
 

2820524151_SQ / 31-10-15.(11:41)číslo dokumentu=

Makinë larëse  
Udhëzim për përdorim

WMY 81243 LMB2

SQ PT



Ky produkt është prodhuar duke përdorur teknologjinë më të fundit në kushte të favorshme me mjedisin.
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1 Udhëzime të rëndësishme për sigurinë dhe mjedisin
Kjo pjesë përmban udhëzime për sigurinë që do t'ju ndihmojnë të mbroheni nga lëndimi i 
vetes apo dëmtimi i pronës. Mosndjekja e këtyre udhëzimeve do të bëjë të pavlefshme çdo 
garanci.
1.1. Siguria e përgjithshme
• Ky produkt mund të përdoret nga fëmijët në moshën 8 vjeçare ose më të mëdhenj dhe nga 

persona, aftësitë fizike, ndijore apo mendore të të cilëve, nuk janë të zhvilluara plotësisht 
apo që kanë mungesë ekpserience dhe njohurie me kusht që ata të jenë të mbikëqyrur 
dhe trajnuar për përdorimin e sigurt të produktit dhe rreziqeve që ai mbart. Fëmijët nuk du-
het të luajnë me produktin. Nuk duhet të kryhen punë pastruese apo për mirëmbajtjen nga 
ana e fëmijëve përveç rasteve kur ata janë të mbikëqyrur nga dikush. Fëmijët e moshës 
nën 3 vjeç duhet të mbahen larg përveç nëse mbikëqyren vazhdimisht.

• Mos e vendosni kurrë produktin në një dysheme të mbuluar me tapet. Përndryshe, munge-
sa e ajrit nën makineri do të shkaktojë mbinxehjen e pjesëve elektrike. Kjo do të shkaktojë 
probleme me produktin tuaj.

• Nëse produkti ka një defekt, nuk duhet të vihet në punë përveçse kur riparohet nga Agjenti 
i Autorizuar i Shërbimit. Ka rrezik të goditjes elektrike!

• Ky produkt është projektuar në mënyrë të tillë që të rifillojë punën pas një shkëputjeje të 
energjisë në rastin kur është në prizë. Nëse dëshironi të anuloni programin, shihni pjesën 
"Anulimi i programit".

• Lidheni produktin me një prizë të tokëzuar të mbrojtur nga një siguresë 16 A. Mos e ne-
glizhoni marrjen e një specialisti elektrik të kualifikuar për të bërë instalimin e tokëzuar. 
Kompania jonë nuk do të mbajë përgjegjësi për ndonjë dëmtim që mund të kryhet kur pro-
dukti përdoret pa tokëzim në përputhje me rregulloret lokale.

• Furnizimi me ujë dhe tubat e shkarkimit duhet të jenë të lidhura në mënyrë të sigurt dhe të 
mos dëmtohen. Përndryshe, ka rrezik të rrjedhjes së ujit.

• Mos e hapni kurrë derën e ngarkimit apo hiqni filtrin kur ka ende ujë në kazan. Përndryshe, 
mund të ketë rrezik përmbytjeje apo lëndim nga uji i nxehtë.

• Mos e hapni me forcë derën e ngarkimit kur është e kyçur. Dera e ngarkimit do të jetë gati 
për t'u hapur disa minuta pasi të përfundojë cikli i larjes. Në rast se dera e ngarkimit hapet 
me forcë, dera dhe mekanizmi i kyçjes mund të dëmtohen.

• Hiqeni nga priza produktin kur nuk e përdorni.
• Mos e lani kurrë produktin duke shpërndarë apo derdhur ujë në të! Ka rrezik të goditjes 

elektrike!
• Mos e prekni kurrë prizën me duar të lagura! Mos e hiqni kurrë nga priza duke tërhequr 

kordonin, gjithmonë hiqeni duke kapur spinën.
• Përdorni detergjentë, zbutës apo suplemente të përshatshme vetëm për makinat larëse 

automatike.
• Ndiqni udhëzimet mbi etiketat e veshjeve tekstile dhe në paketimin e detergjentit.
• Produkti nuk duhet të jetë në prizë gjatë insalimit, mirëmbajtjes, pastrimit dhe procedurave 

të riparimit.
• Kryejini gjithmonë procedurat e instalimit dhe riparimit nga Agjenti i Autorizuar i Shërbimit. 

Prodhuesi nuk do të mbajë përgjegjësi për dëmtime që mund të bëhen nga procedura të 
kryera nga persona të paautorizuar.

