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USANDO A SUA LAVADORA DE ROUPA

Operações básicas

Carregue a roupa na lavadora de roupa e feche a porta. 1 

2 

3 

4 

5

6

Pressione A.

-  As luzes em torno do botão seletor de ciclo vão se iluminar e um sinal sonoro será 
emitido.

Gire B para o ciclo pretendido.

- A opção padrão adequada é definida automaticamente de acordo com o ciclo de lavagem.
-  Consulte a página 23, Guia dos Ciclos, para as opções padrão mais detalhadas em cada ciclo. Consulte a página 24, 
o Ciclo Principal, para obter detalhes sobre os ciclos de lavagem.

-  Para alterar as opções, pressione o botão de opção e selecione a opção desejada. Consulte a página 25, Definir 
opções antes do ciclo, para mais detalhes sobre as opções.

- Ir para a etapa 4 para usar a configuração padrão, sem alterar as opções.
Adicione a quantidade adequada de sabão e de outros artigos (alvejante, amaciante) na gaveta de sabão. 
- Consulte a página 20, Usar sabão e ou amaciante para tecido, para mais detalhes sobre o uso de sabão. 

Pressione C.

- A lavadora de roupa será iniciada.

Quando a melodia toca, o ciclo de lavagem está terminado.

-   Quando o ciclo de lavagem terminar, a porta será desbloqueada. Abra a porta e retire 
a roupa imediatamente.

-  Certifique-se de verificar o entorno da parte vedante da porta, quando retirar a carga 
que terminou de lavar. Peças de roupas pequenas podem ficar presas na parte 
vedante da porta.

 NOTA
 y A lavadora de roupa de carregamento frontal faz girar a roupa de um modo que permite o consumo de menos 
água para saturar completamente a sua roupa. É normal não ser capaz de ver água durante o ciclo de lavagem.

 y Se a temperatura ou o nível de água no interior da lavadora é muito alta, a porta é bloqueada e não pode ser 
aberta. Para abrir a porta durante a lavagem, use a função Enxágue + Centrifugação.  

   ATENÇÃO
 y  Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos pessoais, leia as INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA 
IMPORTANTES antes de usar este aparelho.
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Guia dos Ciclos
O guia de ciclos abaixo mostra as opções e os tipos de tecido recomendados para cada ciclo. 

● = Opção Disponível

- O tempo do ciclo depende da pressão da água, do tipo e da quantidade de carga e opções adicionais escolhidas. 
-  Para proteger seus vestidos, não estão disponíveis em todos os ciclos, todas as temperaturas de lavagem / enxágue, velocidade 

da centrifugação, nível de sujeira ou outras opções.
-  Se a opção Turbo Wash™ estiver ligada, você não pode selecionar "Sem Centrifugação“ como Velocidade Da Centrifugação. (Se 

a opção Turbo Wash™ estiver desligada, você pode selecionar "Sem Centrifugação“ como Velocidade Da Centrifugação.) 

CARGAS RECOMENDADAS

CICLO TIPO DE TECIDO
TEMPO
EXIBIDO

(MIN)

OPÇÃO BÁSICA (ê=PADRÃO) OPÇÕES ADICIONAIS
Carga

MáximaTemp. 
Lavagem

Velocidade
Centrifugação

Nível De 
Sujeira

Pré
Lavagem

Enxágue 
Extra Steam Cold 

Wash™
Turbo 

Wash™ Secagem

Limpeza Do 
Cesto

Este ciclo é projetado
para remover a
ferrugem

89   

˜ -

Allergiene™ Algodão, roupa
íntima, fronhas,
lençóis, roupa de
bebê

 99 ~ 132  Muito Alta
Altaê
Média
Baixa
Sem Centrifugação

 

˜ ˜ ˜ ˜
Menos
do que
8,0 kg

Lavagem 
Higienização

Roupa íntima muito
suja, roupa de
trabalho, fraldas, etc.

