
dvertênciasA

Parasua segurança, devem-se seguir as informaçõesdeste manual para

danosem objetos, danos físicos ou perda de vida.

LEIA TODAS AS INFORMAÇÕES ANTES DE USAR.

ATENÇÃO

foro caso, não proceda à instalação.

expostaa temperaturas abaixo da congelação ou expostaao
tempo.

qualquermaneira.
O proprietário não deverá efetuar reparo em sua máquina. As

provocar lesões e/ou avarias maisgraves na máquina.
Mantenha a área debaixo e à volta dos seus aparelhos livres

produtosquímicos, etc.
Oaparelho não deve ser utilizado por criançasou pessoas
incapacitadas sema respectiva supervisão. Não permita que
criançasbrinquemem cima ou dentro deste ou qualquer outro
aparelho.
Mantenhaa máquina de lavarafastada do fogo.
Nãodeixe a porta da máquina de lavar aberta.
Uma porta aberta pode atrair as crianças a pendurarem-se na

Nunca coloque as mãos dentroda máquina de lavarenquanto

completamente.
Não lave nem seque artigos que tenhamsido limpos, lavados,
molhadosou manchados comcombustível ou substâncias
explosivas (tais como cera, óleo, tinta, gasolina,
desengordurantes,solventesde limpeza aseco, querosene,
etc.) que possam incendiar-se ou explodir. O óleo pode
permanecerna máquina apósum ciclo completo e provocar
um incêndio durante a secagem.Por isso, nãocoloque
roupascom óleo.
Para evitareste resultado,sigacuidadosamente as instruções
do fabricante sobre lavageme cuidado das roupas.

sua máquina de lavar.
Quandoa máquina funcionarem alta temperatura, a porta

Para minimizar a possibilidade de choque elétrico, desligue

de lavar do quadro elétrico da casa retirando o fusível ou
desligando o disjuntor antesde fazer qualquer manutenção
ou limpeza.

alguns elementos ou estiveremavariados, inclusive o caboou
a tomada elétrica.
Antesde descartar uma máquina usada: desligue-a da

o cabo longo junto à máquina de forma a evitar qualquer
utilização imprópria.

como serviço de assistência técnica. Existe o risco de choque
elétrico e incêndio.
Devemser utilizadas as mangueiras fornecidas com a

Para reduzir o risco de danos pessoais, siga todas as
recomendaçõesde segurança industriais incluindo a utilização
de luvas compridas e óculos de proteção.O não cumprimento

INSTRUÇÕES DE ATERRAMENTO

IMPORTANTESINSTRUÇÕESDESEGURANÇA.
ATENÇÃO : Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico, ou ferimentos em pessoas ao usar a

máquina de lavar, siga as instruções básicas, incluindo o seguinte:

GUARDE ESTE MANUAL DO USUÁRIO

AVISO:

de choque elétrico fornecendo um caminho de resistência mínima para a corrente elétrica. Este produto vem equipado com um

apropriada que se encontra devidamente instalada e ligada a um sistema de aterramento de acordo com os regulamentos e

Caso não possua uma tomada apropriada, deverá consultar um eletricista.

alguma dúvida. Não proceda a alterações no plugue fornecido com o produto - caso não encaixe na tomada,

máquina. Mangueiras gastas não devemser utilizadas.

minimizar o risco de incêndio, choque elétrico oupara prevenir

Não bata a porta ao fechar nem tente forçar a porta

esteaparelho da tomada de alimentação ou desligue a máquina

Aodesligarocabode alimentaçãodatomada,nãopuxe.

tomada de alimentação. Destrua o plugue damáquina. Corte

de todas as precauçõesde segurança deste manual pode

Não exerça demasiada força sobre a porta da máquina de
lavarquando esta estiver aberta. Isto poderiadesequilibrara
máquina de lavar e fazê-la tombar.

resultarem danos na máquina de lavar, danospessoais

porta ou a entrarem na máquina de lavar.