• Nëse kordoni elektrik është i dëmtuar, duhet të zëvendësohet nga prodhuesi, pas shërbimit 
të shitjes apo një person i ngjashëm i kualifikuar (mundësisht një specialist i energjisë) apo 
dikush i caktuar nga importuesi me qëllim shmangien e rreziqeve të mundshme.
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• Vendoseni produktin në një sipërfaqe të sheshtë dhe të forte.
• Mos e vendosni në një tapet me qime të gjatë apo sipërfaqe të ngjashme.
• Mos e vendosni produktin mbi platformë të lartë ose pranë buzë në një sipërfaqe të pjerrët.
• Mos e vendosni produktin mbi kordonin elektrik.
• Mos përdorni asnjëherë sfungjer apo materiale për njollat. Kjo do të dëmtojë sipërfaqet e 

lyera dhe plastike ose me krom.
1.2 Qëllimi i përdorimit
• Ky produkt është projektuar për përdorim shtëpiak. Nuk është i përshtatshëm për përdorim 

tregtar dhe nuk duhet të përdoret për qëllime të tjera përveçse atyre të përdorimit.
• Produkti duhet të përdoret vetëm për larjen dhe shpëlarjen e rrobave në përputhje me për-

caktimet.
• Prodhuesi nuk mban asnjë përgjegjësi që rrjedh nga përdorimi apo transportimi jo i duhur.
13. Siguria për fëmijët
• Materialet paketuese janë të rrezikshme për fëmijët. Ruajini materialet paketuese në një 

vend të sigurt ku fëmijët nuk mund t'i kapin.
• Produktet elektrike janë të rrezikshme për fëmijët. Mbajini fëmijët larg produktit kur ai ës-

htë në punë. Mos i lejoni ata që ta ngacmojnë produktin. Përdorni kyçjen për fëmijët për t'i 
parandaluar fëmijët që të ndërhyjnë në punën e produktit. 

• Mos harroni të mbyllni derën e ngarkimit kur largoheni nga dhoma ku ndodhet produkti.
• Ruajini të gjithë detergjentët dhe aditivët në një vend të sigurt ku fëmijët nuk mund t'i ka-

pin duke mbyllur kapakun e enës së detergjentit apo duke mbyllur paketimin e detergjentit.

Ndërsa larja e rrobave në temperatura të larta, derë qelqi ngarkimit 
bëhet e nxehtë. Prandaj, mbani veçanërisht fëmijët larg nga dera e 
ngarkimit të makinës ndërsa operacioni larëse është në progres.

1.4 Informacion për paketimin
• Materialet paketuese të këtij produkti janë prodhuar nga materiale të riciklueshme në për-

puthje me Rregulloren tonë Kombëtare të Mjedisit. Mos i hidhni materialet paketuese bas-
hkë me mbeturinat shtëpiake apo të tjera. Çojini ato në pikat e grumbullimit të materialeve 
paketuese të parashikuara nga autoritetet lokale.

1.5 Hedhja e produktit si mbeturinë
• Ky produkt është prodhuar me pjesë dhe materiale me cilësi të lartë të cilat mund të ripër-

doren dhe janë të përshtatshme për riciklim. Prandaj, mos e hidhni produktin me mbeturi-
nat shtëpiake normale në fund të jetës së tij të shërbimit. Çojeni atë në një pikë grumbu-
llimi të riciklimit të pajisjeve elektrike dhe elektronike. Ju lutemi këshillohuni me autoritetet 
lokale për të mësuar pikën më të afërt të grumbullimit. Ndihmoni mbrojtjen e mjedisit dhe 
burimeve natyrore duke ricikluar produktet e përdorura. Për sigurinë e fëmijëve, prisni 
kordonin elektrik dhe thyeni mekanizmin e kyçjes së derës së ngarkimit para se ta hidhni 
produktin me qëllim që ai të mos funksionojë më.

1.6 Përputhshmëria me direktivën WEEE
 Ky produkt përputhet me direktivën EU WEEE (2012/19/EU).  Ky produkt mban një 
simbol të klasifikimit për mbeturinat e pajisjeve elektrike dhe elektronike (WEEE).
Ky produkt është prodhuar me pjesë dhe materiale me cilësi të lartë të cilat mund 
të ripërdoren dhe janë të përshtatshme për riciklim. Mos e hidhni produktin me 
mbeturinat shtëpiake normale në fund të jetës së tij të shërbimit. Çojeni atë në një 
qendër grumbullimi të riciklimit të pajisjeve elektrike dhe elektronike. Ju lutemi 
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këshillohuni me autoritetet lokale për të mësuar për këto qendrat më të afërt të grumbullimit. 
Përputhshmëria me direktivën RoHS:
 Produkti ju keni blerë përputhet me direktivën EU RoHS (2011/65/EU).  Ajo nuk përmban 
materiale të dëmshme dhe të ndaluara të përcaktuara në Direktivën.

