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Painel de controle

Botão�Liga/Desliga

 • Pressione o botão Liga/Desliga para ligar a 

máquina de lavar roupa.

 • Para cancelar a função de Adiar Fim, é 

necessário pressionar o botão de Liga/

Desliga.

Botão�Início/Pausa

 • Este botão de Início/Pausa é utilizado para 

iniciar ou pausar o ciclo de lavagem.

 • Se for necessário parar o ciclo de lavagem 

temporariamente, pressione o botão Início/

Pausa.

Display

 • O�display�mostra�as�con�gurações,�o�tempo�

estimado restante, as opções e o status das 

mensagens. Quando o produto é ligado, as 

con�gurações�padrão�serão�iluminadas�no�

display. 

 • O display mostra o tempo estimado restante. 

Enquanto o volume da carga está sendo 

calculado de forma automática, aparecerá 

 piscando ou "Detectando".

Seleção�de�programa

 • Os programas estão disponíveis de acordo 

com o tipo de lavagem.

 • Uma lâmpada acenderá para indicar o 

programa selecionado.

Opções

 • Isso permite selecionar um ciclo adicional, o 

qual acenderá quando estiver selecionado.

 • Utilize esses botões para selecionar as opções 

de ciclo desejadas para o ciclo selecionado.
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Tabela�de�programas

Programa�de�lavagem

Programa Descrição Tipo de tecido
Temp. 

adequada

Carga�

máxima

Algodão

Proporciona um melhor 

desempenho através da 

combinação de vários 

movimentos do cesto.

Roupas de cores vibrantes 

(camisas, camisolas, pijamas, etc.) 

e carga de algodão normalmente 

suja (roupa íntima).

40 °C 

(Fria até 

60 °C)

Classi�cação

Roupa�de�Bebê

Remove manchas sólidas e de 

proteínas e oferece um melhor 

enxaguamento.

Roupa de BEBÊ pouco suja. 60 °C 5,0 kg

Esterilização

Adequado para camisas casuais 

que não precisam ser passadas 

a ferro após a lavagem.

Camisas/calças, roupas que não 

enrugam, roupas com mistura de 

algodão e poliéster, toalhas de 

mesa

95 °C 3,0 kg

Roupa 

Esportiva

Este ciclo é adequado para 

roupas de esporte tal como 

corrida.

Coolmax, goretex e Sympatex

30 °C 

(Fria até 

30 °C)

5,0 kg

Lã

Permite lavar roupas de lã. 

(Utilize detergente para lãs 

laváveis à máquina).

Apenas roupas em pura lã virgem 

laváveis na máquina.

40 °C 

(Fria até 

40 °C)

4,0 kg

Desodorização
Elimina as rugas a seco em 30 

min.

Camisas sociais, blusas com 

mistura de algodão, mistura de 

poliéster

Nenhuma 

escolha
5 peças

Lavagem�

Rápida

Este ciclo oferece um tempo 

de lavagem rápido para cargas 

menores e roupas pouco sujas.

Roupas coloridas pouco sujas.

CUIDADO: Use menos do que 

20 g de detergente (para uma 

carga de 2,0 kg), caso contrário, 

o detergente pode permanecer 

na roupa.

40 °C 

(Fria até 

40 °C)

5,0 kg

Pouca�Carga
Seca uma carga menor em 19 

minutos.
Carga menor, camisas

Nenhuma 

escolha
1 peça
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Programa Descrição Tipo de tecido
Temp. 

adequada

Carga�

máxima

Função Vapor

Remove os odores das roupa 

de cama e a umidade sem 

lavar.

Edredons, mantas, travesseiros, 

fronhas e outras roupas de cama

CUIDADO�:�Veri�que�as�

etiquetas de cuidados dos 

tecidos, como cobertores ou 

edredons antes de usar o 

programa de cuidados com 

a cama. O ar aquecido do 

programa pode encolher ou 

dani�car�alguns�itens.

Nenhuma 

escolha
1 peça

Edredom

Este ciclo é para peças de 

roupa grandes, tais como 

Edredons, lençóis, fronhas, 

capas de sofá, etc.