98 ~ 107 Muito Quenteê

 

Muito Alta
Altaê
Média
Baixa
Sem Centrifugação

Muito
Normalê
Pouco ˜ ˜ ˜ ˜ ˜

Menos
do que
8,0 kg

Bright Whites™ Tecidos brancos 66~76 Quenteê
Morna
Fria
Muito Fria

Muito Alta
Altaê
Média
Baixa
Sem Centrifugação

Muito
Normalê
Pouco ˜ ˜ ˜ ˜ ˜

Menos
do que
8,0 kg

Volumosos
/ Grandes

Grandes artigos
como cobertores e
edredons

56 Quente
Mornaê
Fria
Muito Fria

Médiaê
Baixa
Sem Centrifugação

Muito
Normalê
Pouco

˜ ˜ ˜ ˜ ˜
Menos
do que
8,0 kg

Algodão /
Normal

Algodão, linho,
toalhas, camisas,
lençóis, jeans, cargas
mistas

39~59
   

Quente
Mornaê
Fria
Muito Fria

Muito Alta
Altaê
Média
Baixa
Sem Centrifugação

Muito
Normalê
Pouco ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜

Menos
do que
16,0 kg

Pesados Tecidos de algodão
muito sujos

83 ~ 98 Quente
Mornaê
Fria
Muito Fria

Muito Altaê
Alta
Média
Baixa
Sem Centrifugação

Muitoê
Normal
Pouco ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜

Menos
do que
8,0 kg

Programa 
Antirrugas

Camisas / calças ,
roupas sem vincos,
roupa com mistura
algodão / poliéster,
toalhas de mesa

35 ~ 44 Quente
Mornaê
Fria
Muito Fria

Alta
Médiaê
Baixa
Sem Centrifugação

Muito
Normalê
Pouco ˜ ˜ ˜ ˜ ˜

Menos
do que
8,0 kg

Tecidos 
Delicados 

Vestidos/ Blusas ,
nylons, vestuário
delicado ou rendas

41 Morna
Friaê
Muito Fria

Médiaê
Baixa
Sem Centrifugação

Muito
Normalê
Pouco

˜ ˜ � ˜ �
Menos
do que
4,0 kg

Toalhas Toalhas 55 ~ 65 Quente
Mornaê
Fria
Muito Fria

Muito Altaê
Alta
Média
Baixa
Sem Centrifugação

Muito
Normalê
Pouco ˜ ˜ ˜ ˜ ˜

Menos
do que
20,0 kg

Lã/Lavagem À 
Mão 

Artigos com
etiquetas com "Lavar
à mão"

55 Mornaê
Fria
Muito Fria

Baixaê
Sem Centrifugação

Normalê
Pouco ˜

Menos 
do que
3.5 kg

Lavagem
Rápida

Roupas pouco sujas
e pequenas cargas

15 Quenteê
Morna
Fria
Muito Fria

Muito Altaê
Alta
Média
Baixa
Sem Centrifugação

Muito
Normal
Poucoê ˜ ˜ ˜ ˜

Menos
do que
4,0 kg

Pouca Carga Cargas com sujeira 
normal e pequenas. 

45 Quente
Mornaê
Fria
Muito Fria

Muito Alta
Altaê
Média
Baixa
Sem Centrifugação

Muito
Normalê
Pouco ˜ ˜ ˜ � ˜

Menos
do que
1,4 kg

Drenar + 
Centrifugar

Apenas drenar e 
centrifugar

18 Muito Alta
Altaê
Média
Baixa
Sem Centrifugação

 

� ˜ -
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Para artigos de toalha, Toalhas
Este ciclo é para lavar toalhas.

Para artigos livres de vincos, Programa 
Antirrugas
Este ciclo é para lavar artigos como roupas sem vincos ou 

toalhas para minimizar vincos.

