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Liga/Desliga

Pressione o botão Liga/Desliga para
ligar e desligar a máquina da energia
elétrica.

Também se pode utilizar para cancelar a
função Adiar fim.

Visor LED

tempo estimado, opções e mensagens
de estado da sua máquina de lavar.

Seleção de programa

Estão disponíveis 14 programas de
acordo com o tipo de roupa a lavar.

O led irá acender para indicar o
programa selecionado.

Programas adicionais

Utilize estes botões para selecionar as
opções de ciclo desejado para o ciclo
selecionado.

Opções

Permite que adicione ciclos que irão
piscar quando selecionados.

Início/Pausa

Este botão Início/Pausa utiliza-se nos
ciclos de lavagem e em outros ou para
fazer uma pausa nos ciclos.

Se for necessária uma parada temporária
no ciclo de lavagem, pressione o botão
"Início/Pausa".

Painel de controle

Para selecionar um item, toque no
centro do ícone.
Não pressione fortemente a tela, a
tela é sensível o suficiente para
funcionar com um leve e firme toque.
Utilize a ponta do seu dedo para tocar
a opção desejada.

1. Pressione o botão "Liga/Desliga".

2. Selecione um ciclo.

3. Pressione "Adiar fim"
e ajuste a hora desejada.

4. Pressione a tecla "Início/Pausa".

Pode definir o tempo de atraso para que a
máquina de lavar inicie e termine
automaticamente após o intervalo de tempo
especificado.

O tempo de atraso corresponde ao
final do ciclo de lavagem, não ao
início. O tempo de lavagem pode
variar dependendo da temperatura
da água, carga e outros fatores.

Programa favorito permite guardar na
memória um ciclo de lavagem
personalizado para futuras utilizações.

1. Pressione o botão "Liga/Desliga".

2. Selecione um ciclo.

3. Selecione
(O curso, o método de lavagem, número
de lavagens, velocidade de rotação,
temperatura da água, etc.)

4. Pressione e mantenha pressionado o
botão "Favorito" durante 3 segundos 
(2 bips).

O Programa favorito fica assim memorizado
para futuras utilizações.

Para utilizar novamente o programa,
selecione "Favorito" e pressione "Início/Pausa".

Favorito

Se a roupa a lavar estiver muito suja, o
percurso de Pré-Lavagem é eficaz.

1. Pressione o botão "Liga/Desliga".

2. Selecione um ciclo.

3. Pressione o botão de "Pré-Lavagem".

4. Pressione o botão "Início/Pausa".

Pré-Lavagem

Adiar�fim

Para obter resultados melhores ou para um
enxágue mais eficiente, pode selecionar

1. Pressione o botão "Liga/Desliga".

2. Selecione um ciclo.

3. Pressione o botão de 
antialérgico".

4. Pressione o botão "Início/Pausa".

Enxágue antialérgico

Programa adicional

Enxágue antialérgico.

"Enxágue
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• Reduzir tempo : Esta opção pode ser
usada para reduzir o tempo de lavagem
de um programa.

• Intensivo : Se é roupa normal e bastante
suja, a opção "Intensivo" é eficaz.

Lavar

Apenas Centrifugação

Secar

Opções 

Outras funções

selecionar a temperatura da água.

- Fria

- 20°C, 40°C, 50°C, 60°C

Temp.água 

• Tocando "Temp.água", poderá

• Enxaguar+ : Acrescenta um
enxágue extra.

Enxaguar

• A velocidade de centrifugação pode ser
selecionada tocando "Centrifugação".

Centrifugação 

• A temperatura da água pode ser
selecionada conforme o programa.

Modelos 127V

- Fria

- 20°C, 40°C, 60°C, 95°C

Modelos 220V

1. Pressione o botão 
2

3. Pressione o botão 

Quando selecionar “Sem
Centrifugação” irá continuar a
girar durante um curto período de
tempo a baixa velocidade para
efetuar uma drenagem rápida.

. Selecione a velocidade de centrifugação
"Liga/Desliga".

"Início/Pausa".
entre 400, 800, 1000 e 1400 RPM.