Roupa de cama de algodão, 

exceto roupa especial (tecidos 

delicados, lã, seda, etc.) com 

enchimento: edredões, almofadas, 

cobertores, capas de sofá com 

enchimento ligeiro.

Fria 

(Fria até 

40 °C)

1 Tamanho 

único

Enxaguar+�

Centrifugar

Use para roupas que precisam 

ser apenas enxaguadas ou para 

adicionar amaciante à roupa.

Tecidos normais que podem ser 

lavados

Nenhuma 

escolha
3,0 kg

Download de 

ciclo
Para programas baixados. Se não baixou nenhum programa, o padrão será Lavagem�Agua�fria.

 • Temperatura da água: selecione a temperatura da água apropriada para o ciclo de lavagem escolhido. Sempre siga 

as etiquetas de cuidados ou instruções do fabricante da roupa ao lavá-la.

* De acordo com a capacidade do produto

OBSERVAÇÃO

 • Recomenda-se a utilização de sabão neutro.
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Programa�de�secagem�

Programa Descrição Tipo de tecido

Secagem

Para algodão. Selecione este ciclo para reduzir 

o tempo do ciclo e a utilização da energia 

durante o ciclo de secagem.

Tecidos de linho ou algodão, como toalhas de 

algodão, camisetas e roupas de linho.

Duração 30 min.

Você pode alterar o tempo de secagem de 

acordo com a carga máxima. 
Algodão, toalhas.

Duração 60 min.

Duração 60 min.

Duração 120 min.

Duração 150 min.

 • Os resultados dos testes dependem da pressão, dureza e temperatura da água, assim como temperatura ambiente, 

tipo�e�quantidade�de�roupa,�quantidade�de�sabão�utilizado,��utuações�no�fornecimento�de�energia�elétrica�e�opções�

adicionais escolhidas.

OBSERVAÇÃO

 • Não é recomendado utilizar produtos para remoção de manchas que contenham sabão oxigenado (O2,H2O2).

 • Selecione a velocidade máxima de centrifugação selecionável para o programa de lavagem, para garantir os 

resultados de secagem.

 • Quando a quantidade de roupas a serem lavadas e secadas em um programa não excede o peso máximo 

permitido para o programa de secagem, recomenda-se a lavagem e a secagem em uma sequência contínua.

* Água dura ou dureza da água é a propriedade relacionada com a presença de sais minerais (cálcio e magnésio). 

Normalmente provém de poços artesianos fontes subterrâneas e ou fontes sem tratamento. O cálcio e o magnésio 

impedem�a�ação�do�sabão�e�também�podem�obstruir�a�entrada�de�água�no��ltro.
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Opções�extras

Programa Adiar Fim Turbo�Wash™ Adicionar�Carga Secagem

Algodão ● ●** ● ●

Roupa�de�Bebê ● ● ● ●

Esterilização ● ● ● ●

Roupa�Esportiva ● ● ●

Lã ● ●

Desodorização ● ●

Lavagem�Rápida ● ●** ● ●

Pouca�Carga ● ● ●*

Função Vapor ● ●

Edredom ● ● ●

Enxaguar+�

Centrifugar
● ● ●

Download de ciclo ● ● ● ●

* : Esta opção está automaticamente incluída no ciclo e não pode ser excluída.

** : Essa opção é incluída automaticamente no ciclo e pode ser cancelada.
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Ciclo Opcional

Adiar Fim

Você�pode�de�nir�um�adiamento�do�momento�do�

início para que a máquina de lavar roupa inicie 

automaticamente e termine depois de um intervalo de 

tempo�especi�cado.

1 Pressione o botão Liga/Desliga.

2 Selecione o programa de lavagem.

3 Pressione o botão Adiar Fim�e�de�na�o�tempo�

necessário.

4 Pressione o botão Início/Pausa.

OBSERVAÇÃO

 • Adiar�Fim�é�o�tempo�para�o��m�do�programa,�não�

para o início. O tempo de execução real pode 

variar devido à temperatura da água, carga de 

lavagem e outros fatores.