Artigos etiquetados como lã ou de 
lavagem à mão, Lã / Lavagem À Mão
Este ciclo é para lavar artigos de lã que possam encolher ou 

laváveis à mão que necessitam de cuidados delicados. Lave 

apenas artigos de lã que são etiquetados como laváveis à 

máquina ou laváveis à mão.

 NOTA
 y O peso da roupa deve ser inferior a 8 libras (3,6 kg) 
para evitar danos em tecidos. 

 y Use apenas sabão natural ou apropriado para lãs e 
inofensivo para tecidos e coloque 1/2 da quantidade 
normal de sabão. 

 y O ciclo Lã / Lavagem À Mãousa um ângulo de rotação 
de queda suave e velocidade da centrifugação baixa 
para o máximo de cuidado com o tecido.

Artigos delicados, Tecidos Delicados
Este ciclo é para lavar lingerie, vestuário delicado ou rendado, 

que podem ser facilmente danificados. 

Lavagem rápida, Lavagem Rápida
Use o ciclo de Lavagem Rápida para lavar rapidamente roupas 

levemente sujas e cargas pequenas. Para lavar e enxaguar 

mais eficientemente, recomenda-se lavar pequenas cargas de 

2-3 peças de vestuário levemente sujas.

 NOTA
 y Use pouco sabão neste ciclo. Se você quiser mais 

enxágue, você pode adicionar enxágue extra, usando o 

botão de opção.  

Para poucos artigos, Pouca Carga
Este ciclo é para cargas com sujeira normal e pequenas. 

Apenas drenar e centrifugar,  
Drenar + Centrifugar
Este ciclo é para drenar e centrifugar, sem o ciclo de lavagem 

e enxágue ou para remover a carga da lavadora de roupa no 

meio do ciclo. 

 

Ciclo Principal

Você pode ter um melhor resultado, selecionando 
o ciclo de lavagem que melhor se adequa ao tipo 

de artigos a serem lavados. Gire B para o ciclo 
pretendido. Quando seleciona um ciclo de lavagem, a 
luz para o ciclo de lavagem correspondente irá acender. 
Consulte a página 22, Operações básicas, para mais 
informações sobre os métodos de funcionamento.   

Reduzir o alérgeno da roupa, Allergiene™  
Este ciclo é um ciclo intenso, de temperatura alta concebido 

especificamente para reduzir determinados alérgenos.

 NOTA
 y Selecionando o ciclo Allergiene™ vai incorporar 

automaticamente vapor ao ciclo de lavagem. 

 y O ciclo Allergiene™ pode reduzir significativamente os 

alérgenos em roupas de cama e vestuário. 

 y O ciclo Allergiene™ ajuda a reduzir a quantidade de 

ácaros e ajuda a reduzir os alérgenos. 

 y Devido à maior energia e temperaturas usadas, o ciclo 

de Allergiene™ não é recomendado para lã, seda, 

couro, artigos delicados ou sensíveis à temperatura.  

Reduzir as bactérias da roupa, Lavagem 
Higienização
Este ciclo de lavagem reduz 99,9% das bactérias na roupa 

com a alta temperatura. 

Para tecidos brancos, Bright Whites™
Este ciclo é apenas para lavar roupa branca.

Cobertores ou artigos volumosos,  
Volumosos / Grandes
Este ciclo é para lavar cobertores ou artigos volumosos.

Artigos muito sujos, Pesados
Este ciclo é para lavar roupa muito suja, através de uma 

centrifugação do cesto mais intensa.  

Artigos normais, Algodão / Normal
Use este ciclo para lavar todos os artigos normais, exceto 

tecidos delicados, como lã ou seda.

 NOTA
 y Se pressionar A e depois C sem selecionar outro 
ciclo, a lavadora de roupa passa para Algodão / Normal.

