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Utilizar a máquina de lavar

2. Abrir a porta e colocar a roupa.

1. Selecionar a roupa. 
(Consultar página 16)

3. Pressione o botão de Liga / Desliga.

4. Selecionar o programa. 
(Consultar páginas 17~19)

5.
(Consultar páginas 27~28)

6. Pressionar o botão Início/Pausa.

Selecione agora as opções.
(Consultar páginas 21~26)

■ Programas Adicionais
■ Temperatura
■ Velocidade de Rotação
■ Outras funções

Adicionar sabão.

roupa quando a máquina já iniciou o ciclo de
lavagem, siga o seguinte procedimento:

Nota: Caso seja necessário adicionar / retirar mais

2.1. Pressione a tecla "INíCIO / PAUSA"
2.2. Aguarde a porta ser destravada automaticamente;
2.3. Abra a porta e coloque / retire as roupas;
2.4. Feche a porta;
2.5. Pressione a tecla "INíCIO / PAUSA"
A máquina continua o ciclo de lavagem no mesmo
ponto em que o ciclo foi pausado.
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Cuidados antes da lavagem

3. Cuidados antes da carga

Junte peças compridas e pequenas numa carga. Coloque as peças
compridas primeiro. As peças compridas não devem constituir mais de
metade da carga de lavagem. 
Não lave só uma peça. Isto pode provocar uma carga desequilibrada.

Junte uma ou duas peças semelhantes.

• Verifique se todos os bolsos estão vazios. Os objetos tais como
pregos, ganchos, fósforos, esferográficas, moedas e chaves podem
danificar tanto a sua máquina de lavar como a sua roupa.

• Aperte os fechos, colchetes e cordões para se assegurar de que
estes artigos não se prendam em outras peças de roupa.

• Trate previamente a sujeira e as manchas escovando com um pouco

de sabão dissolvido em água sobre as manchas como em
colarinhos e punhos de camisas para tirar melhor a sujeira.

• Para evitar quaisquer danos no vedante da porta e na roupa,
certifique-se de que não fique presa nenhuma peça de roupa entre a
porta e o vedante do cesto da máquina.

• Verifique as dobras do anel de vedação da porta para detectar
qualquer objeto que tenha ficado preso.

• Certifique-se de que não ficou esquecida nenhuma peça de roupa no
interior da máquina de lavar de modo a não ficar danificada (ex.

encolher ou descolorar) no seguinte ciclo de lavagem.

2. Classificação

Para obter os melhores resultados, classifique a roupa em cargas
que se possam lavar no mesmo ciclo de lavagem. A temperatura da
água e a velocidade de centrifugação e os diferentes tecidos
necessitam de ser lavados de diferentes formas. Separe sempre as
cores escuras das claras e brancas. Lave-as em separado, pode
dar-se uma transferência de cores e fios, o que provocará a
coloração do branco, etc. Se for possível, não lave peças muito
sujas com uma ligeiramente suja.

• Sujeira (Pesada, Normal, Ligeira)
Separe as peças conforme a quantidade de sujeira.

• Cor (Branco, Claros, Escuros)
Separe os tecidos brancos dos tecidos de cor.

• Fios (Produtores ou recolhedores de fios)
Lave em separado os produtores de fios e os recolhedores de fios.

1. Etiquetas de cuidados

Procure a etiqueta de cuidados das suas roupas. Esta indica-
lhe o conteúdo do tecido da sua roupa e como se deve lavar.

Antes da primeira lavagem, selecione um ciclo (ALGODÃO 60°C, adicione meia carga de sabão) e

deixe a máquina efetuar um ciclo de lavagem sem roupa. Deste modo, removerá os resíduos do

cesto, que podem ter ficado durante o processo de lavagem.

Temperatura de lavagem

Lavagem de máquina normal

Lavagem suave

Lavagem manual

Procurar roupa por...

Sujeira

Cor

Temperatura 
de lavagem

Tipo de
tecido

Tecidos delicados 

Não lavar
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Algodão

Eco

Tecidos

Sintéticos

Mix

Promove uma lavagem otimizada

com um menor consumo de energia

Este programa é indicado para camisas

de uso casual que não necessitam,

passar a ferro depois de lavar.

Permite que tecidos diferentes sejam

lavados em simultâneo.

Programa Descrição Tipo de tecido

Modelos 127V
Temp. da água 

(Seleção)

Carga
máxima

Algodão 

Proporciona um melhor desempenho

através da combinação de vários

movimentos do cesto.

Roupa de cor (Camisas,

algodão de cor branca pouco

suja (roupa íntima)

Poliamida, Acrílico, Poliester

Vários tipos de tecidos exceto

tecidos especiais. (Seda/delicada,

roupa de esporte, roupas

escuras, lã, Edredons /Cortinas).

Roupa de

bebê

Elimina manchas difíceis, sólidas

e proporciona um melhor

.

Roupa de bebê pouco suja

Lavagem

Silenciosa

Permite uma lavagem mais

silenciosa e com menos vibração.

Roupas de cor (Camisas, 

branco sujo (roupa íntima.)

Antialérgico
Remove de forma eficaz os resíduos  Para tecidos que estão em contato

direto com a pele.

Edredom

Este ciclo é para peça de roupa

grande, tal como Edredom,

lençol, fronha, capa de sofá, etc.

