempo (o tempo de atraso 

é de 0-24 horas)
3. Pressione [Inicio/Pausa] para iniciar a operação de adiar início

Desliga/Liga Escolha o programa Conf guração do tempo Inicio

Cancelar a �unção de Pré-def nição:
Pressione o botão [Adiar Início] até aparecer 0H. Deve ser pressionado antes 
de iniciar o programa. Se o programa já tiver iniciado, deve pressionar o botão 
[Desliga/Liga] para reiniciar o programa.

 Cuidado!
• Se existir algum corte de alimentação enquanto a máquina estiver em 

operação, uma memória especial armazena o programa selecionado e, 
quando a energia voltar, pressione o botão [Desliga/Liga] para o 
programa continuar.

Lavagem Extra
Escolha para roupas muito sujas; selecione para aumentar o tempo de 
lavagem e intensidade para aumentar o e�eito de lavagem.

Anti Vincos
A �unção de anti vincos pode ser usada para reduzir os vincos das roupas.

NA -S128F2.indd   17 2017/08/07   10:05:11



18
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Programa Função

Adiar 
Início

Pré 
Lavagem

Lavagem 
Extra

Lavagem 
Rápida

Enxaguar 
extra

Anti-
vincos

Algodão � � � � � �

Algodão ECO �

Roupa de Academia � � � � � �

Roupa Colorida � � � �

Roupa Delicada � � �

Roupa de Bebê � � � � � �

Edredom � � � � �

Super Rápido 15 min �

Automático �

Espuma ativa � � � � � �

Lavar/Secar 60 min �

Molho � � � � � �

Enxaguar e Centrifugar � � �

Centrifugar � �

Secar �

Limpeza do Tanque �

� Signif ca opcional
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 n Outras funções

Inicio/Pau sa
Recarregar �Pressione 3 s�

Recarregar
Esta operação pode ser executada durante o progresso de lavagem, quando o 
tambor continuar a girar e existir uma grande quantidade de água com 
temperatura alta dentro do tambor. O estado é inseguro e a porta não pode 
ser aberta à �orça. Pressione [Inicio/Pausa] durante 3 segundos para 
recarregar, e adicione roupas a meio da �unção. Siga os passos seguintes:

1. Aguarde até que o tambor pare de rodar.
2. O bloqueio da porta é desbloqueado.
3. Feche a porta quando terminar de adicionar roupa e pressione o botão 

[Inicio/Pausa].

Pressione [Inicio/Pausa] 
durante 3 segundos

Coloque as roupas Inicio

 Cuidado!
• Não use a �unção de Recarregar quando o nível da água estiver no 

limite do tubo interior ou a temperatura estiver mais alta.

Bloqueio de Criança
Para evitar interpretação errada pelas crianças.

Desliga/Liga Inicio/Pausa Pressione [Função] e [Selecionar] durante 
3 segundos até ouvir um som

 Cuidado!
• Pressione os dois botões durante 3 segundos para também libertar a 

�unção.
• O “Bloqueio de Criança” bloqueia todos os botões exceto [Desliga/Liga].
• Se cortar a alimentação, a proteção de crianças é liberta.
• O bloqueio de criança continua com e�eito quando a energia é 

retomada para alguns modelos.
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Temp. da Água.
Pressione o botão para regular a temperatura (Fria, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 
90 °C)

Centrifugação
Pressione o botão para alterar a velocidade da torção.

Programa Velocidade Padrão 
(rpm) Programa Velocidade Padrão 

(rpm)

Automático 800 Algodão 800

Espuma ativa 800 Algodão ECO 1200

Lavar/Secar 60 min 1400 Roupa de Academia 800

Molho 800 Roupa Colorida 1200

Enxaguar e Centrifugar 1200 Roupa Delicada 800

Centrifugar 1200 Roupa de Bebê 800

Secar 1400 Edredom 800

Limpeza do Tanque - Super Rápido 15 min 800

 Cuidado!
• quando as luzes da velocidade estiverem desligadas signif ca que a 

velocidade da torção é 0.
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Desligar o som

Desliga/Liga Inicio/Pausa Pressione [Temp. da Água.] e [Nível de Secagem]
Durante 3 segundos para desligar o som.

Para acionar a �unção do som, pressione os dois botões novamente por 3 
segundos. A conf guração será mantida até reiniciar da próxima vez.

 Cuidado!
• Depois que desligar o som, os sons não serão mais ativos.

Secar
Pressione o botão de Secar continuamente para escolhe o nível de secagem: 
Secagem Extra/Secagem Normal/Secagem Suave/Secagem ao Ar.

Secagem Extra:  Escolha esta �unção se precisa de vestir as roupas 
imediatamente.

Secagem Normal:  Procedimento de secagem normal.

Secagem Suave:  Secar ligeiramente, e f ca ok.

Secagem ao Ar:  Roupas são assadas para remover cheiro particular sem 
água em temperatura alta.

 Nota!
• Dicas de secagem

 - As roupas devem ser secas após a torção
 - Para assegurar a qualidade da secagem dos tecidos, classif que-os de 
acordo com os seus tipos e a temperatura de secagem.

 - Os sintéticos devem ser conf gurados para o tempo de secagem 
correto.

 - Se desejar passar a �erro depois de secar as roupas, coloque-as 
durante um pouco.