 

 

*  Alérgeno - São substâncias ou compostos capazes de provocarem alergia em certas pessoas.
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Botões de configuração do ciclo
Cada ciclo tem definições predefinidas que são 
selecionadas automaticamente. Você também pode 
personalizar as definições usando os botões de ajuste do 
ciclo. Pressione o botão para essa opção, para visualizar 
e escolher outras definições. A lavadora ajusta 
automaticamente o nível de água para o tipo e tamanho 
da carga de lavagem para obter os melhores resultados e 
a máxima eficiência. Pode parecer que não há água no 
interior do cesto, em alguns ciclos, mas isso é normal.

 NOTA
 y Para proteger seus vestidos, não estão 
disponíveis em todos os ciclos, todas as 
temperaturas de lavagem / enxágue, velocidade 
da centrifugação, nível de sujeira ou opções. 
Consulte o Guia dos Ciclos para mais detalhes. 

Definir opções antes do ciclo
Você pode selecionar e adicionar as funções opcionais 
desejadas antes de iniciar a lavadora de roupa.

Definir a temperatura da água,   
Temperatura Da Lavagem  

Ajustar a temperatura da água para o ciclo de lavagem. 
Regule a temperatura adequada, conforme especificado na 
etiqueta de cuidados do tecido. 

1 Pressione A e gire B para o ciclo pretendido.

2 Pressione  repetidamente para selecionar a 

temperatura da água desejada:

 -  Quando um item opcional é selecionado, uma luz de 

indicação para o item opcional correspondente acende.

3 Pressione o botão de opção desejada para usar as outras 

opções.

-  Ir para a etapa 4 para usar a configuração padrão, sem 

alterar as opções.

4 Pressione C.

 NOTA
 y Enxágues a frio usam menos energia. 

 y Sua lavadora de roupa apresenta um elemento de 

aquecimento para aumentar a temperatura da água 

quente em definições extra quentes. Isso proporciona 

um melhor desempenho de lavagem em definições 

normais para o aquecedor de água.

 y Selecione a temperatura da água adequada para o tipo 

de carga que você está lavando. Siga a etiqueta da 

peça de tecido para melhores resultados.

Definir a velocidade da centrifugação,  
Velocidade Da Centrifugação 
Você pode definir a velocidade da centrifugação desejada. 

Use esta função adequadamente de acordo com as 

características da carga. 

1 Pressione A e gire B para o ciclo pretendido.

2 Pressione  repetidamente para selecionar 

velocidade da centrifugação desejada. 

- Quando um item opcional é selecionado, uma luz de 

indicação para o item opcional correspondente acende.

3 Pressione o botão de opção desejada para usar as outras 

opções.

-  Ir para a etapa 4 para usar a configuração padrão, sem 

alterar as opções.

4 Pressione C.

 NOTA
 y O botão velocidade da centrifugação também ativa o 
ciclo Drenar & Centrifugar para drenar o cesto e girar as 
roupas. Por exemplo, se você deseja remover a roupa 
antes de finalizado o ciclo. 

Definir o nível de sujeira,  
Nível De Sujeira
Você pode lavar a sua roupa mais profundamente, definindo 

o apropriado nível de sujeira na lavadora de roupa. 

1 Pressione A e gire B para o ciclo pretendido.

2 Pressione  várias vezes para selecionar um nível 

de sujeira. 

 -  Quando um item opcional é selecionado, uma luz de 

indicação para o item opcional correspondente acende.

3 Pressione o botão de opção desejada para usar as outras 

opções.

-  Ir para a etapa 4 para usar a configuração padrão, sem 

alterar as opções.

