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SELETOR DE CICLO

Seleciona o padrão de turbilhonamento e a velocidade de centrifugação 
durante o ciclo.

Para obter informações detalhadas, consulte "Lavagem de roupas 
utilizando o seletor de ciclo" (consulte a página 28).

 - Para roupas de algodão, roupas de cama e mesa, peças 
íntimas, toalhas, camisas, entre outros, com pouca sujeira.

 - Para blusas, camisas, entre outros, feitos de poliéster 
(diolen, trevira), poliamida (perlon, náilon) ou outros compostos 
semelhantes e com pouca sujeira.

 - Nível maior de água na lavagem principal e enxágue extra 
garantem que não restará nenhum resíduo de lavagem que possa 
marcar suas roupas.

 - Para colchas, lençóis, cobertas, etc.
Lave até 2,5 kg e apenas 1 tipo de roupas de cama para obter o 
melhor resultado.

 - Enxágue adicional e centrifugação reduzida garantem 
que suas Roupa Escuras favoritas serão lavadas com cuidado e 
enxaguadas totalmente.

 - Utilize para peças diárias, como roupas íntimas e 
camisas.

- Use para limpeza de tambor. Ele elimina a 
sujeira e as bactérias do tambor. É recomendado o uso regular desta 
função (sempre depois de 40 lavagens). O uso de sabão ou de alvejante 
não é necessário.

 - A função Eco Bubble de baixa temperatura 
garante que você consiga resultados de lavagem perfeitos, além de 
permitir a economia eficaz de energia.

 - Use para peças impermeáveis, tais como 
roupas de montanha, roupas de esqui e roupas esportivas.  Os tecidos 
incluem acabamentos funcionais e tecnológicos, e fibras, tais como 
spandex, stretch e microfibra.

- Lavagem de alta temperatura e enxágue extra 
garantem que não restará nenhum resíduo de lavagem que possa 
marcar suas roupas finas.

 - Apenas para lã lavável em máquina.  Não é possível colocar mais do 
que 2 kg na máquina.
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O ciclo de lã lava as roupas usando movimentos suaves. Durante 
a lavagem, o movimento e o enxágue suaves são executados para 
proteger as fibras de lã contra encolhimento/distorção e para uma 
limpeza extrassuave. Essa operação de parada não é um problema.
Recomenda-se sabão neutro para o ciclo de lã, pois ele melhora o 
resultado das lavagens e o cuidado com as fibras de lã.

 - Um ciclo de lavagem tão suave quanto a Lavagem à 
mão.

- Realiza um ciclo adicional de centrifugação para retirar 
mais água.

 - Use para lavagens que precisam somente de 
enxágue ou para adicionar amaciante com enxágue a uma lavagem.

DISPLAY GRÁFICO 
DIGITAL

Exibe o tempo de lavagem restante, todas as informações de lavagem e 
mensagens de erro.

BOTÃO DE SELEÇÃO 
TEMPERATURA

Pressione o botão várias vezes para percorrer as opções de temperatura 
da água disponíveis: (Água fria 

BOTÃO DE SELEÇÃO 
ENXAGUAR

Pressione essa tecla para adicionar mais ciclos de enxágue. O número 
máximo de ciclos de enxágue é cinco.

BOTÃO DE SELEÇÃO 
CENTRIFUGAR

Pressione o botão várias vezes para percorrer as velocidades disponíveis 
para o ciclo de enxágue.

WF106U4 , , 400, 800, 1200, 1400 rpm

“Não centrifugar ” - As roupas permanecem no tambor e nenhum 
ciclo de centrifugação é realizado depois da drenagem final.
“Manter enxágue ” - As roupas permanecem de molho no enxágue 
final.  Antes de retirar as roupas, é necessário realizar um ciclo de 
drenagem ou centrifugação.

BOTÃO DE SELEÇÃO 
OPÇÕES

Pressione este botão várias vezes para percorrer as opções disponíveis:
Molho  " Intensivo  " Pré-lavagem  " Molho  + Intensivo  " 
Molho  + Pré-lavagem  " Intensivo  + Pré-lavagem  " Molho  
+ Intensivo  + Pré-lavagem  " desligado
“Pré-lavagem ”: Pressione essa tecla para selecionar a pré-lavagem. 
A pré-lavagem está disponível apenas para: Algodão, Sintéticos, Jeans, 
Roupas de Cama, Roupa Escuras, Lavagem Diária, Lavagem Ecológica, 
Roupa de Bebê.
“Molho ”: Use esta opção para remover as manchas das roupas com 
eficácia, deixando-as de molho.