Turbo�Wash™

Programa de lavagem em menos de 1 hora com 

economia de energia e água. (baseado em meia carga)

1 Pressione o botão Liga/Desliga.

2 Selecione o programa de lavagem.

3 Pressione o botão Turbo�Wash™.

4 Pressione o botão Início/Pausa.

OBSERVAÇÃO

 • A função Turbo Wash™ de alguns ciclos é 

selecionado automaticamente.

Adicionar�Carga

Use essa função para adicionar carga ou remover 

material estranho no cesto.

1 Pressione o botão Adicionar�Carga.

2 Feche a porta após adicionar carga ou remover 

material estranho (ex: moeda, pino, clipes, etc)

3 Pressione o botão Início/Pausa.

 • Resultados quando escolher Adicionar�Carga 

durante os ciclos

    -  Quando o cesto estiver rodando: O Bloqueio�de�

porta só será desativado somente quando o cesto 

parar completamente.

    -  Quando a temperatura da água dentro do cesto 

for maior que 45º: Não será possivel Adicionar 

Carga e um curto sinal sonoro irá avisar para sua 

segurança.

    -  Quando o cesto estiver com muita água: O 

Bloqueio�de�porta só será desativado depois que a 

água for drenada até um nível de segurança.

OBSERVAÇÃO

 • Para sua segurança, abra a porta somente 

quando o Bloqueio�de�porta estiver desativado.

 • Quando estiver em processo de Limpeza do 

Cesto para sua segurança não será permitido 

Adicionar�Carga.

 • Coloque a roupa completamente dentro do 

cesto.�Se�a�roupa��car�presa�entre�a�parte�de�

fechamento�da�porta,�pode�dani�car�a�vedação�da�

porta (parte de borracha) e pode causar falhas.
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Lavar�

Molho

Use este modo para lavar roupa normal ou roupa grossa 

e pesada que esteja muito suja.

Pré-Lavagem

Se as roupas estiverem muito sujas, o ciclo Pré-Lavagem 

é recomendado.

Intensivo

Se as roupas apresentarem uma sujidade normal ou 

estiverem muito sujas, a opção Intensivo�é�mais�e�caz.

Normal 

Essa opção é acionada automaticamente em cada 

etapa, exceto para opção Enxaguar+Centrifugar,�

Roupa�de�Bebê.

Leve

Esse ciclo é adequado para roupa pouco suja.

OBSERVAÇÃO

 • As opções de seleção serão diferentes 

dependendo do curso selecionado. 

Enxaguar

Pressionar o botão de Enxaguar, permite selecionar os 

tempos de enxagues. 

 • 1 / 2 / 3 / 4 / 5 (Tempo)

Centrifugar

 • O nível de velocidade da centrifugação pode ser 

selecionado pressionando o botão Centrifugar�

repetidamente.

- Muito Alta / Alta / Normal / Baixa / Muito Baixa

 • Somente centrifugação

1 Pressione o botão Liga/Desliga.

2 Pressione o botão Centrifugar repetidamente 

para selecionar a velocidade de centrifugação 

desejada.

3 Pressione o botão Início/Pausa. 

Temp.água

O botão Temp.água seleciona a combinação de 

temperatura de lavagem e enxágues para o ciclo 

selecionado. Pressione esse botão até que a 

con�guração�desejada�acenda.�Todos�os�enxágues�

utilizam água fria da torneira.

 • Selecione a temperatura da água adequada para 

o tipo de carga que você está lavando. Siga as 

instruções da etiqueta da roupa para melhores 

resultados.
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Trava�de�Criança�(  )

Selecione esta função para bloquear os botões no 

painel de controle para prevenir sua manipulação.

Bloquear�o�painel�de�controle

1 Mantenha pressionado os botões Lavar e 

Enxaguar ao mesmo tempo durante 3 segundos

2 Um sinal sonoro será emitido e " " aparecerá na 

tela.

Quando�a�trava�para�crianças�é�de�nida,�todos�

os botões são bloqueados exceto o botão Liga/

Desliga.

OBSERVAÇÃO

 • Desligar�a�fonte�de�alimentação�não�rede�nirá�a�

função trava para crianças. Você deve desativar 

a trava para crianças antes de poder acessar 

qualquer outra função.