2  Instalimi
Referojuni Agjentit të Autorizuar më të afërt të Shërbimit 
për instalimin e produktit. Për ta bërë produktin gati për 
përdorim, shqyrtoni informacionin në manualin e përdorimit 
për t'u siguruar që elektriciteti, furnizimi me ujë dhe sistemet 
e kullimit të ujit janë ato të duhurat përpara se t'i telefononi 
Agjentit të Autorizuar të Shërbimit. Nëse nuk janë, telefonojini 
një tekniku të kualifikuar dhe hidraulikut që t'i rregullojnë në 
mënyrën e duhur.

C
Përgatitja e vendit dhe instalimeve elektrike, të furnizimit 
me ujë dhe largimit të ujit të përdorur në vendin e 
instalimit, është nën përgjegjësinë e blerësit.

Sigurohuni që tubat e ngakimit dhe shkarkimit të ujit 
dhe gjithashtu kordoni elektrik nuk janë të palosur, të 
shtypur ose të thërrmuar gjatë shtyrjes së produktit në 
vendin e tij pas procedurave të instalimit apo pastrimit.

B
PARALAJMËRIM: Instalimi dhe lidhjet elektrike 
të produktit duhet të kryhen nga Agjenti i Autorizuar i 
Shërbimit. Prodhuesi nuk do të mbajë përgjegjësi për 
dëmtime që mund të bëhen nga procedura të kryera 
nga persona të paautorizuar.

A
PARALAJMËRIM: Përpara instalimit, kontrolloni me 
sy nëse produkti ka ndonje defekt të dukshëm. Nëse 
po, mos e instaloni. Produktet e dëmtuara shkaktojnë 
rreziqe për sigurinë tuaj.

2.1 Vendi i përshtatshëm i instalimit
• Vendoseni makinerinë në një sipërfaqe të ngurtë. Mos e 

vendosni në një tapet me qime të gjatë apo sipërfaqe të 
ngjashme.

• Pesha e plotë e makinës larëse dhe tharëses -me 
ngarkesë të plotë- kur janë të vendosura mbi njëra-tjetrën 
arrin afërsisht 180 kilogramë. Vendoseni produktin në një 
sipërfaqe të sheshtë dhe të fortë që ka kapacitet mbajtës 
të mjaftueshëm!

• Mos e vendosni produktin mbi kordonin elektrik.
• Mos e instaloni produktin në vende ku temperatura mund 

të zbresë nën 0ºC.
• Vendoseni produktin të paktën 1 cm larg nga skajet e 

pajisjeve të tjera.

2.2 Heqja e paketimeve përforcuese
Anoni makinerinë nga ana e pasme për të hequr paketimet 
përforcuese. Hiqini paketimet përforcuese duke tërhequr 
shiritin.

2.3 Heqja e kyçjeve të transportit

A PARALAJMËRIM: Mos i hiqni kyçjet e transportit 
përpara heqjes së materialeve përforcuese.

PARALAJMËRIM: Hiqini bulonat e sigurisë së 
transportit përpara vënies në punë të makinës larëse! 
Në rast të kundërt, produkti do të dëmtohet.

1. Lironi të gjithë bulonat me një çelës të përshtatshëm 
derisa të rrotullohen lirshëm (C).

2. Hiqni bulonat e sigurisë të transportit duke i rrotulluar me 
kujdes.
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3. Montoni kapakët plastikë që ndodhen në çantën e 
Manualit të Përdorimit në vrimat në panelin e pasëm. (P)

C
Ruajini bulonat e sigurisë së transportit në një vend të 
sigurt që ti ripërdorni kur makina larëse duhet të lëvizet 
sërish në të ardhmen.

Mos e lëvizni asnjëherë produktin pa vendosur në vend 
siç duhen bulonat e sigurisë së transportit!

2.4 Lidhja e furnizimit me ujë

C
Presioni i furnizimit me ujë që kërkohet për të vënë në 
punë produktin është midis 1 dhe 10 (0.1 – 1 MPa). 
Është e nevojshme që të keni 10 - 80 litra ujë të 
rrjedhshëm në një minutë nga rubineti i hapur plotësisht 
që makineria të punojë normalisht. Vendosni një valvul 
që ul presionin nëse presioni i ujit është i lartë.

Nëse keni ndërmend që të përdorni hyrjen dyfishe të ujit 
si një njësi hyrje të vetme të ujit (të ftohtë), ju duhet ta 
instaloni bllokuesin në valvulën e ujit të nxehtë përpara 
vënies në punë të produktit. (Zbatohet për produktet që 
kanë një grup bllokues qorr.)

A
PARALAJMËRIM: Modelet me një hyrje të vetme të 
ujit nuk duhet të lidhen me rubinetin e ujit të nxehtë. Në 
një rast të tillë rrobat do të dëmtohen ose produkti do të 
kalojë në metodën e mbrojtur dhe nuk do të punojë.

PARALAJMËRIM: Mos përdorni tuba uji hyrës të 
vjetër apo të përdorur për produktin e ri. Mund të krijojë 
njolla mbi rrobat tuaja.