4 Pressione C.

 NOTA
 y Esta função precisa de mais tempo para cargas muito 
sujas ou menos tempo para cargas levemente sujas.
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Definindo o tempo de secagem, Secagem

As opções de secagem são facilmente selecionadas 

com o botão Secagem. Para uma secagem mais 

equilibrada, deve-se certificar que todos os artigos da 

carga são roupas semelhantes em material e espessura. Não 

sobrecarregue a lavadora de roupa, colocando muitos artigos no 

cesto. Os artigos devem ser capazes de cair livremente. Se abrir a 

porta e retirar a carga antes da lavagem terminar o ciclo Secagem, 

lembre-se de pressionar o botão INICIAR / PAUSAR. Ao pressionar o 

botão Secagem, você pode selecionar:  

1 Baixa Temp. - Para tecidos delicados

2 Amaciante - Para secagem de tecidos úmidos

3 Normal - Para uma secagem geral 

4 Alta Temp. - Para tecidos mais pesados 

5 Tempo - 30/60/90/120 (Para secagem temporizada)

 NOTA
 y A capacidade da lavadora de roupa é o dobro da capacidade de 

secagem de roupas. Se a máquina é para ser usada para secar uma 

carga, então a carga de lavagem tem que ser reduzida pela metade 

para um desempenho de secagem eficaz. Se uma carga total é lavada, 

retire metade das roupas antes de iniciar o ciclo de secagem. 

 y A função Programa Antirrugas é definida automaticamente quando o 

ciclo de secagem estiver completo e não pode ser desativado. 

 y Esta função ajuda a evitar o enrugamento da roupa, se não forem 

removidos prontamente quando termina o ciclo de secagem. Quando o 

ciclo de secagem é finalizado,  [Baixa Temp] é exibido na multi tela.

 y A operação de arrefecimento Baixa Temp operando 

periodicamente,reorganiza e ventila a carga para evitar vincos sem 

calor, até 4 horas. A mensagem  continuará sendo exibida até as 

roupas serem removidas ou o botão Iniciar/Pausar ser pressionado. 

Guia de Secagem - Secagem Automática

Sensores eletrônicos medem a temperatura dos gases de

escape para aumentar ou diminuir a temperatura de secagem

para um tempo de reação mais rápida e um controle mais

especifico da temperatura.

 

Configurações Secagem recomendados por tipo de tecido:

a) Programa Antirrugas - Baixa Temp. 

b) Se as roupas vão ser passadas a ferro - Amaciante 

c) Algodão / Toalhas - Normal 

d) Fraldas - Alta Temp.

 NOTA
 y Em configurações de secagem automáticas, o tempo de 
secagem estimado pode variar do tempo de secagem 
real. O tipo de tecido, o tamanho da carga e o nível de 
secagem selecionado afetam o tempo de secagem. 

Guia de Secagem - Secagem temporizada

•��Pressione�o�botão�de�secagem�várias�vezes�para�selecionar�

o tempo de secagem em incrementos de 30 minutos: 

30-60-90-120 minutos. 

•��Secagem temporizada pode durar até 120 min. Ao selecionar Secagem 

apenas, a secagem irá iníciar após o ciclo de centrifugação final.

•��Os tempos de secagem podem variar muito, dependendo da umidade, 

temperatura ambiente e tipo de tecido. Você pode precisar adicionar 

mais tempo. A sua própria experiência será o seu melhor guia. 

Dicas de Secagem
Peças de lã
Não seque na máquina artigos de lã. Deixe-os secar por si 
mesmos.
Materiais de tecidos de malha
•��Alguns�materiais�de�tecidos�de�malha�podem�encolher�

quando secos.
•��Deve�alongar�eles�sempre�imediatamente�após�a�secagem.
Alisa Permanente e Sintéticos.
•�Nunca�sobrecarregue�a�sua�secadora.
•��Retire�os�artigos�Alisa�Permanente�assim�que�a�secadora�

parar, visando a redução dos vincos.
Fibra ou Materiais em couro
Verifique sempre as instruções do Fabricante.
Roupa de bebê e Roupas de dormir
Verifique sempre as instruções do Fabricante.
Borracha e Plásticos
Não seque peças contendo borracha de material plástico, tais como:
a) Aventais, capas de cobertura de cadeiras 
b) Cortinas e Roupas de mesa
c) Tapetes de Banheiro
Fibra de vidro
Não seque artigos de fibra de vidro em sua secadora. As 
partículas de vidro que forem deixadas na lavadora de roupa, 
podem ser recolhidas por outras roupas, na próxima vez que 
usar a lavadora de roupa e poderá irritar a sua pele.  