esta estiver funcionando. Espere que o cesto pare

Este produto deverá ser ligado ao terra. No caso de qualquer mau-funcionamento ou avaria, a ligação ao terra irá reduzir o risco

cabo que possui um condutor de ligação ao terra e um plugue de ligação ao terra. Este plugue terá de ser ligado na tomada

Não usar adaptador pois irá desativar o plugue de ligação ao terra.

uma ligação não apropriada do condutor de ligação ao terra do equipamento poderá resultar em

ou morte.

funcionamento,parcialmente desmontado ou se faltarem

normas locais.
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Para minimizar o risco de incêndio no
cesto, no processo de secagem,

• As peças que tenham manchas de azeite
ou óleo de culinária, ou que tenham sido
emergidos nestes produtos, são um risco
potencial de incêndio, e não devem ser
colocadas no cesto para o processo

As peças com óleo podem inflamar
espontaneamente, em especial quando
expostas a fontes de calor, como é o caso

oxidação com o óleo. A oxidação gera
calor. Se este calor não consegue
escapar, as peças aquecem e podem
inflamar. Se as peças com óleo forem
empilhadas, acumuladas ou guardadas,
poderá evitar-se que o calor se escape e
dê origem a um eventual incêndio.
Caso seja inevitável que os tecidos
contendo azeite ou óleo de culinária, ou
que tenham sido contaminados por
produtos destinados ao cuidado capilar,
sejam colocados no cesto para o processo

O ciclo ’baixa temp’ no cesto, no processo

interior. Estas não devem ser retiradas do

enquanto quentes.

• As peças que foram previamente limpas,
lavadas, embebidas ou manchadas com
petróleo, gasolina, diluentes utilizados em
limpeza a seco, ou outros produtos infla-
máveis ou explosivos, não devem ser
colocadas no cesto enquanto o mesmo

habitualmente utilizadas em ambiente
doméstico, incluem acetona, álcool
petróleo/gasolina, querosene, tira
manchas (algumas marcas), benzina,
ceras e decapantes.

• Os artigos contendo espuma de borracha
(também conhecida por espuma de látex)
ou materiais idênticos, contendo borracha
texturada de forma similar, não devem ser

Os materiais em espuma de borracha
podem, quando aquecidos, incendiar-se
por combustão espontânea.

• Os amaciantes de roupa, ou outros
produtos idênticos não devem ser
utilizados no cesto para o processo de

eletricidade estática, a menos que tal
prática seja especialmente recomendada
pelo fabricante do amaciante de roupa ou
do produto.

• A roupa íntima com reforços em metal não
deve ser colocada no cesto para o

se os reforços em metal se
soltarem durante a secagem. Sempre que
possível, poderá ser utilizado uma espécie
de cabide de secagem para essas peças.

• As peças em plástico, como as toucas de
banho, ou os babadores de bebê à prova
de água também não devem ser
colocadas no cesto enquanto o mesmo

• Os artigos com teor em borracha,
quaisquer roupas almofadadas com
espuma de borracha, almofadas, galochas
e tênis com revestimento de borracha

Regulamentos de segurança antes da colocação em funcionamento

considere o seguinte:

de secagem.

do cesto utilizado para secagem. As
peças aquecem, causando uma reação de

de secagem, devem ser primeiramente
lavados em água quente com sabão.
Este processo irá reduzir, embora não
eliminar, o risco de incêndio.

de secagem, deve ser utilizado para reduzir
a temperatura das peças colocadas no seu

cesto, empilhadas ou guardadas

estiver quente e ou para iniciar um

As substâncias altamente inflamáveis
processo de secagem.

colocadas no cesto enquanto o mesmo
estiver quente e ou para iniciar um
processo de secagem.

secagem, a fim de eliminar os efeitos da

processo de secagem. Podendo
danificar a sua máquina de lavar e secar

estiver quente e ou para iniciar um processo
de secagem.

também não devem ser colocados no cesto
enquanto o mesmo estiver
quente e ou para iniciar um
processo de secagem.
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