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Painel de controle
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01 Seletor de Ciclos Gire a tecla para selecionar um ciclo.

02 Visor
O visor mostra in�ormações sobre o ciclo atual e o tempo estimado 
restante, ou, ainda, um código de in�ormação quando ocorrer algum 
problema.

03 Temp. Pressione para mudar a temperatura da água do ciclo atual.

04 Centri�ugar

Pressione para mudar a velocidade de centri�ugação do ciclo atual.
•	 Adiar Enxágue (sem indicador): O processo de enxágue �nal é 

suspendido para que as roupas permaneçam na água. Execute ou 
processo de centri�ugação ou drenagem para descarregar as roupas.

•	 Não centri�ugar  : O tambor não centri�uga após o processo de 
drenagem �nal.

•	 Apenas Centri�ugar : Para executar o ciclo Apenas Centri�ugar, 
pressione Centri�ugar por 3 segundos. Quando o tempo de ciclo e 
a velocidade de centri�ugação aparecerem, pressione Centri�ugar 
repetidamente até que a velocidade de centri�ugação desejada seja 
selecionada. Pressione Início/Pausa para iniciar o ciclo. O tempo de 
centri�ugação depende do ciclo selecionado.

05 Nível de 
Secagem

Pressione esta tecla para selecionar a opção de secagem adequada.

06 Adiar Fim

A �unção Adiar Fim permite ajuste o horário de término do ciclo atual. 
Com base nos seus ajustes, a hora de início do ciclo será determinada 
pela lógica interna da lavadora. Por exemplo, este ajuste é útil para 
programar a sua lavadora para terminar uma lavagem no horário que 
você normalmente volta para casa depois do trabalho.
•	 Pressione para escolher uma unidade pré-de�nida de horas.
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07 Opções

Pressione para selecionar uma opção de Intensivo , Pré-lavar ,  
Enxaguar+ , Manchas Di�íceis  , Intensivo  + Enxaguar+ , Pré-
lavar  + Enxaguar+ , Pré-lavar  + Manchas Di�íceis , Enxaguar+ 

 + Manchas Di�íceis , e Pré-lavar  + Enxaguar+  + Manchas 
Di�íceis . Pressionar novamente para remover a seleção.
•	 A disponibilidade destas opções depende do ciclo.

08 Início/Pausa Pressione para iniciar ou parar a operação.

09 Liga/Desliga Pressione para ligar/desligar a lavadora de roupas.

Passos simples para iniciar

1

3 4 5

6

2

1. Pressione Liga/Desliga para ligar a lavadora de roupas.
2. Gire o Seletor de Ciclos para selecionar um ciclo.
3. Mude os ajustes de ciclo (Temp.,  Centri�ugar e Nível de Secagem), con�orme 

necessário.
4. Para sua conveniência, a máquina proporciona botões de �ácil acesso para Adiar Fim. 

Pressione o botão correspondente à opção que você deseja usar.
5. Pressione Opções para adicionar uma opção. Use a tecla novamente para escolher a 

opção desejada.
6. Pressione a tecla Início/Pausa.
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Somente secagem de roupas
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Você pode secar suas roupas diretamente ou secar as roupas lavadas de acordo com os 
seguintes procedimentos.

1. Pressione Liga/Desliga para ligar a lavadora de roupas.
2. Use o Seletor de Ciclos para selecionar o ciclo de secagem apropriado.
3. Pressione a tecla Nível de Secagem para selecionar o modo de secagem apropriado.
4. Pressione a tecla Início/Pausa para iniciar a secagem.

OBSERVAÇÃO

É possível economizar água e energia adicionando o ciclo Centri�ugar ao curso seco 
selecionado.

Para mudar de ciclo durante a operação

1. Pressione Início/Pausa para interromper a operação.
2. Selecione um ciclo di�erente.
3. Pressione Início/Pausa para executar o novo ciclo.
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Visão geral do ciclo

Ciclos padrão

Ciclo Descrição

Carga máx. 
(kg)

Modelo 
de 

10,2kg

Modelo 
de 

8,5kg

ALGODÃO

•	 Para algodão, roupas de cama, toalhas de mesa, 
roupas íntimas, toalhas ou camisetas. 
O tempo de lavagem e contagem de enxágue são 
ajustados automaticamente de acordo com a carga.

Máx. Máx.

SINTÉTICOS
•	 Para blusas ou camisetas de poliéster (diolen, 

trevira), poliamida (perlon, náilon), ou similares.
4 4

LÃ

•	 Especí�co para lã lavável em lavadora em cargas 
in�eriores a 2 kg.

•	 O ciclo de lã possui movimentos suaves e enxágue 
para proteger as �bras de lã contra encolhimento/
distorção.

•	 Recomenda-se o uso de sabão neutro.

2 2

ROUPAS DE BEBÊ
•	 Lavagem em alta temperatura e enxágue extra 

garantem quem não restará nenhum resíduo de 
sabão.

4 4

ENXAGUAR + 
CENTRIFUGAR

•	 Realiza um processo de enxágue adicional depois 
de aplicar amaciante de roupa nas roupas.