Pré-lavagem, Pré-Lavagem
Pré-lavagem por 16 minutos, quando as roupas são cobertas de 
poeira ou sujeira. Esta função é adequada para roupa muito suja. 

1 Pressione A e gire B para o ciclo pretendido.

2 Pressione  .

 -  a luz se acenderá.

3 Pressione o botão de opção desejada para usar as outras opções.

-  Ir para a etapa 4 para usar a configuração padrão, sem 

alterar as opções.

4 Pressione C.

Apenas lavar, drenar e centrifugar,  
Enxágue + Centrifugação
Use este ciclo para enxaguar o sabão da carga. 

1 Pressione A e gire B para o ciclo pretendido.

2 Pressione .

3 Pressione o botão de opção desejada para usar as outras opções.

-  Ir para a etapa 4 para usar a configuração padrão, sem 

alterar as opções.

4 Pressione C.
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Adicionando ciclo de enxágue extra,  
Enxágue Extra 
Você pode adicionar um ciclo de enxágue extra para o ciclo 

de lavagem padrão. 

1 Pressione A e gire B para o ciclo pretendido.

2 Pressione .

-  a luz se acenderá.

3 Pressione o botão de opção desejada para usar as outras opções.

 -  Ir para a etapa 4 para usar a configuração padrão, sem 

alterar as opções.

4 Pressione C.

Programar o horário de início,  
Adiar Início
Você pode definir a hora de início desejada.  

1 Pressione A e gire B para o ciclo pretendido.

2 Pressione o botão de opção desejada para usar as outras opções.

3 Pressione  repetidamente para selecionar o 

horário de início:

-  a luz se acenderá.

-  A hora de início definida aparece na tela.

-  Cada vez que pressionar o botão, aumenta-se o tempo 

de espera por uma hora, até o máximo de 19 horas.

4 Pressione C.

Limpeza Eficiente, Steam

Adicionando a opção  Steam a estes ciclos, proporciona-se 

um desempenho de limpeza superior, reduzindo o consumo 

de energia e água. 

Usando-se vapor quente nos tecidos, obtenha os benefícios 

da limpeza de uma super lavagem a quente, sem o consumo 

elevado de energia ou danos aos tecidos. 

1 Pressione A e gire B para o ciclo pretendido.

2 Pressione . A lavadora de roupa se ajusta 
automaticamente às definições do ciclo.

3 Defina quaisquer outras opções desejadas.

4 Pressione C.

 ATENÇÃO
 y Não toque na porta durante os ciclos de vapor. A 

superfície da porta pode estar muito quente. Deixe que 

o bloqueio da porta seja liberado antes de abrir a porta. 

 y Não tente abrir a porta da lavadora ou chegar suas 

mãos na lavadora durante o ciclo de vapor. O vapor 

pode causar queimaduras graves. 

 

 NOTA
 y  A opção de vapor não pode ser usada em todos os ciclos.

 y O vapor pode não ser claramente visível durante os ciclos 

de vapor. Isso é normal. Muito vapor pode danificar a roupa.

 y Não use vapor em tecidos delicados, como lã, seda ou 

tecidos facilmente descoloridos.

Economia de energia, Cold Wash™
Adicionando a opção Cold Wash™, reduz-se o consumo de 

energia e proporciona-se o mesmo desempenho de lavagem 

que uma lavagem com água morna. 

Usando seis movimentos de lavagem diferentes (Fricção, 

Tombamento, Compressão, Rotação, Oscilação, Agitação), 

os tecidos recebem os benefícios de limpeza, sem o uso de 

energia. 

1 Pressione A e gire B para o ciclo pretendido.

2  Pressione . A lavadora de roupa se ajusta 

automaticamente às definições do ciclo.

