


29

MANUTENÇÕES

 Nota!
• A conf guração do programa para teste de acordo com o padrão aplicável EN 

50229:2007 + Diretiva de Comissão 96/60/CE.
• Quando usar os programas de teste, lave a carga especif cada usando a velocidade 

de centri�ugação máxima.
• Os parâmetros reais dependem de como o aparelho é usado, e pode ser di�erentes 

dos parâmetros na tabela acima mencionada.
• No teste com o Programa Padrão (secagem), a carga é composta por duas partes 

para testar sozinhas; o consumo de energia, de água e duração do programa são o 
total das duas partes.

• A máquina lavadeira secadora doméstica está equipada com um sistema de 
gerenciamento de energia. A duração do tempo do modo deixado é menos que 1 
minuto.

Observações:

� O consumo de energia e de água anual estimado é para uma casa de quarto pessoas, 
sempre usando a secadora (baseado em 200 ciclos) por ano.

� O consumo de energia e de água anual estimado é para uma casa de quarto pessoas, 
nunca usando a secadora (baseado em 200 ciclos) por ano;
Consumo de água por ano com base em 220 ciclos de lavagem padrão para o 
programa padrão a 60 °C e 40 °C com carga completa e parcial. O consumo de água 
real depende de como o aparelho é usado.

� O programa padrão é o programa de lavagem padrão. O programa é adequado para 
limpar roupa de algodão com sujidade normal e são os programas mais efi cazes em 
termos de consumos de energia e água combinados para lavar esse tipo de roupa de 
algodão. A temperatura da água real pode diferir da temperatura do ciclo declarada.
Escolha o tipo de detergente adequado para as várias temperaturas de lavagem para 
obter o melhor desempenho de lavagem com menos consumo de água e energia.
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