1. Lidhini tubat e veçantë që merren me produktin me hyrjet 
e ujit të produktit. Tubi i kuq (majtas) (maks. 90 ºC) është 
për hyrjen e ujit të nxehtë, tubi blu (djathtas) (maks. 25 ºC) 
është për hyrjen e ujit të ftohtë.

A
PARALAJMËRIM: Sigurohuni që lidhjet e ujit të 
ftohtë dhe të ngrohtë të kryhen në mënyrë korrektë kur 
instaloni produktin. Në të kundërt, rrobat do të dalin 
të nxehta dhe të papërdorshme në fund të procesit të 
larjes.

2. Shtrëngojini me dorë të gjitha vidat e tubave. Mos 
përdorni asnjëherë mjet për të shtrënguar vidat.

3. Hapini rubinetat plotësisht pasi të keni bërë lidhjen e 
tubave për të kontrolluar për rrjedhje të ujit në pikat e 
lidhjes. Nëse ka ndonjë rrjedhje, mbyllni rubinetin dhe 
hiqni vidën. Shtrëngoni sërish vidën me kujdes pasi të 

keni kontrolluar mbylljen. Për të parandaluar rrjedhjet e 
ujit dhe dëmtimet e shtaktuara prej tyre, mbajini rubinetat 
mbyllur kur makineria nuk është në punë.

2.5 Lidhja me shkarkuesin
• Fundi i tubit të shkarkimit duhet të lidhet direkt me tubin e 

shkarkimit të ujit të përdorur ose me lavamanin. 

A
PARALAJMËRIM: Shtëpia juaj do të mbytet me ujë 
nëse markuçi del nga vendi i tij gjatë shkarkimit të ujit. 
Për më tepër, ekziston rreziku i përvëlimit për shkak 
të temperaturave të larta të larjes. Për të parandaluar 
këto situata dhe për të siguruar marrjen dhe shkarkimit 
e qetë të ujit nga makineria, shtrëngojeni fort fundin e 
tubit të shkarkimit në mënyrë që të mos dalë jashtë. 

• Tubi duhet të instalohet në një lartësi të paktën 40 cm, 
dhe maksimumi 100 cm.

• Në rastin kur tubi ngrihet pasi ka qenë në nivelin e 
dyshemesë ose afër tokës (më pak se 40 cm mbi tokë), 
shkarkimi i ujit bëhet më i vështirë dhe rrobat mund të 
dalin shumë të njoma. Prandaj, merrni parasysh lartësitë 
e treguara në figurë.

10
0c

m

40
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• Për të parandaluar kthimin pas të ujit të pistë në makineri 
dhe për të mundësuar një shkarkim të lehtë, mos e zhysni 
pjesën fundore të tubit në ujë të pistë ose mos e çoni në 
shkarkim më shumë se 15 cm. Nëse është shumë i gjatë, 
priteni.

• Fundi i tubit nuk duhet të jetë i palosur, nuk duhet të 
jetë i shtypur dhe tubi nuk duhet të jetë i bllokuar midis 
shkarkuesit dhe makinerisë.

• Nëse gjatësia e tubit është e pamjaftueshme, përdoreni 
duke i shtuar një tub shtesë origjinal. Gjatësia e tubit 
nuk mund të jetë më e gjatë se 3.2 m. Për të shmangur 
problemet me rrjedhjen e ujit, lidhja midis tubit të shtuar 
dhe tubit të shkarkimit duhet të mbërthehet mirë me një 
morsetë të përshtatshme që të mos rrjedhë.
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2.6 Rregullimi i këmbëve

A
PARALAJMËRIM: Me qëllim që të sigurohemi që 
produkti punon pa zhurma dhe pa dridhje, ai duhet 
të qëndrojë në nivel dhe i balancuar me këmbët e 
tij. Balanconi makinerinë duke rregulluar këmbët. 
Përndryshe, produkti mund të lëvizë nga vendi i tij dhe 
të shkaktojë shtypje dhe probleme me dridhjen.

1. Lironi me dorë vidat bllokuese të këmbëve.
2. Rregulloni këmbët derisa produkti të qëndrojë në nivel 

dhe i balancuar.
3. Shtrëngojini përsëri me dorë të gjitha dadot e bllokimit.

A PARALAJMËRIM: Mos përdorni asnjë mjet për 
të liruar vidat bllokuese. Në të kundërt, ato do të 
dëmtohen.