- -

LAVAGEM DO 
TAMBOR ECO

•	 Limpa o tambor removendo a sujeira e as bactérias 
do tambor. 

•	 Realize esta lavagem a cada 40 lavagens sem 
sabão ou alvejante.

•	 Veri�que se o tambor está vazio.
•	 Não use agentes de limpeza para limpar o tambor.

- -

59' LAVAR+SECAR
•	 Especí�co para lavar e secar rapidamente algumas 

roupas de tecidos sintéticos.
1 1

AIR WASH
•	 Desodoriza e esteriliza as roupas por meio de um 

ciclo AIR WASH com temperatura mais elevada.
- -

SECAR ALGODÃO •	 Para secagem geral. 6 5
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Ciclo Descrição

Carga máx. 
(kg)

Modelo 
de 

10,2kg

Modelo 
de 

8,5kg

SECAR 
SINTÉTICOS

•	 Um ciclo de secagem de temperatura baixa para 
roupas sensíveis ao calor.

3 3

RÁPIDO 15’
•	 Para peças levemente sujas com menos de 2 kg 

que você deseja lavar rapidamente.
2 2

LAVAGEM DIÁRIA
•	 Para itens do dia a dia, como roupas íntimas e 

camisas.
2 2

Opções

Opção Descrição

Intensivo
•	 Para roupas muito sujas. O tempo de operação para cada 

ciclo á mais longo do que o normal.

Pré-lavar
•	 Isso adicionar um ciclo de lavagem prévio antes do ciclo de 

lavagem principal.

Enxaguar+ •	 Pressione essa tecla para adicionar mais ciclos de enxágue.

Manchas 
Di�íceis

•	 Manchas Di�íceis ajuda a remover uma grande variedade 
das manchas mais di�íceis.

•	 Com Manchas Di�íceis selecionada, as peças de roupas são 
colocadas completamente de molho em água borbulha para 
uma lavagem mais e�caz.

•	 A �unção Manchas Di�íceis está disponível e adiciona até 
30 minutos em 3 ciclos: ALGODÃO, SINTÉTICOS ROUPAS DE 
BEBÊ.

WD10M44530WF(220V)_03786T-00_BPT.indd   35 2017/5/24   9:44:40



36 Português

O
p

er
aç

õ
es

Operações

Adiar Fim

É possível con�gurar a lavadora de roupas para que ela �nalize a lavagem 
automaticamente mais tarde, escolhendo um período entre 1 a 24 horas (em acréscimos de 
uma hora). A hora exibida indica o horário no qual a lavagem será encerrada.

1. Selecione um ciclo. Então mude os ajustes de ciclo, se necessário.
2. Pressione Adiar Fim repetidamente até que o horário desejado de �m esteja ajustado.
3. Pressione a tecla Início/Pausa. 

O indicador correspondente se acende com o relógio correndo.
4. Para cancelar a �unção Adiar Fim, reinicie a lavadora de roupas pressionando Liga/

Desliga.

Caso da vida real

Você deseja terminar um ciclo de duas horas daqui a 3 horas. Para tanto, adicione a opção 
Adiar Fim ao ciclo atual com o ajuste de 3 horas e pressione Início/Pausa às 14:00. Então, 
o que acontece? A lavadora inicia a operação às 15:00 e termina às 17:00. Consulte abaixo 
o cronograma desse exemplo.

14h00min
Ajuste a �unção Adiar Fim para 3 
horas

15h00min
Início

17h00min
Fim
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Ajustes

Bloquear 

A �unção Bloquear trava todos os botões 
para evitar acidentes com crianças.
No entanto, a �unção Bloquear não é 
ativada até que a tecla Início/Pausa seja 
pressionada.
No estado suspendido, você pode abrir 
a porta ou manipular os botões ou 
alterar os ajustes pressionando os botões 
correspondentes. Contudo, após pressionar 
Início/Pausa para iniciar a lavadora de 
roupas, a �unção Bloquear será reativada.
•	 Bloquear trava todos os botões, exceto 

Liga/Desliga.
•	 Para ativar ou desativar a �unção 

Bloquear, segure Temp. e Centri�ugar 
simultaneamente por 3 segundos.

OBSERVAÇÃO

Enquanto estiver no estado de Bloquear, 
você precisa primeiro desativá-lo para 
poder adicionar sabão, colocar mais roupas 
no tambor ou mudar os ajustes de ciclo.

Ligar/desligar o som 

Você pode ligar ou desligar a tecla. Os 
seus ajustes permanecerão ativos após a 
reinicialização da lavadora.
•	 Para desligar o som, pressione e 

segure Centri�ugar e Nível de Secagem 
simultaneamente por 3 segundos.

•	 Para ligar o som, pressione e segure 
novamente por 3 segundos.
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Utilização do ciclo de secagem

Todas as opções de secagem, exceto a opção Tempo de Secagem, detectam o peso das 
roupas para exibir um tempo de secagem mais preciso e secá-las mais completamente.

Consulte a tabela abaixo para selecionar a opção de secagem apropriada de acordo com o 
tipo e a quantidade de peças e a umidade que você deseja deixar.