1. Pressione o botão "Liga/Desliga".

2. Selecione a opção desejada.
No seletor de secagem, selecione a 

3. Pressione o botão "Início/Pausa".

opção desejada: 30 - 60 - 120 - Baixa Temp. -
Ferro secagem - Armário secagem - .Alta secagem
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- Selecionando esta função, o processo de
enxágue será pausado ao seu final.
Vale ressaltar que a máquina ficará parada,�

piscando os botões  " " e
����

Para iniciar o processo de centrifugação,�você 
deverá pressionar o botão "Início/Pausa"

Pausa�após�enxágue

Quando optar somente por secagem
a máquina entrará automáticamente
no processo de centrifugação. Caso
não deseje realizar a centrifugação 
toque no botão "Centrifugação"
até que todas as luzes desta coluna
se apaguem.



A função de ligar/desligar sinal sonoro apenas pode ser configurada durante o ciclo de lavagem.
Para configurar a função de ligar/desligar sinal sonoro siga as instruções abaixo. 

Uma vez que a função de ligar/desligar sinal sonoro
esteja habilitada, este acionamento fica
memorizado mesmo após a máquina ser desligada.  
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Bloquear o painel de controle.

1. Toque e segure *Bloqueio para crianças
durante 3 segundos.

2. Irá ouvir um beep e irá aparecer '        ' no
Visor LED. Quando o "Bloqueio para crianças"
estiver ativo, todos os botões ficarão
bloqueados exceto o botão de Liga/Desliga.

Selecione esta função para bloquear os botões de controle para prevenir adulteração.
"Bloqueio para crianças" pode ser configurado apenas durante o ciclo de lavagem.

Desbloquear o painel de controle

1. Toque e segure *Bloqueio para crianças
durante 3 segundos.

2. Irá ouvir um beep e o tempo restante irá
reaparecer no Visor LED.

Desligar a energia não irá redefinir a
função de bloqueio para crianças,
devendo desativar a mesma antes de
poder optar a outras funções.

Se desejar desligar o sinal sonoro repita
simplesmente o processo.

Bloqueio para crianças

Ligar/Desligar sinal sonoro 
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1. Ligar a máquina de lavar roupa (pressionando o
botão "Liga/Desliga").

2. Pressionar o botão

3. Toque e segure 

"Início/Pausa"

simultaneamente  por 3 segundos para que a
função de ligar e desligar sinal sonoro seja 
acionada.

"Enxágue Antialérgico" e "Pré- lavagem"
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A Limpeza do cesto é um ciclo especial para a limpeza do interior da máquina de lavar.
Nesse ciclo de lavagem é utilizado um nível mais alto de água e um número maior de
rotações na centrifugação. Execute esse ciclo de lavagem regularmente.

1. Remova qualquer peça de roupa
armazenada na máquina de lavar e feche
a porta.

2.

3.

4. Ligue a máquina e em seguida toque e
segure "Limpeza do cesto" durante
3 segundos. Depois “ ” será
apresentado no visor LED.

5. Pressione o botão "Início/Pausa" para iniciar.

6. Após o ciclo estar completo, deixe a porta

vidro sequem.

Excesso de espuma de sabão poderá ocasionar vazamento na máquina de lavar.

Se tiver criança, tenha cuidado para não deixar a porta aberta durante muito tempo.

CUIDADOS

“Bloqueio de Porta” - Por razões de
segurança a porta será bloqueada enquanto
a máquina estiver em utilização e o ícone
“Bloqueio de porta” irá acender. Pode abrir a

O ícone “Detecção” será aceso quando a
máquina de lavar rodar lentamente e detectar
a quantidade de roupa no cesto.
Irá demorar pouco tempo.

Limpeza do cesto

Bloqueio de Porta & Detecção

de lavagem principal.
alvejante (sem cloro) no compartimento

Feche a gaveta de sabão lentamente.

Não adicione qualquer tipo de sabão nos compartimentos de sabão.

Abra a gaveta de sabão e adicione

de Porta” se desligar.
porta de forma segura após o ícone “Bloqueio
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O tempo de secagem estimado
varia com o tempo de secagem
real e com o ciclo Automático.
Também varia conforme o tipo de
tecido, o volume de roupa e o grau
de secagem selecionado.

de secagem, um sensor (thermistor)
detecta as condições de secagem
das roupas. Quando a secagem
está baixa, um ciclo de tempo será
adicionado em um máximo de 10
minutos com a informação na tela
de “faltando ainda 11 minutos”.

Este processo automático de lavagem e
secagem pode ser facilmente selecionado.

Para uma secagem mais uniforme,

roupa são de materiais e espessuras
idênticas.