2.7 Lidhja elektrike
Lidheni produktin me një prizë të tokëzuar të mbrojtur 
nga një siguresë 16 A. Kompania jonë nuk do të mbajë 
përgjegjësi për ndonjë dëmtim që mund të kryhet kur 
produkti përdoret pa tokëzim në përputhje me rregulloret 
lokale.
• Lidhja duhet të jetë në përputhje me rregulloret 

kombëtare.
• Spina e kordonit elektrik duhet të arrihet lehtësisht pas 

instalimit.
• Nëse vlera aktuale e siguresës apo çelësit në shtëpi është 

më pak se 16 Amps, merrni një specialist elektrik të 

• Mbërthejini zinxhirët, mbyllini kopsat e hapura dhe 
rregulloni të grisurat dhe të çarat.

• Lajini produktet me etiketat "lahet me makineri" ose 
"lahet me dorë" vetëm me një program të përshtatshëm.

• Mos i lani rrobat me ngjyrë dhe ato të bardha bashkë. 
Veshjet e reja, të errëta të pambukta lëshojnë shumë 
bojë. Lajini këto rroba më vete.

• Njollat e forta duhet të trajtohen siç duhet para larjes. 
Nëse jeni të pasigurt, verifikojeni me një pastrim kimik.

•  Përdorni vetëm produkte të cilat janë të përshtatshme 
për larjen me makinën. Ndiqni gjithmonë udhëzimet mbi 
paketim.

• Lajini pantallonat dhe rrobat delikate të kthyera së 
prapthi.

• Ruajini artikujt e përbërë prej leshi angore në ngrirës për 
disa orë përpara larjes. Kjo do të ulë rënien e qimeve.

• Rrobat të cilat kanë sasi të madhe materialesh të tilla 
si miell, pluhur gëlqereje, qumësht pluhur etj. duhet të 
shkunden mirë përpara se të vendosen në makineri. 
Papastërti dhe pluhura të tillë në rroba mund të 
grumbullohen në pjesët e brendshme të makinerisë dhe 
mund të shkaktojnë dëmtime me kalimin e kohës.

3.3 Gjëra që duhen bërë për të kursyer 
energjinë
Informacioni në vijim do t'ju ndihmojë që ta përdorni 
produktin në një mënyrë ekologjike dhe efiçente në lidhje me 
energjinë.
• Përdoreni produktin me kapacitetin më të lartë të 

lejuar nga programi që keni përzgjedhur por mos e 
mbingarkoni; shihni "Tabela e programeve dhe konsumit".

• Ndiqni gjithmonë udhëzimet në paketimin e detergjentit.
• Lajini rrobat pak të ndotura me temperatura të ulëta.
• Përdorni programe më të shpejta për sasi të vogla 

rrobash pak të ndotura.
• Mos përdorni paralarjen dhe temperatura të larta për 

rroba që nuk janë shumë të ndotura apo me njolla.
• Nëse keni ndërmend t'i thani rrobat në makinë tharëse, 

zgjidhni shpejtësinë më të lartë të centrifugës të 
rekomanduar gjatë procesit të larjes. 

• Mos përdorni më tepër detergjent sesa sasia e 
rekomanduar në paketimin e detergjentit.

3.4 Përdorimi fillestar
Përpara se të filloni të përdorni produktin, sigurohuni që të 
gjitha përgatitjet janë kryer në përputhje me udhëzimet në 
pjesët “Udhëzime të rëndësishme sigurie” dhe “Instalimi”.
Për ta bërë gati produktin për të larë rroba, kryeni si punë 
të parë programin Pastrim Kazani. Nëse produkti juaj nuk 
është i pajisur me programin e Pastrimit të Kazanit, bëni një 
procedurë të Përdorimit Fillestar në përputhje me metodat e 
përshkruara në pjesën “5.2 Pastrimi derës të mbushjes dhe 
kazanit” të manualit të përdoruesit.

3 Përgatitja
3.1 Klasifikimi i rrobave
• Klasifikojini rrobat sipas llojit të materialit, ngjyrës dhe 

shkallës së ndotjes dhe temperaturës së lejuar të ujit.
• Ndiqni gjithmonë udhëzimet që jepen në etiketat e 

veshjeve.

3.2 Përgatitja e rrobave për larje
• Rrobat që kanë pjesë të tilla si të brendshme me pjesë 

metalike, tokëza të rripave apo kopsa metalike do ta 
dëmtojnë makinerinë. Hiqini pjesët metalike ose lajini 
rrobat duke i vendosur ato në një çantë për larje apo 
këllëf.

•  Hiqini të gjitha substancat në xhepa të tilla si monedhat, 
stilolapsat dhe kapëset metalike të letrave, dhe kthejini 
xhepat së prapthi dhe pastrojini. Objekte të tilla mund 
ta dëmtojnë produktin ose të shkakojnë probleme me 
zhurmën.

• Vendosini rrobat me përmasa të vogla të tilla si çorapet e 
bebeve dhe çorapet e najlonit në një çantë për larje ose 
këllëf.

