
Português 31

O
p

eraçõ
es

Operações

Painel de controle

01

02

03 04 05 06

09

08

10

11

07

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

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

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

04 Enxaguar
Pressione para mudar o número de enxágues do ciclo atual. Você pode 
de�nir o número de enxágues até um máximo de 5.

05 Centrifugar

Pressione para mudar a velocidade de centrifugação 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 centrifugação ou drenagem para descarregar as roupas.
Não centrifugar  : O tambor não centrifuga após o processo de 
drenagem �nal.

06 Opções
Pressione para selecionar uma opção de Intensivo, Pré-lavar e Intensivo 
+ Pré-lavar. Pressionar novamente para remover a seleção.

07 Manchas Difíceis
Pressione para ativar/desativar a função Manchas Difíceis. Ela ajuda a 
remover uma grande variedade das manchas mais difíceis.

08 Adiar Fim

A função 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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09 Passa Fácil
A velocidade de rotação diminui para reduzir as rugas da roupa.

De�na a velocidade de centrifugação até 800 rpm.

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

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

Passos simples para iniciar

1

43 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., Enxaguar, e Centrifugar), conforme necessário.
4. Pressione Opções para adicionar uma opção. Use a tecla novamente para escolher a 

opção desejada.
5. A lavadora fornece três botões de fácil acesso de Manchas Difíceis, Passa Fácil e Adiar 

Fim para a sua conveniência. Se quiser usar uma dessas opções, pressione a tecla 
correspondente.

6. Pressione a tecla Início/Pausa.

Para mudar de ciclo durante a operação

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

Ciclos padrão

Ciclo Descrição
Carga 

máx. (kg)

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.
Algodão 60˚C, Intensivo é o programa de teste usado 
para economizar energia de acordo com a norma 
IEC 60456.

Máx.

 ALGODÃO

O melhor desempenho com energia mais baixa para 
tecidos de algodão, roupas de cama, toalhas de mesa, 
roupa íntima, toalhas ou camisas. 
Para economizar energia, a temperatura real de 
lavagem pode ser menor do que a especi�cada.

Máx.

SINTÉTICOS
Para blusas ou camisetas de poliéster (diolen, trevira), 
poliamida (perlon, náilon), ou similares.

4

CENTRIFUGAÇÃO
Possui um processo de centrifugação adicional para 
remover efetivamente a umidade das roupas.

-

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.

-

RÁPIDO 15’

Para peças levemente sujas com menos de 2,0 kg que 
você deseja lavar rapidamente.
Use menos de 20 g de detergente. Usar mais de 20 g 
de detergente pode deixar resíduos de detergente.
Para detergente líquido, use um máximo de 20 ml de 
detergente líquido.

2

SUPER RÁPIDO

Rápido término em 39 minutos para itens do dia a 
dia, como roupas íntimas e camisas.
O tempo de ciclo varia dependendo das condições de 
abastecimento de água, assim como do tipo e carga 
de roupas.

5
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Ciclo Descrição
Carga 

máx. (kg)

LÃ 

Especí�co para lã lavável em lavadora em cargas 
inferiores 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

JEANS

Possui um mais nível de água mais alto na lavagem 
principal e um ciclo adicional de enxágue para 
garantir que nenhum sabão em pó permaneça na 
lavadora.

3

ROUPAS DE BEBÊ
Possui uma lavagem em alta temperatura e 
enxágues adicionais para ajudar a remover o sabão 
remanescente de forma e�caz.

4

ROUPAS 
ESPORTIVAS

Use este ciclo para lavar roupas de exercícios físicos, 
como camisetas esportivas, calças de ginástica, 
regatas/tops e outros vestuários de performance.

2,5

Opções

Opção Descrição

Pré-Lavar
Isso adicionar um ciclo de lavagem prévio antes do ciclo de 
lavagem principal.

Intensivo
Para roupas muito sujas. O tempo de operação para cada 
ciclo á mais longo do que o normal.

Manchas 
Difíceis

Manchas Difíceis ajuda a remover uma grande variedade 
das manchas mais difíceis.
Com Manchas Difíceis selecionada, as peças de roupas são 
colocadas completamente de molho em água borbulha para 
uma lavagem mais e�caz.
A função Manchas Difíceis está disponível e adiciona até 10 
ou 20 ou 30 minutos em 4 ciclos: ALGODÃO, SINTÉTICOS, 
JEANS, ROUPAS DE BEBÊ.
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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 função 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 função Adiar Fim para 3 
horas

15h00min
Início

17h00min
Fim
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Ajustes

Bloquear 

Para evitar que crianças ou bebês liguem 
ou desliguem acidentalmente a máquina, 
Bloquear trava todos os botões, exceto o 
botão Liga/Desliga.

Para ativar o Bloquear

Pressione e mantenha pressionado 
Temp. e Enxaguar simultaneamente por 
3 segundos. 
Em seguida, pressione e segure Início/
Pausa para ativar. A porta trava e o 
indicador de bloqueio acende.

Para desativar temporariamente a função 
Bloquear
Você pode desativar o Bloquear 
temporariamente por 1 minuto. A porta é 
destravada por 1 minuto e o indicador de 
bloqueio pisca.

Pressione e mantenha pressionado 
Temp. e Enxaguar simultaneamente por 
3 segundos.

OBSERVAÇÃO

Se você abrir a porta 1 minuto ou mais 
após desativar o bloqueio, um alarme 
soará por até 2 minutos.
Se você fechar a porta dentro de 2 
minutos, a porta trava e o bloqueio é 
reativado. Se você não fechar a porta 
ou se a porta não estiver bem fechada, 
o alarme continuará soando por 2 
minutos.

Para adicionar roupa depois de ativar o 
bloqueio, desative primeiro o Bloquear 
ou reinicie a máquina de lavar roupa.

Para cancelar a função Bloquear
Pressione e segure Temp. e Enxaguar 
simultaneamente por 3 segundos para 
desativar, e então pressione e segure 
os botões novamente por 3 segundos 
para cancelar o bloqueio. A porta é 
destravada e o indicador de bloqueio é 
desligado.

Ligar/desligar o som 

Você pode ligar ou desligar o som da 
máquina de lavar roupa. Quando esta 
função estiver desativada, o alarme 
AddWash, a melodia de conclusão do ciclo 
e o bipe de desligamento não soarão. 
No entanto, os outros sons permanecem 
ativos.

Para silenciar o som, pressione e 
segure Enxaguar e Centrifugar por 3 
segundos.
Para ativar o som, pressione e segure 
novamente por 3 segundos.
Sua con�guração será mantida mesmo 
depois de reiniciar a máquina.
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