Não sobrecarregue o secador, enchendo o
cesto com demasiadas peças.
As peças de roupa devem rodar
livremente.

Se abrir a porta e retirar a carga antes de
terminar o ciclo de secagem, lembre-se de
pressionar o botão "Início/Pausa".

selecionar:
Tempo (30, 60 ou 120 minutos)
Baixa Temp.– Ferro secagem Armário
secagem –

–
Alta secagem.

" ". Pressionando o botão "Início/Pausa",
o programa pode ser interrompido. Se não
pressionar este botão "Início/Pausa", o
programa demora cerca de 4 horas. " "
Ciclo de Resfriamento.

Secagem

Utilize os Ciclos Automáticos para secar a
maior parte dos tipos de roupa. Os sensores
eletrônicos medem a temperatura do ar de
saída para aumentar ou diminuír a
temperatura de secagem, para o tempo de
reação ser mais rápido e para um controle
mais rigoroso da temperatura.

Ciclo de secagem automático recomendado
segundo os tipos de roupa:

Ciclo de secagem recomendado:

a) Baixa Temp.: Sintéticos

b) Ferro secagem: Se desejar passar as
roupas a ferro

c) Armário secagem: Algodão

d) Alta secagem: Ciclo especial que reduz o
uso de água durante a
secagem das roupas.

e) Tempo (30/60/120 minutos):

- 30 minutos: Algodão / Roupas pesando: 0,5 kg
- 60 minutos: Algodão / Roupas pesando: 1,5 kg
- 120 minutos: Algodão / Roupas pesando: 3,0 kg

Guia Automático de Secagem

Nos últimos seis minutos do tempo

Tocando "Secagem", poderá
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- Não seque as peças de lã na máquina.
Procure dar-lhes a sua forma inicial e deixe-
as secar ao ar.

Peças em Lã

- Algumas peças com trama e em malha
podem encolher, podendo esse
encolhimento variar em função da qualidade
dos materiais.

- Deve-se sempre esticá-las imediatamente
após a respectiva secagem.

Peças com Trama e em Malha

- Não carregue demais a sua secadora de
roupa.

- Retire as peças com acabamento de
passagem a ferro permanente logo que o
secador de roupa parar, evitando a
formação de vincos.

Peças com Acabamento de Passagem a
Ferro Permanente e Tecidos Sintéticos

- Verifique sempre as instruções do
fabricante.

- Verifique sempre as instruções do
fabricante.

Peças em Fibra ou Couro

- Não coloque no cesto para secar peças de
roupas fabricadas em borracha ou material
plàstico e nem contendo estes materiais,
designadamente:

a) aventais, babadores, forros de cadeiras

b) cortinas, cortinados e toalhas de mesa

c) Tapetes de banho

Borrachas e Plásticos

- Não coloque peças com fibra de vidro no
seu secador de roupa. As partículas de
vidro deixadas no secador de roupa podem
aderir às suas roupas na próxima vez que
utilizar o secador de roupa e provocar
irritações de pele.

Fibra de vidro

• Logo que o ciclo de secagem esteja
concluído, no Visor Múltiplo surge “       ”
[COOL DOWN].

• A indicação COOL DOWN surge
automaticamente logo que está concluído
um ciclo de secagem.

• Se não puder retirar a roupa da secadora
assim que o ciclo for concluído, a roupa
pode ficar com vincos.

• A função COOL DOWN, quando ativa, faz o
cesto rodar periodicamente, de uma forma
leve e suave, sem aquecer, evitando desse
modo a formação de vincos na roupa; este
processo demora 4 horas.

• A “       ” mensagem será visualizada
até as roupas serem retiradas da máquina
ou ser pressionado o botão Início/Pausa.

Conclusão da Secagem

selecionado o tempo de secagem.

• O ciclo de secagem pode durar até 150
minutos. Ao selecionar só secagem, o ciclo
de secagem é iniciado após a centrifugação
no final da lavagem.

• Estes tempos de secagem são dados
apenas a título indicativo, para ajudar a
regular o secador de roupa para secagem
manual. Os tempos de secagem podem
variar bastante em função da umidade, da
temperatura ambiente e do tipo de tecido; a
sua experiência será o seu melhor guia.

Guia dos Tempos de Secagem

Roupas de Bebê, Pijamas e Camisas

• Tocando "Secagem", pode ser
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