• Vendosini perdet brenda pa i shtypur. Hiqini pajisjet 
mbajtëse të perdeve.
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tretshme. Vendoseni detergjentin e paketuar ose tabletën 
e tretshme direkt midis rrobave në makineri.

• Nëse do të përdorni një detergjent të lëngshëm, mos 
harroni të vendosni mbajtësen e detergjentit të lëngshëm 
në ndarësen e larjes kryesore (ndarësja nr. "2").

Zgjedhja e llojit të detergjentit
Lloji i detergjentit që do të përdoret varet nga lloji dhe ngjyra 
e materialit.
• Përdorni detergjentë të ndryshëm për rrobat me ngjyra 

dhe të bardha.
• Lajini rrobat tuaja delikate vetëm me detergjentë të 

veçantë (detergjentë të lengshëm, shampo për të leshtat, 
etj.) që përdoren vetëm për rroba delikate. 

• Kur lani rroba me ngjyra të errëta apo jorganë, 
rekomandohet që të përdoret detergjent i lëngshëm.

• Lajini të leshtat me detergjentë të veçantë të prodhuar në 
mënyrë specifike për të leshtat.

A paralajmërim: Përdorni vetëm detergjente të prodhuar 
në mënyrë specifike për makina larëse automatike.

paralajmërim: Mos përdorni pluhur sapuni.

Rregullimi i sasisë së detergjentit
Sasia e detergjentit larës që duhet të përdoret varet nga 
sasia e rrobave, niveli i ndotjes dhe fortësia e ujit.
• Mos përdorni sasi që i tejkalojnë dozat e rekomanduara 

në paketimin e detergjentit për të shmangur problemet 
e shkumës së tepërt, shpëlarjes jo të mirë, kursimeve 
financiare dhe në fund, mbrojtjes së mjedisit.

• Përdorni më pak detergjent për sasi të vogla të rrobave 
pak të ndotura.

Përdorimi i zbutësve
Hidheni zbutësin në ndarësen e zbutësit të sirtarit të 
detergjentit.
•  Mos e kaloni nivelin (>max<) të shënuar në ndarësen e 

zbutësit.
•  Nëse zbutësi e ka humbur rrjedhshmërinë, hollojeni me 

ujë përpara se ta vendosni në sirtarin e detergjentit.
Përdorimi i detergjenteve të lëngshme.
Nëse produkti ka një gotë për detergjent të 
lëngshëm.
• Sigurohuni që ta keni vendosur gotën e detergjentit të 

lëngshëm në ndarjen nr. "2".
•  Nëse detergjenti i lëngshëm e ka humbur rrjedhshmërinë, 

hollojeni me ujë përpara se ta vendosni në gotën e 
detergjentit.

 

C
Përdorni një kundër-gëlqeror të përshtatshëm për 
makinat larëse.

Një sasi uji mund të ketë mbetur në produkt për shkak 
të proceseve të kontrollit të cilësisë në prodhim. Kjo nuk 
është e dëmshme për produktin.

3.5 Kapaciteti i duhur i ngarkesës
Kapaciteti makmimal i ngarkesës varet nga lloji i rrobave, 
niveli i ndojes dhe programi i larjes që dëshironi.
Makineria e rregullon automatikisht sasinë e ujit sipas 
peshës së rrobave të ngarkuara.

A
paralajmërim: Ndiqni informacionin në "Tabelën e 
programit dhe konsumit". Në rast se mbingarkohet, 
performanca e larjes së makinerisë do të ulet. Për më 
tepër, mund të ketë probleme me zhurmën dhe dridhjet.

3.6 Ngarkimi i rrobave
1. Hapni derën e ngarkimit.
2. Vendosini rrobat lirshëm në makineri.
3. Shtyjeni derën e ngarkesës për ta mbyllur derisa të 

dëgjoni tingullin e kyçjes. Sigurohuni që të mos kenë 
mbetur rroba të kapura te dera.

C Dera e ngarkimit kyçet ndërsa një program është në punë. 
Dera mund të hapet pak pasi programi të përfundojë.

A
paralajmërim: Në rast se rrobat vendosen gabim, mund 
të shkaktohen probleme me zhurmat dhe dridhjet e 
makinerisë.

3.7 Përdormi i detergjentit dhe zbutësit

C
Kur përdorni detergjent, zbutës, sodë rrobash, bojë 
copash, zbardhues ose pastrues kripërash lexoni me 
kujdes udhëzimet e prodhuesit mbi paketim dhe ndiqni 
sasitë e rekomanduara të dozës. Përdorni gotën e masës 
nëse ka.

Sirtari i Detergjentit
Sirtari i detergjentit përbëhet nga tre ndarje:
– (1) për paralarjen
– (2) për larjen kryesore
– (3) për zbutjen
– (*) për më tepër ka një pjesë sifoni në ndarësen e zbutësit.

