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INTRODUÇÃO À SUA LAVADORA DE ROUPA

Peças e Acessórios
Peças 

Pedestal  

(vendido separadamente)

Kit de empilhamento  

(vendido separadamente)

Acessórios

Mangueiras de água 

quente / fria

Almofadas 

antiderrapantes

Tampas para cobrir 

furos de transporte

Chave inglesa Cinta para prender Suporte de cotovelo  
(para a mangueira de 

drenagem)

Gaveta de 
sabão

(Consulte a 
página 20) 

Atuador

Dispositivo 
da Porta 

(Consulte a 
página 3) 

Painel de controle 
(Consulte a página 9)

Vedante
da porta

Bocal superior 
Turbo Wash™ 

Cesto

Pés de 
nivelamento

Tampa do filtro da Bomba de Drenagem
Filtro da Bomba de Drenagem

Mangueira de Drenagem

Entradas de água

Parafusos de 
transporte

Mangueira  
de Drenagem

Acessórios Incluídos Acessórios opcionais

Cabo de energia
Caso o cabo de alimentação se encontre 
danificado, deverá ser substituído pelo fabricante, 
agentes autorizados ou qualquer outra pessoa 
qualificada de forma a evitar perigos.
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Botão Descrição

 y Liga ou desliga a lavadora de roupa.
 y Durante os ciclos de lavagem, ele para as operações e cancela os itens definidos. 

 y Limpeza Do Cesto 
-  Para limpeza do cesto (consulte página 30)

 y Allergiene™ 
-  Para algodão, roupas íntimas (consulte página 24)

 y Lavagem Higienização
-  Para roupas íntimas, fraldas, etc. (consulte página 24)

 y Bright Whites™
-  Para tecidos brancos brilhantes (consulte página 24)

 y Volumosos / Grandes 
-  Para cobertores ou grandes artigos volumosos (consulte a página 24)

 y Pesados
-  Para fibras de algodão muito sujas (consulte página 24)

 y Algodão / Normal 
- Para roupa geral, tais como camisetas ou toalhas de algodão (consulte página 24)

 y Toalhas 
- Para toalhas (consulte página 24)

 y Programa Antirrugas
-  Para tecidos sem vincos (consulte página 24)

 y  Lã / Lavagem À Mão 
-  Para lã ou lavagem de tecidos à mão (consulte página 24)

 y Tecidos Delicados
-  Para tecidos finos e delicados (consulte página 24)

 y Lavagem Rápida 
-  Para pequenas quantidades de artigos levemente sujos (consulte página 24)

 y Pouca Carga
-  Para poucos artigos (consulte página 24)

 y Drenar + Centrifugar
-  Para os artigos que exigem apenas a drenagem e centrifugação (consulte página 24)

 y Inicia ou interrompe o ciclo de lavagem da lavadora de roupa.
-  Se você não pressionar o botão C seleção de um ciclo, em 4 minutos a lavadora de roupa desliga-se 

automaticamente.  

 y (Pressione repetidamente) Seleciona a temperatura da água para o ciclo de lavagem (consulte página 25). 
- Selecione a temperatura da água partindo de 5 definições.

 y (Pressione repetidamente) Seleciona a velocidade da centrifugação no nível desejado (consulte página 25).  
- Seleciona a velocidade da centrifugação partindo de 5 definições. 

 y (Pressione repetidamente) Seleciona um ciclo de lavagem pelo nível de sujeira (consulte página 25).  
- Seleciona o nível de sujeira partindo de 5 definições.

 y (Pressione repetidamente) Seleciona um ciclo de secagem, pressionando o botão de secagem (consulte a 
página 26).

 

Caraterísticas do painel de controle

Operação

Operação TelaSeletor de Ciclos 

Botão de 
seleção 
do nível 
de sujeira

Botão de 
seleção de 
secagem

Botão de 
seleção da 
velocidade da 
centrifugação 

Botão de 
seleção da 
temperatura 
da água

Botão
Iniciar/
Pausar

Botão 
Energia
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Tela

Operação (continuação)

Botão Descrição

 y (Pressione antes do ciclo de lavagem) Pré-lavar roupa muito suja (consulte a página 26).
 y (Pressione e segure durante o ciclo de lavagem o botão) Bloquear / Desbloquear (consulte a página 28).

 y Use esta opção para poupar tempo (consulte a página 27).

 

 y (Pressione antes do ciclo de lavagem) Adicione um ciclo de Enxágue Extra para o selecionado  
(consulte a página 27).

 y (Pressione e segure durante o ciclo de lavagem) O cesto é equipado com uma luz LED branca, que 
acende quando a lavadora está ligada (consulte página 28).

 y Use esta opção para enxaguar o sabão da carga (consulte página 26).

  y Definir tempo de atraso do ciclo inicial (consulte página 27).

 y (Pressione e segure antes de iniciar a lavagem) Use esta opção para adicionar vapor extra e  
aprofundar a limpeza (consulte página 27).

 y (Pressione e segure antes de iniciar o ciclo de lavagem) Faz o cesto girar após o término do ciclo, para 
prevenir vincos (consulte a página 28)

 y Use esta opção para poupar o seu consumo de energia (consulte página 27).

 y Use esta opção para salvar uma combinação especial de configurações que você usa frequentemente 
(consulte página 28).

          

Descrição do Ícone Descrição

 y Esta parte da tela mostra que fase do ciclo de lavagem está em progresso (lavar, enxaguar, 
centrifugar ou secar). 

 y Indica que a porta está travada. A porta da máquina irá travar enquanto a lavadora estiver em 
funcionamento. A porta pode ser destravada, pressionando o botão INÍCIO / PAUSA para parar a 
lavadora.

 y Este indicador mostra que a lavadora foi definida para Adiar Início. A lavadora é iniciada 
automaticamente após o tempo de atraso definido ter finalizado.

 y Quando o botão INÍCIO / PAUSA é pressionado, a máquina detecta automaticamente a carga de 
lavagem (peso) e otimiza o tempo de lavagem, com base no ciclo e nas opções selecionadas. A 
tela, irá indicar então, o tempo estimado restante para o ciclo de lavagem selecionado.  

Indicador de 
bloqueio da porta

Tempo estimado restante / 
mensagem de erro exibida 
(consulte página 35)

Indicador do 
progresso do 
ciclo

Indicador do 
atraso até a 
lavagem