A função Molho é realizada 13 minutos depois do início do ciclo de 
lavagem.
A função Molho continua por 30 minutos com seis ciclos, sendo que 
cada um deles é um ciclo de molho que centrifuga por 1 minuto e 
fica parado por 4 minutos.
A função Molho está disponível apenas para os seguintes programas 
de lavagem: Algodão, Sintéticos, Jeans, Roupas de Cama, Lavagem 
Diária, Lavagem Ecológica, Roupa de Bebê.

“Intensivo ”: Pressione essa tecla quando as roupas estiverem muito 
sujas e precisarem de lavagem intensiva. O tempo aumenta para cada 
ciclo.
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BOTÃO DE SELEÇÃO 
ECO BUBBLE

A seleção Eco Bubble é ativada como padrão. Pressione a tecla da 
opção Eco Bubble uma vez para cancelar a seleção (Gerador de bolhas 
DESLIGADO - exibido no painel), e pressione-o novamente para ativar a 
função novamente. 

Alguns ciclos de lavagem precisam que a opção Eco Bubble 
esteja ATIVADA (será exibido no painel e o Gerador ligará 
automaticamente).
Outros ciclos de lavagem não precisam dessa opção e 
automaticamente desligam o Gerador.
Em muitos ciclos, você pode ajustar esta opção manualmente, 
o que visivelmente afetará o tempo de lavagem no painel para 
que os resultados sejam obtidos (consulte a página 27 para mais 
informações).

BOTÃO DE SELEÇÃO 
PASSA FÁCIL

Pressione este botão para preparar as roupas. Elas poderão ser passadas 
mais facilmente ao reduzir as dobras durante o ciclo de centrifugação. 

A função Passa Fácil está disponível apenas para os seguintes 
programas de lavagem:  Algodão, Sintéticos, Jeans, Roupas de 
Cama, Roupa Escuras, Lavagem Diária, Lavagem Ecológica, Roupa 
de Bebê.
Quando a função Passa Fácil é selecionada, você pode definir a 
velocidade de ciclo de centrifugação para até 800 rpm. (Se você 
selecionar Passa Fácil com a velocidade do ciclo giratório superior a 
800 rpm, a velocidade giratória será alterada automaticamente para 
800 rpm.)

BOTÃO DE SELEÇÃO 
LAVAGEM RÁPIDA

Para roupas com pouca sujeira e que você precisa limpar rapidamente, 
com menos de 2 kg.  Leva no mínimo 15 minutos, mas o tempo 
pode ser diferente dos valores indicados dependendo da pressão da 
água, dureza da água, temperatura de entrada da água, temperatura 
ambiente, tipo e quantidade de roupas e grau de sujeira, sabão 
utilizado, oscilação no fornecimento de eletricidade e das opções extras 
selecionadas.

Pressione este botão várias vezes para escolher o tempo de ciclo: 
15 min " 20 min " 30 min " 40 min " 50 min " 1 h " Desligado

A quantidade de sabão em pó/líquido deve ser menor que 20g 
(para 2 kg de roupas), ou o sabão poderá permanecer nas peças.

BOTÃO DE SELEÇÃO 
ADIAR FIM

Pressione esta tecla várias vezes para verificar as opções disponíveis 
para adiamento do início (de 3 a 19 horas, em acréscimos de 1 hora).
A hora exibida indica a hora em que a lavagem será encerrada.

BOTÃO DE SELEÇÃO 
INÍCIO/PAUSA Pressione para pausar e reiniciar um ciclo.

BOTÃO DE SELEÇÃO 
MEU CICLO

Selecione o seu ciclo favorito, incluindo temperatura, centrifugação, nível de 
sujidade, opção, etc.

BOTÃO LIGA/
DESLIGA

Pressione uma vez para ligar a lavadora e pressione novamente para 
desligá-la.
Se a lavadora permanecer ligada por mais de 10 minutos sem que 
qualquer botão seja pressionado, ela desligará automaticamente.
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A função Bloquear permite bloquear as teclas para que o ciclo de lavagem escolhido não possa 
ser alterado.

Ativação/Desativação
Se você deseja ativar ou desativar a função Bloquear para crianças, 
pressione os botões Temperatura e Enxaguar ao mesmo tempo por 
3 segundos. “Bloquear  ” se acenderá quando este recurso estiver 
ativado.

Quando a função Bloquear estiver ativada, apenas a tecla Liga/
Desliga funciona. A função Bloquear permanece ligada mesmo 
depois de ligar e desligar a máquina ou depois de desconectar e 
reconectar o cabo de força.

É possível selecionar a função Mudo durante todos os ciclos. Ao selecionar essa função, o som 
é desligado para todos os ciclos. Mesmo que a máquina seja ligada e 
desligada várias vezes, essa configuração será mantida.