132

Detergjenti, zbutësi dhe agjentët e tjerë të pastrimit
• Shtoni detergjent dhe zbutës përpara nisjes së programit 

të larjes.
• Mos e lini asnjëherë sirtarin e detergjentit të hapur ndërsa 

është në punë programi i larjes!
• Kur përdorni një program pa paralarje, mos vendosni 

detergjent në ndarësen e paralarjes (ndarësja nr. "1"). 
• Në një program me paralarje, mos vendosni detergjent të 

lëngshëm në ndarësen e paralarjes (ndarësja nr. "1").
• Mos përzgjidhni një program me paralarje nëse do 

të përdorni një detergjent të paketuar ose tabletë të 
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Rrobat
Ngjyra të lehta dhe të bardha

(Shkalla e temperaturës së rekomanduar në 
bazë të nivelit të ndotjes. 40-90 °C)

Ni
ve

li 
i N

do
tje

s

Shumë të 
Ndotura
(njolla të vështira 
të tilla si bari, 
kafeja, frutat dhe 
gjaku.)

Mund të jetë e nevojshme që njollat të 
para-trajtohen ose të kryhet paralarja. 
Detergjentët pluhur dhe të lëngshëm të 
rekomanduar për rrobat e bardha mund 
të përdoren në dozat e rekomanduara për 
rrobat shumë të ndotura. Rekomandohet 
që të përdoren detergjentë pluhur për 
të pastruar njollat e baltës dhe dheut 
dhe njollat që janë të ndjeshme ndaj 
zbardhuesve. 

Të Ndotura 
Normalisht
(Për shembull, 
njolla të 
shkaktuara nga 
trupi në jaka dhe 
mëngë)

Detergjentët pluhur dhe të lëngshëm të 
rekomanduar për rrobat me ngjyra mund 
të përdoren në dozat e rekomanduara për 
rrobat e ndotura normalisht.

Pak të Ndotura
(Nuk ka njolla të 
dukshme.)

Detergjentët pluhur dhe të lëngshëm të 
rekomanduar për rrobat me ngjyra mund 
të përdoren në dozat e rekomanduara për 
rrobat pak të ndotura.

Me ngjyra
(Intervali i rekomanduar i temperaturës në 
bazë të nivelit të njollave: ftohtë -40 °C)

Ni
ve

li 
i N

do
tje

s

Shumë të 
Ndotura

Detergjentët pluhur dhe të lëngshëm të 
rekomanduar për rrobat me ngjyra mund 
të përdoren në dozat e rekomanduara për 
rrobat shumë të ndotura. Rekomandohet 
që të përdoren detergjentë pluhur për 
të pastruar njollat e baltës dhe dheut 
dhe njollat që janë të ndjeshme ndaj 
zbardhuesve. Përdorini detergjentët pa 
zbardhje.

Të Ndotura 
Normalisht

Detergjentët pluhur dhe të lëngshëm të 
rekomanduar për rrobat me ngjyra mund 
të përdoren në dozat e rekomanduara 
për rrobat e ndotura normalisht. Përdorini 
detergjentët pa zbardhje.

Pak të Ndotura

Detergjentët e lëngshëm të përshtatshëm 
për rrobat me ngjyra dhe të errëta mund 
të përdoren në dozat e rekomanduara për 
rrobat pak të ndotura. Përdorini detergjentët 
pa zbardhje.

Ngjyra të errëta
(Intervali i rekomanduar i temperaturës në 
bazë të nivelit të njollave: ftohtë -40 °C)

Ni
ve

li 
i N

do
tje

s

Shumë të 
Ndotura

Detergjentët e lëngshëm të përshtatshëm 
për rrobat me ngjyra dhe të errëta mund 
të përdoren në dozat e rekomanduara për 
rrobat shumë të ndotura.

Të Ndotura 
Normalisht

Detergjentët e lëngshëm të përshtatshëm 
për rrobat me ngjyra dhe të errëta mund 
të përdoren në dozat e rekomanduara për 
rrobat e ndotura normalisht. 

Pak të Ndotura

Detergjentët e lëngshëm të përshtatshëm 
për rrobat me ngjyra dhe të errëta mund 
të përdoren në dozat e rekomanduara për 
rrobat pak të ndotura.

Rrobat
Delikate/Lesh/Mëndafsh

(Intervali i rekomanduar i temperaturës në 
bazë të nivelit të njollave: ftohtë -30 °C)

Ni
ve

li 
i N

do
tje

s

Shumë të 
Ndotura

Parapëlqeni detergjentët e lëngshëm të 
prodhuar për rrobat delikate. Rrobat e leshta 
dhe të mëndafshta duhet të lahen me 
detergjente të veçanta për të leshtat.