Desbloquear�o�painel�de�controle

Mantenha pressionado os botões Lavar e Enxaguar ao 

mesmo tempo durante 3 segundos

 • Um sinal sonoro será emitido e o tempo restante para 

o programa atual aparecerá na tela novamente.

Wi-Fi (  )

Mantenha pressionado o botão Wi-Fi por 3 segundos. 

Quando a função Wi-Fi for ativada, o ícone de Wi-Fi 

(  ) no painel de controle acenderá.
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Secagem

Utilize os ciclos Automáticos para secar a maioria das 

cargas.�Os�sensores�eletrônicos�medem�a�temperatura�

do escapamento para aumentar ou diminuir as 

temperaturas de secagem para um tempo de reação 

mais rápido e um controle de temperatura mais 

ajustado.

 • A torneira de água fria deve ser deixada ligada 

durante os ciclos de secagem.

 • O processo automático desta máquina de lavar 

roupa, desde a lavagem até a secagem, pode ser 

selecionado facilmente.

 • Para�uma�secagem�mais�uniforme,�certi�que-se�de�

que todos os artigos nas cargas de roupa sejam 

similares em material e espessura.

 • Não sobrecarregue a máquina de lavar roupa 

colocando muitas peças no tambor. As peças devem 

poder girar livremente.

 • Se você abrir a porta e remover a carga antes de a 

máquina de lavar roupa ter terminado o ciclo, lembre-

se de pressionar o botão Início/Pausa.

 • Após�o��nal�da�secagem,�é�exibido�� ". " " 

representa diminuição do amassado. O programa 

de�secagem�já�está��nalizado.�Pressione�um�botão�

qualquer e retire as roupas. Se não pressionar um 

botão qualquer, o programa termina após cerca de 4 

horas. 

OBSERVAÇÃO

 • Quando você desliga a máquina em um ciclo 

de secagem, o motor do ventilador de secagem 

pode ser operado para se proteger durante 60 

segundos.

 • Tenha cuidado ao remover a sua roupa da 

máquina de lavar roupa, pois as roupas ou a 

máquina podem estar quentes.

Artigos�de�lã

 • Não seque artigos de lã na secadora. Estique-os em 

seu formato original e deixe secar.

Materiais�de�tecelagem�e�tricô

 • Alguns�materiais�de�tecelagem�e�tricô�podem�

encolher, em proporções variadas, dependendo da 

qualidade dos mesmos.

 • Sempre estique estes materiais imediatamente após 

a secagem.

Resistentes e sintéticos

 • Não sobrecarregue sua máquina de lavar roupa.

 • Retire artigos resistentes assim que a máquina de 

lavar roupa parar para reduz os vincos.

Roupas�de�bebê�e�vestidos�de�festa

 • Sempre�veri�que�as�instruções�do�fabricante.

Cobertores e edredons

 • Veri�que�as�etiquetas�de�cuidados�a�ter�com�o�tecido�

em cobertores e edredons antes de usar o programa 

de secagem. Alguns cobertores e edredons podem 

encolher devido ao ar aquecido.

Borracha�e�plásticos

 • Não seque nenhuma peça que contenha ou seja feita 

de borracha ou plástico, como:

 – aventais, babadores, capas de cadeiras

 – cortinas e toalhas de mesa

 – tapetes de banho

Fibra�de�vidro

 • Não�seque�artigos�de��bra�de�vidro�na�sua�máquina�

de lavar roupa. As partículas de vidro deixadas na 

máquina de lavar roupa podem entrar nas roupas 

durante a próxima utilização da máquina e causar 

irritação na pele.
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Guia�de�tempo�de�secagem

 • O tempo de secagem pode ser selecionado 

pressionando o botão Tempo�Secagem. 

 • Estes tempos de secagem são fornecidos como guia 

para�ajudá-lo�a�con�gurar�a�sua�máquina�de�lavar�

roupa para secagem manual.

OBSERVAÇÃO

 • O tempo de secagem estimado varia do tempo 

de secagem real durante o ciclo Automático. O 

tipo de tecido, o tamanho da carga e o programa 

selecionado afetam o tempo de secagem.

 • Quando você seleciona apenas secagem, a 

centrifugação ocorre automaticamente para a 

e�ciência�de�energia.