Modo
Opção de 
secagem

Uso

Capacidade de carga (kg)

Secar algodão
Secar 

Sintéticos

Secagem 
automática  Gaveta

Use esta opção para secar as 
roupas de algodão, íntimas e de 
linho.

Modelo de 10,2kg(6 kg) 
Modelo de 8,5kg(5 kg)

3 kg

Secagem 
manual

 Tempo 
de secagem

Use esta opção para secar as 
roupas por um período de tempo 
específco dependendo das fbras, 
quantidade de roupas e umidade.

30 ~ 270 min. (em 
acréscimos de 30 
minutos).

30 ~ 270 
min. (em 
acréscimos de 
30 minutos).

OBSERVAÇÃO

•	 O resultado da secagem pode ser 
di�erente dependendo do ciclo de lavagem 
selecionado e do tipo/quantidade de 
roupas.

•	 Caso sejam selecionados os ciclos 
de lavagem e secagem, a velocidade 
de centri�ugação é selecionada 
automaticamente para melhorar a 
e�ciência da secagem.

•	 Caso você queira secar as roupas após a 
lavagem à mão, gire o seletor de ciclos 
para selecionar o ciclo de centri�ugação, 
então selecione uma opção de secagem 
para obter o melhor desempenho possível.

•	 Quando a secagem tiver sido concluída, 
poeira das roupas sujas pode permanecer 
no dia�ragma devido ao e�eito de passar 
roupa que evita o enrugamento. A poeira 
será lavada durante a próxima lavagem. 
Alternativamente, você pode removê-la 
�acilmente com uma toalha ou pano úmido.

CUIDADO

•	 Não use a �unção de secagem após 
aplicar agente de branqueamento à 
base de cloro nas roupas durante a 
lavagem ou ciclo de secagem. Caso 
contrário, as roupas podem �car 
descoloridas ou dani�cadas.

•	 Não use a �unção de secagem para 
roupas com revestimentos de pele ou 
�eitas de material acrílico. Isso pode 
prejudicar a �unção de secagem.

•	 Não toque a parte interna do tambor 
ou a super�ície da lavadora de roupas 
durante ou logo após a secagem, pois 
elas podem estar quentes. Isso pode 
causar queimaduras.
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59' LAVAR+SECAR

Para roupas levemente sujas com menos de 1,0 kg que você deseja lavar ou secar 
rapidamente.

OBSERVAÇÃO

•	 A �unção de secagem é de�nida para o valor inicial. Ela não pode ser liberada.

•	 Use para lavar pequenas cargas com menos de 1,0 kg, como 4 camisas de algodão/
poliéster. 

•	 Evite lavar roupas que não possam ser secadas com segurança, pois elas podem se 
de�ormar até mesmo a temperaturas baixas, portanto, você não tem liberdade para 
secar qualquer roupa.

•	 O tempo de lavagem pode ser prolongado quando a pressão de �ornecimento de água 
é alterada.

•	 Para a lavagem pela primeira vez, recomendamos lavar 3 ~ 4 camisas de algodão/
poliéster.

•	 Roupas esportivas, roupas �eitas de material acrílico, toalhas com �ácil acúmulo de 
sujeira.

•	 Quando a temperatura interna do tambor é alta e o tempo restante é de 1 minuto, 
o tempo de lavagem pode ser prolongado em alguns poucos minutos para reduzir a 
temperatura.

•	 A temperatura externa da máquina aumenta quando o processo de secagem estiver em 
operação.

•	 Este ciclo é baseado em roupas com menos de 1,0 kg. Consulte a tabela abaixo para 
obter a relação de mistura de têxteis (se a relação de poliéster �or mais alta do que a 
proporção de mistura na tabela, o desempenho de secagem pode ser melhorado):

Carga recomendada de roupas Peso das roupas
Proporção de mistura 

de têxteis

3~4 camisas de algodão/poliéster Cerca de 800g
Poliéster - 65%, 
Algodão - 35%
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AIR WASH

A �unção AIR WASH re�resca as roupas através da tecnologia exclusiva de lavagem a ar 
da Samsung, sem a necessidade de água.

OBSERVAÇÃO

•	 A capacidade de carga máxima 
recomendada para os ciclos AIR WASH 
é de 1 kg ou menos (um ou dois 
itens). A e�ciência de desodorização e 
sanitização pode ser reduzida se você 
sobrecarregar o tambor.

•	 Você pode adicionar uma essência de 
�ragrância nas roupas para adicionar 
�ragrância durante o ciclo AIR WASH.

CUIDADO

Não use qualquer ciclo AIR WASH para os 
seguintes itens

•	 Roupas sensíveis ao calor �eitas de 
couro, pele de marta, pele, seda, etc.

•	 Roupas íntimas com renda, almo�adas 
bordadas e casacos cujos ornamentos 
podem se soltar.

•	 Roupas com botões podem perder os 
mesmos.

•	 Roupas muito engomadas podem �car 
de�ormadas.

•	 Roupas de cama rígidas

•	 Cobertores elétricos, cobertores com 
pêlos e volumosos

•	 Travesseiros de látex
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