Roupa de cama de algodão

(edredom), travesseiros, cobertores,

capas de sofá com enchimento leve.

Roupa

Esportiva

Este programa é indicado para

roupas de esporte tal como

corrida.

Coolmax, goretex, e Sympatex

Lã

Permite lavar tecidos de lã.

(Utilize sabão para máquinas que

possam lavar lã).

Lãs que podem ser lavadas na

máquina apenas as de pura lã.

Rápido 30

Este ciclo rápido de lavagem permite

uma carga pequena e roupas pouco

sujas.

Roupa de cor que está pouco suja.

Lavar +

Secar

Este ciclo provê processo de lavagem

e secagem sem interrupções um após

o outro.

Uma pequena quantidade de

roupa que pode ir à secadora.

Enxaguar+

Centrifugar

Função para roupas que necessitam

apenas enxágue com amaciante e

centrifugação.

Tecidos normais que podem ser

lavados.

Secar
Use apenas o ciclo de secagem,

sem lavar

Roupa molhada que necessita

apenas de secagem.

40°C

(Fria a 60°C)

60°C

(Fria a 60°C)

60°C

40°C

(Fria a 60°C)

40°C

(Fria a 40°C)

40°C

(Fria a 60°C)

40°C

(Fria a 40°C)

40°C

(Fria a 60°C)

20°C

(Fria a 40°C)

_

_

Avaliação*

Avaliação*

1 Tamanho

único

Avaliação*

4,5 kg

Tabela de programas de lavagem 
• Programas recomendados segundo o tipo de tecido

camisolas, pijamas...) e

camisolas, pijamas, etc.) e algodão

de sabão das roupas.

*De acordo com a capacidade do produto

enxágue

Abaixo de

5,0 kg
Abaixo de

3,0 kg
Abaixo de

6,0 kg
Abaixo de

Modelos 220V
Temp. da água 

(Seleção)

40°C

(Fria a 95°C)

60°C

(Fria a 60°C)

60°C

40°C

(Fria a 60°C)

40°C

(Fria a 40°C)

40°C

(Fria a 60°C)

40°C

(Fria a 40°C)

40°C

(Fria a 95°C)

20°C

(Fria a 40°C)

_

_

(95°C)
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• Temperatura da água: Selecione a temperatura da água de acordo com o ciclo de

lavagem. Durante a lavagem observe sempre as instruções de lavagem e as etiquetas
do fabricante da roupa.

• Os resultados dos tempos dependem da pressão, dureza* e temperatura da água, assim

utilizado, flutuações no fornecimento de energia elétrica e opções adicionais escolhidas.

lãs é caracterizado por uma baixa velocidade de rotação do cesto e uma ação
na roupa mais cuidadosa. 

Selecionar a velocidade máxima do programa de lavagem para garantir os
resultados de secagem.

Onde a quantidade de roupas a ser lavada e secada em um programa não excede
o peso máximo permitido pelo programa de secagem, recomenda-se a lavagem e
secagem em uma sequência contínua. 

Tabela de programas de secagem

odicet ed opiTamargorP Carga máxima

Alta secagem

Armário secagem

4,5 kg 

3,0 kg 

6,0 kg 

6,0 kg 

4,0 kg 

0,5 kg 

1,5 kg 

Algodão ou tecidos de linho como toalhas de banho.

Tecidos de algodão ou de linho prontos para passar a ferro. Ferro secagem

Tecidos que não necessitam passar a ferro, tecidos sintéticos, prontos

para usar após lavagem, programas mistos de lavagem de roupas. 
Baixa Temp.

30 minutos

60 minutos

120 minutos

–

–

–

camiseta, roupas de camas.

como temperatura ambiente, tipo e quantidade de roupa, quantidade de sabão

É recomendado a utilização de um sabão neutro. O ciclo de lavagem para

Não é recomendado utilizar produtos para remoção de manchas que contenham
sabão oxigenado (O ,H O ).2 2 2

* Água dura ou dureza da água é a propriedade relacionada com a presença de sais minerais (Calcio e Magnésio).
Normalmente provém de poços artesianos, fontes subterrâneas e ou fontes sem tratamento. O cálcio e o
magnésio impedem a ação do sabão e também podem obstruir a entrada de água no filtro.
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Opções extras

* : Essa opção é incluída automaticamente no ciclo e não pode ser cancelada.

Algodão

Algodão Eco

Tecidos Sintéticos

Mix

Roupade bebê

LavagemSilenciosa

Antialérgico

Edredom

Roupa Esportiva

Lã

Rápido 30

Secar

Lavar+ Secar

Enxaguar+Centrifugar

Programa

Dados de Utilização

Algodão

Algodão Eco

Tecidos Sintéticos

Mix

Roupa de bebê

Lavagem Silenciosa

Antialérgico

Edredom

Roupa Esportiva

Lã

Rápido 30

Secar

Lavar + Secar

Enxaguar+Centrifugar

1400

1400

1000

1400

1000

1000

1400

1000

800

800

1400

1400

1400

1400

MPRxaMamargorP

** **

*

*

** : Essa opção é incluída automaticamente no ciclo e pode ser cancelada.
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Enxágue
antialérgico

Favorito Pré-
Lavagem

Reduzir
tempo

Intensivo +Enxaguar Secagem


