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INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

 n Instruções de Segurança
Para sua segurança, a in�ormação neste manual deve ser seguida para minimizar o risco de 
incêndio ou explosão, choque elétrico, ou para prevenir danos à propriedade, �erimentos 
pessoais ou perda de vida.

Explicação dos símbolos:

 Aviso!

Esta combinação de símbolo e palavra de sinal indica uma 
situação potencialmente perigosa que pode resultar na morte ou 
ferimentos sérios a menos que seja evitada.

 Cuidado!
Esta combinação de símbolo e palavra de sinal indica uma 
situação potencialmente perigosa que pode resultar em alguns ou 
pequenos ferimentos ou danos à propriedade e ambiente.

 Nota!
Esta combinação de símbolo e palavra de sinal indica uma 
situação potencialmente perigosa que pode resultar em alguns ou 
pequenos ferimentos.

 Aviso!

Choque elétrico!

• Se o cabo de alimentação estiver danif cado, deve ser substituído pelo 
�abricante, seu agente de serviço ou pessoas semelhantemente 
qualif cadas para evitar perigo.

• Os novos conjuntos de mangueiras �ornecidos com o aparelho devem 
ser usados e os conjuntos de mangueira antigos não devem ser 
reusados.

• Antes de qualquer manutenção ao dispositivo, desligue o aparelho da 
tomada.
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• Sempre desligue a máquina da tomada e desligue o �ornecimento de 
água após usar. A pressão de água de entrada máx. em pascals. A 
pressão de água de entrada mín. em pascals. 

• Para assegurar a sua segurança, a f cha de alimentação deve ser 
inserida em uma tomada de três pinos aterrada. Verif que 
cuidadosamente e se certif que que a sua tomada está aterrada 
corretamente e de �orma de conf ança.

• Certif que-se que os dispositivos de água e elétricos são conectados 
por um técnico qualif cado de acordo com as instruções do �abricante e 
regulamentos de segurança locais.

• Desligue o plugue da tomada antes de limpar ou realizar manutenções.

• Não use qualquer tomada com corrente nominal in�erior que a do 
aparelho. Nunca desligue o plugue com as mãos molhadas.

• Sempre desligue o �ornecimento de água e alimentação imediatamente 
depois que as roupas sejam lavadas.

Risco para crianças!

• Este aparelho não se destina ao uso por pessoas (incluindo crianças) 
com capacidades �ísicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com �alta 
de experiência e conhecimento, a menos que recebam a supervisão ou 
instrução relacionada ao uso do aparelho por uma pessoa responsável 
por sua segurança.

• As crianças devem ser supervisionadas para assegurar que não brincam 
com o aparelho.

• Os animais e crianças podem subir para cima da máquina. Verif que a 
máquina antes de todas as operações.

• As crianças devem ser supervisionadas para assegurar que não brincam 
com o aparelho.
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• A porta de vidro pode f car muito quente durante a operação. Mantenha 
as crianças e os animais longe da máquina durante a operação, quartos 
muito úmidos, assim como nos quartos com gás explosivo ou cáustico.

• Retire todas as embalagens e para�usos de transporte antes de usar o 
aparelho. Caso contrário, poderá resultar em danos sérios.

Risco de explosão!

• Não lave nem seque artigos que tenham sido limpos, lavados, 
mergulhados ou que tocaram em substâncias combustíveis ou 
explosivas (como graxa, óleo, tinta, gasolina, desengraxantes, solventes 
de limpeza a seco, querosene, etc.). Isto pode resultar em incêndio ou 
explosão.

• O aparelho não se destina a ser usado se químicos industriais tiverem 
sido usados para limpeza.

• O ar de exaustão não deve ser descarregado para uma chaminé que 
seja usada para a exaustão de �umos de aparelhos queimando gás ou 
outros combustíveis.

• Passe bem por água os itens antes de os lavar.

 Cuidado!

Instalação do produto!

• Este aparelho se destina somente para uso dentro de casa.

• Não se destina para uso incorporado.

• Não obstrua as aberturas para parte in�erior com tapetes, etc.

• O aparelho não deve ser instalado no banheiro ou quartos muito úmidos, 
assim como quartos com gases explosivos ou cáusticos.

• O aparelho com válvula de entrada única somente pode ser conectada 
ao �ornecimento de água �ria. O aparelho com válvulas de entrada 
duplas deve ser corretamente conectado ao �ornecimento de água 
quente e �ria.
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• O plugue deve este sempre acessível após a instalação.

• O aparelho não deve ser instalado atrás de uma porta com �echadura, 
porta de correr ou porta com dobradiça no lado oposto do aparelho, de 
�orma a que a abertura completa da porta do aparelho está restrita.
Isto vai prevenir que as crianças f quem presas no tambor.