• Roupas não adequadas para secagem
 - Itens particularmente delicados como cortinas sintéticas, lã, seda, 
roupas com inserções metálicas, meias de náilon, roupas grossas 
como anoraques, capa de edredom, colchas, sacos de dormir e 
edredons não devem ser secos.

 - Roupas almo�adadas com borracha de espuma ou materiais 
semelhantes não devem ser secos na máquina.

 - Tecidos que contenham resíduos de loções de f xação ou lacas, 
solventes de unhas ou soluções semelhantes não devem ser secos na 
máquina para evitar a �ormação de vapores perigosos.

Confi rmar Seleção
Conf rme a seleção das �unções de Pré Lavagem, Enxaguar Extra, Lavagem 
Extra, Lavagem Rápida ou Anti-vincos.
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 n Programas
Os programas estão disponíveis de acordo com o tipo de roupa.

Programas
Algodão Têxteis resistentes, resistentes ao calor �eitos de algodão ou 

linho.
Algodão ECO Para aumentar os e�eitos de lavagem, o tempo de lavagem é 

aumentado.
Roupa de Academia Lave artigos sintéticos, por exemplo: camisas, casacos, mistura. 

Quando lavar têxteis de malha, a quantidade de detergente deve 
ser reduzida devido à sua construção que perde f os �acilmente e 
�ormam muitas bolhas.

Roupa Colorida Lavar roupas com cores �ortes e as proteger melhor.

Roupa Delicada Para têxteis delicados e laváveis, por ex. �eitos de seda, cetim, 
f bras sintéticas ou tecidos de mistura.

Roupa de Bebê Pode tornar as roupas do seu bebê mais limpas com esta 
�unção; proteja a sua pele com esta �unção de torção de ato 
desempenho.

Edredom Este programa �oi especialmente projetado para lavar capas de 
edredom.

Super Rápido 15 min Este procedimento é adequado para lavar pouca roupa que 
esteja pouco suja.

Automático Para a conveniência dos usuários, este programa pode ajustar o 
tempo de lavagem de acordo com a carga.

Espuma ativa Quando iniciar esta �unção, vai aumentar a espuma no balde, 
melhorando o desempenho de lavagem.

Lavar/Secar 60 min Para roupas pequenas de sintético ou camisas, limite de carga é 
de 1 kg (aproximadamente 4 camisas). Quando tiver um 
compromisso importante mas não tiver uma camisa limpa no 
guarda roupa, este programa ajuda. A duração é somente de 1 
hora incluindo lavagem e secagem. Observação: toalhas grandes 
ou jeans não se adequam a este programa; eles aumentam a 
duração e a�etam o conteúdo de umidade.

Molho Coloque a máquina de molho antes de lavar.
Enxaguar e Centrifugar Exaguar extra com torção.
Centrifugar Torção extra com velocidade regulável.
Secar Selecione para secar a roupa, a temperatura é di�erente. O 

tempo de secagem de acordo com a carga.
Limpeza do Tanque Este programa �oi conf gurador especialmente nesta máquina 

para limpar o tambor e o tubo. Aplica esterilização de 
temperatura de 90 °C para tornar a lavagem da roupa mais 
ecológica. Quando este procedimento é realizado, não pode 
adicionar roupa ou realizar outra lavagem. Quando �or adicionada 
a quantidade correta de agente de branqueamento de cloro, o 
e�eito de limpeza é melhor. O cliente pode usar este 
procedimento regularmente de acordo com as necessidades.

 Nota!
• Consulte o seu produto para selecionar os programas.
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 n Tabela de Programas de Lavagem

Programa
Carga de lavagem/secagem

(kg)  *Roupa seca
Temp. da Água. 

(°C)
Tempo padrão (H)

8.0 10.1 12.0 Padrão
8.0 10.1 12.0

1400 1400 1400

Algodão ECO 8.0 10.1 12.0 60 1:53 1:53 1:53

Edredom 4.0 5.0 6.0 30 1:20 1:20 1:20

Limpeza do Tanque - - - 90 1:18 1:18 1:18

Roupa Delicada 2.5 2.5 2.5 30 0:50 0:50 0:50

Automático 8.0 10.1 12.0 40 - - -

Roupa Colorida 4.0 5.0 6.0 Frio 1:10 1:10 1:10

Molho 8.0 10.1 12.0 40 2:04 2:04 2:04

Centrifugar 8.0 10.1 12.0 - 0:12 0:12 0:12

Enxaguar e Centrifugar 8.0 10.1 12.0 - 0:20 0:20 0:20

 Secar -/6.0 -/7.0 -/8.0 - 3:28 4:39 5:39

Espuma ativa 8.0 10.1 12.0 40 0:59 0:59 0:59

 Roupa de Bebê 8.0/4.0 10.1/5.0 12.0/6.0 30 1:20 1:20 1:20

 Roupa de Academia 4.0/4.0 5.0/5.0 6.0/6.0 40 1:40 1:40 1:40

 Algodão 8.0/6.0 10.1/7.0 12.0/8.0 40 2:40 2:40 2:40

 Lavar/Secar 60 min 1.0/1.0 1.0/1.0 1.0/1.0 Frio 0:59 0:59 0:59

Super Rápido 15 min 2.0 2.0 2.0 Frio 0:15 0:15 0:15

 Nota!
• Os parâmetros nesta tabela são somente para re�erência do usuário. Os parâmetros 

reais podem ser di�erentes dos parâmetros da tabela acima.
• O programa com  pode ser escolhido com �unção de secagem.
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