3 Defina quaisquer outras opções desejadas.

4  Pressione C.  

 NOTA
 y  Quando você seleciona a opção de Cold Wash™, o 

tempo de lavagem será aumentado até 10 minutos.

 y Para obter alta eficiência de lavagem, é recomendado o 

uso de menos de 8 libras (3,6 kg).

Economizando tempo, Turbo Wash™

Adicionando a opção Turbo Wash™, o tempo do ciclo e 

proporciona-se um bom desempenho no ciclo normal. 

Ao usar Turbo Wash™, podemos economizar tempo, sem 

sacrificar o desempenho. 

1 Pressione A e gire B para o ciclo pretendido.

2  Pressione . A lavadora de roupa se ajusta 

automaticamente às definições do ciclo.

3 Defina quaisquer outras opções desejadas.

4  Pressione C. 
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Configuração de opções durante o ciclo
Você pode adicionar as opções desejadas durante o ciclo de 

lavagem.

Recurso bloqueio de botão, Bloqueio Para 
Crianças 

Você pode bloquear a lavadora de roupa para evitar que 

crianças ou outras pessoas alterem as configurações do ciclo 

pressionando os botões durante o ciclo.

Para ativar o bloqueio para crianças  

Pressione e segure  3 segundos, durante o ciclo de 

lavagem.

- Quando Bloqueio Para Crianças está ativado, uma 

mensagem e o tempo de lavagem restante são exibidos na 

tela da lavadora de roupa. 

Para desativar o bloqueio para crianças  

(Quando o Bloqueio Para Crianças está ativado) 

Pressione e segure  3 segundos, durante o ciclo de

lavagem.

 NOTA
 y  Bloqueio Para Crianças dura após o fim do ciclo. Se 

quiser desativar esta função, pressione e segure o 

botão Pré-Lavagem por 3 segundos.

Salvando ciclo de lavagem personalizado, 
Salvar Favorito

Você pode salvar um ciclo com todas as definições e opções 

que você usa com mais frequência.

Para salvar o ciclo 

1 Pressione A e gire B para o ciclo pretendido.

2 Pressione o botão de opção desejada para usar as outras 

opções.

3 Pressione e segure  3 segundos, durante o ciclo 

de lavagem.

-  O ciclo com as suas definições preferidas e opções é 

salvo.

Seleção de seu ciclo, Favorito

Você pode recuperar o ciclo de lavagem personalizado que 

você tinha salvo anteriormente.

Para recuperar o ciclo 

1 Pressione A depois de pressionar .

2 Pressione C.

Faz rodar o cesto para prevenir vincos, 
Fresh Care
Utilize esta função quando você não é capaz de tirar suas 

roupas depois do ciclo de lavagem terminar.

1 Pressione A e gire B para o ciclo pretendido.

2 Pressione e segure  3 segundos, durante o ciclo 

de lavagem. 

- A luz se acenderá.

3  Selecione as opções desejadas. 

-  Ir para o passo 4, se gostaria de usar as definições, sem 

alterar ou adicionar qualquer opção.

4 Pressione C.

 NOTA
 y Esta função proporciona um movimento de queda 

periódico de até 19 horas para prevenir vincos. Se você 

pressionar o botão INÍCIO / PAUSA ou o botão LIGA / 

DESLIGA, você pode descarregar sua roupa a qualquer 

momento. 

Iluminação do Cesto, Luz No Cesto
O cesto está equipado com uma luz LED branca, que se 

acende quando a lavadora de roupa é ligada. Esta luz desliga-

se automaticamente quando a porta é fechada e o ciclo 

recomeça.

Para acender a luz durante o ciclo  

1 Pressione A e gire B para o ciclo pretendido.

2 Pressione C .

3 Pressione e segure  3 segundos, durante o ciclo 

de lavagem. 

- A luz no cesto se acende e depois se desliga 

automaticamente após 4 minutos. 

- As roupas podem parecer amarelas devido às luzes da 

lâmpada, mas é normal. 