• O aparelho não deve ser instalado em um lugar úmido.

• O aparelho doméstico não se destina a ser incorporado.

• Retire todas as embalagens e para�usos de transporte antes de usar o 
aparelho. Caso contrário, poderá resultar em danos sérios.

Risco de danifi car o aparelho!

• O aparelho é somente para o uso em casa e �oi somente projetado para 
têxteis adequados para lavagem e secagem na máquina.

• Não suba nem se sente no topo da máquina.

• Não se encoste à porta da máquina.

• Cuidados durante o Manuseio da Máquina:
1. Os para�usos de transporte devem ser instalados de volta na máquina por uma pessoa 

especializada.
2. A água acumulada deve ser drenada para �ora da máquina.
3. Manuseie a máquina com cuidado. Nunca segure nas partes salientes da máquina 

quando levantar. A porta da máquina não pode ser usada como punho durante o 
transporte.

4. Este aparelho é pesado. Transporte com cuidado.
5. As mãos não devem ser inseridas no tubo de extração de água corrente.

• Não �eche a porta com �orça excessiva. Se �or di�ícil de �echar a porta, 
verif que se as roupas �oram colocadas dentro ou se estão bem 
distribuídas.

• É proibido lavar tapetes.

• Não deve permitir que a pelagem se acumule à volta do aparelho.
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Operação do aparelho!

• Antes de lavar as roupas pela primeira vez, o produto deve ser operado 
uma vez com os procedimentos completos sem roupa dentro.

• São proibidos solventes in� amáveis, explosivos ou tóxicos. A gasolina, 
álcool, etc. não devem ser usados como detergentes. Use somente os 
detergentes adequados para a máquina de lar, especialmente para 
tambor.

• Certif que-se que todos os bolsos estão vazios. Itens af ados e rígidos, 
como moedas, broches, para�usos, pedras, etc. podem causar dano 
sérios a esta máquina.

• Verif que se a água dentro do tambor �oi drenada antes de abrir a porta. 
Não abra a porta se ainda houver água visível.

• Tenha cuidado para não se queimar quando o produto drenar água de 
lavagem quente.

• Depois que o programa terminar, aguarde dois minutos antes de abrir a 
porta (alguns modelos).

• Nunca volte a encher a água à mão durante a lavagem.

• Se não �or possível evitar os tecidos que contêm óleo vegetal ou de 
cozinha ou que tenham sido contaminados por produtos de cuidados de 
cabelo de serem colocados na secadora, devem ser primeiro lavados 
em água quente com detergente extra; isto vai reduzir, mas não elimina, 
o perigo.

• Deve ser assegurada a ventilação adequada para evitar o re� uxo de 
gases no quarto de aparelhos queimando outros combustíveis, incluindo 
lareiras.

• Não seque itens por lavar no aparelho.

• Itens sujos com substâncias, como óleo de cozinha, acetona, álcool, 
petróleo, querosene, removedores de manchas, graxas, removedores de 
graxas e óleos de cosmética, não devem ser secos no aparelho mesmo 
depois de serem lavados.
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• Itens como borracha de espuma (espuma de látex), toucas de banho, 
têxteis à prova de água, tecidos herméticos, artigos com borracha e 
roupas ou almo�adas com acolchoados com borracha de espuma, não 
devem ser secos no aparelho. Esses materiais podem ser destruídos, 
danif cando o aparelho.

• Amaciadores de roupa, ou produtos semelhantes, devem ser usados 
como especif cado nas instruções dos mesmos.

• As máquinas com tampas que podem ser abertas durante a extração de 
água, demora 15 segundos ou mais para paragem completa do tubo da 
câmera de extração de água.

• A parte f nal do ciclo da secadora ocorre sem calor (ciclo de 
arre�ecimento) para assegurar que os itens são deixados em uma 
temperatura que assegura que não serão danif cados.

• Certif que-se que não são deixados objetos em nenhum dos bolsos. 
Preste atenção particular a isqueiros e �ós�oros. Podem causar incêndio.

• AVISO:  Nunca pare o aparelho antes de terminar o ciclo de secagem a 
menos que todos os itens sejam rapidamente removidos e 
estendidos para que o calor se dissipe.

Embalagem/Aparelho antigo

Este símbolo indica que este produto não deve ser deitado 
�ora com outros lixos domésticos na UE. Para prevenir 
possíveis perigos ao ambiente ou saúde humana da 
eliminação de lixo não controlada, recicle de �orma 
responsável para promover o reuso sustentável dos 
recursos materiais. Para devolver o seu dispositivo usado, 
use os sistemas de recolha ou contacte o revendedor onde 
o produto �oi comprado. Eles devolvem e podem levar este 
produto para reciclagem segura ambiental.
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