Ativação/Desativação
Se você deseja ativar ou desativar a função Mudo, pressione as teclas 
Centrifugar e Opções de secagem ao mesmo tempo durante 3 
segundos. “Mudo ” se acenderá quando este recurso estiver ativado.
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É possível configurar a lavadora de roupas para que ela finalize a lavagem automaticamente 
mais tarde, escolhendo um período de 3 a 19 horas (em acréscimos de uma hora). A hora 
exibida indica o horário no qual a lavagem será encerrada.
1. Configure manual ou automaticamente sua lavadora para o tipo de roupas que você está 

lavando.
2. Pressione a tecla Adiar Fim  repetidamente até definir o tempo de adiamento.
3. Pressione a tecla Início/Pausa. A luz indicadora de “Adiar Fim ” se acenderá, e o relógio 

começará a fazer uma contagem regressiva até atingir o horário definido.
4. Para cancelar a função Adiar Fim, pressione a tecla Liga/Desliga e em seguida ligue a 

lavadora novamente.

Permite que você ative a sua lavagem personalizada (temperatura, centrifugação, nível de 
sujidade, etc.) com um único botão.
Ao pressionar a tecla Meu Ciclo, pressione a tecla Meu Ciclo para carregar e usar as opções 
de Meu Ciclo que foram salvas. A luz Meu Ciclo indicará a ativação. Além disso, as luzes do 
ciclo e da opção escolhida piscarão.
Você pode selecionar todas as opções no modo Meu Ciclo conforme indicado a seguir.
1. Abra a entrada de água.
2. Pressione a tecla Liga/Desliga.
3. Selecione o ciclo usando o botão Seletor de ciclos.
4. Após a seleção do ciclo, ajuste cada opção.

Consulte a “Tabela de ciclos” na página 39 para ver informações sobre as opções de ajuste 
disponíveis para cada ciclo.

5. Em seguida, é possível armazenar o ciclo e as opções selecionadas pressionando e 
segurando a tecla Meu Ciclo por mais de 3 segundos no modo Meu Ciclo. O ciclo e as 
opções selecionadas serão exibidos da próxima vez que o Meu Ciclo for escolhido.

Você pode alterar as configurações do Meu Ciclo ao repetir o mesmo processo acima. 
A última configuração usada será exibida da próxima vez que o Meu Ciclo for selecionado.

Se você pressionar Meu Ciclo e soltar a tecla dentro de 3 segundos, o ciclo e as opções 
que foram salvas anteriormente serão exibidas. Se você pressionar e segurar a tecla Meu 
Ciclo por 3 segundos ou mais, o ciclo e as opções selecionadas no momento serão salvas 
e o LED piscará por 3 segundos.

Lavagem de roupas
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A Eco Bubble permite que o sabão seja distribuído uniformemente e penetre nos tecidos de maneira mais 
rápida e profunda.

A função de bolhas está disponível em todos os ciclos, exceto no Lavagem do Tambor 
Eco, e a disponibilidade da função é indicada a seguir.

Ciclo Função de bolhas
Cancelamento da função de 

bolhas
Algodão, Sintéticos, Jeans, Roupas 
de Cama, Roupa Escuras, Lavagem 

Diária
Disponível

Disponível

Lavagem Ecológica, Roupas 
Impermeáveis, Roupa de Bebê, Lã, 

Lavagem à mão
Indisponível

Lavagem do Tambor Eco Indisponível -

A seleção Eco Bubble é padrão. Pressione a tecla uma vez para cancelar a seleção, e 
pressione-a novamente para selecionar a opção bubble.

1. Abra a porta, coloque as roupas dentro da lavadora e feche a porta.
2. Pressione a tecla Liga/Desliga.
3. Selecione uma função.
4. Coloque a quantidade adequada de sabão e amaciante 

nos compartimentos correspondentes, de acordo com o 
volume de roupas, e feche o compartimento de sabão.

Coloque a quantidade adequada de sabão no 
compartimento de sabão , e coloque o amaciante no 
compartimento de amaciante  bem abaixo da linha de 
amaciante (MAX) de “A”)
Quando o ciclo Pré-lavar estiver selecionado, coloque sabão no compartimento de pré-
lavagem  também.
Para usar sabão líquido, deixe a caixa de sabão líquido no compartimento (consulte a 
seção “Sabão líquido” na página 31).

Não coloque sabão em pó na caixa de sabão líquido.

5. Pressione a tecla Início/Pausa.
Pressione a tecla Início/Pausa para iniciar a lavagem.
A quantidade de roupas é detectada automaticamente, e a roupa é lavada.
Depois que uma operação da lavadora tiver iniciado, você não poderá adicionar ou 
selecionar a função de bolhas.

adequada de bolhas.

elas podem ser absorvidas.

minutos até que elas fiquem visíveis para os usuários.