Të Ndotura 
Normalisht

Parapëlqeni detergjentët e lëngshëm të 
prodhuar për rrobat delikate. Rrobat e leshta 
dhe të mëndafshta duhet të lahen me 
detergjente të veçanta për të leshtat.

Pak të Ndotura

Parapëlqeni detergjentët e lëngshëm të 
prodhuar për rrobat delikate. Rrobat e leshta 
dhe të mëndafshta duhet të lahen me 
detergjente të veçanta për të leshtat.

Nëse produkti nuk ka një gotë për detergjent të 
lëngshëm.
• Mos përdorni detergjente të lëngshme për paralarjen në 

një program me paralarje.
• Detergjenti i lëngshëm i njollos rrobat kur përdoret 

me funksionin e Nisjes të Vonuar. Nëse do të përdorni 
funksionin e Nisjes të Vonuar, mos përdorni detergjent të 
lëngshëm.

Përdorimi i detergjentit xhel dhe tablet.
Zbatoni udhëzimet e mëposhtme kur përdorni detergjente 
tablet, xhel dhe të ngjashme.
• Nëse trashësia e detergjentit xhel është e lëngshme dhe 

makineria juaj nuk ka një gotë të veçantë për detergjentin 
e lëngshëm, hidheni detergjentin xhel në ndarjen e 
detergjentit të larjes gjatë marrjes të parë të ujit. Nëse 
makineria juaj ka një gotë detergjenti të lëngshëm, 
hidheni detergjentin në këtë gotë para se të nisni 
programin.

• Nëse trashësia e detergjentit xhel nuk është e lëngshme 
ose është në formën e kapsulës të lëngshme, futeni direkt 
në kazan para larjes.

• Hidhini detergjentet tablet në ndarjen kryesore të larjes 
(ndarja nr. "2") ose direkt në kazan para larjes.

C
Detergjentet tablet mund të lënë njolla në ndarjen 
e detergjentit. Nëse ju ndodh kështu, vendoseni 
detergjentin tablet midis rrobave, pranë pjesës të 
poshtme të kazanit në larjet e tjera.

Përdorni detergjent tablet ose xhel pa zgjedhur funksionin 
e paralarjes.

Përdorimi i sodës të rrobave
• Shtoni sodë rrobash të lëngshme, sodë rrobash pluhur 

ose bojë rrobash në ndarjen e zbutësit.
• Mos përdorni zbutës dhe sodë rrobash së bashku në një 

cikël larjeje.
• Fshijeni pjesën e brendshme të makinerisë me një 

leckë të njomë dhe të pastër pasi të keni përdorur sodë 
rrobash.

Përdorimi i zbardhuesve
• Përzgjidhni një program me paralarje dhe shtoni agjentin 

zbardhues në fillim të paralarjes. Mos vendosni detergjent 
në ndarësen e paralarjes. Si aplikim alternativ, zgjidhni një 
program me shpëlarje ekstra dhe shtoni agjent zbardhues 
ndërsa makineria merr ujë nga ndarja e detergjentit gjatë 
hapit të shpëlarjes.
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• Mos përdorni agjent zbardhues dhe detergjent duke i 
përzier ata.

• Përdorni një sasi të vogël (afërsisht 50 ml) të agjentit 
zbardhues dhe shpëlajini rrobat mirë sepse shkakton 
acarim të lëkurës. Mos e hidhni agjentin zbardhues në 
rroba dhe mos e përdorni për rrobat me ngjyra. 

• Kur përdorni zbardhues me bazë oksigjeni, zgjidhni një 
program që lan në temperaturë më të ulët. 

• Zbardhuesit me bazë oksigjeni mund të përdoren bashkë 
me detergjentët; megjithatë, nëse trashësia e tij nuk është 
e njëjtë me të detergjentit, vendosni me parë detergjentin 
në ndarësen nr. "2" në sirtarin e detergjentit dhe prisni 
derisa detergjenti të rrjedhë ndërsa makineria po merr 
ujë. Shtojeni agjentin zbardhues nga e njëjta ndarëse 
ndërsa makineria po merr ende ujë.

Përdorimi i kundër-gëlqerorit
•  Kur nevojitet, përdorni kundër-gëlqerorët e prodhuar në 

mënyrë specifike vetëm për makinat larëse.  
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4 Përdorimi i produktit
4.1 Paneli i kontrollit

1. Çelësi i zgjedhjes të programit
2 - Butoni i rregullimit të Shpejtësisë së Centrifugimit
3 - Butoni i rregullimit të temperaturës
4 - Ekran 
5 - Treguesi i ndjekjes së programit

6 - Butoni On / Off
7 - Butoni Nisje / Pushim
8 - Butoni i rregullimit të kohës së mbarimit
9 - Butonat e Funksioneve ndihmëse
10 - Dritat e zgjedhjes të programit

4.2 Simbolet e ekranit

1888 88:88
88 C
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C Mjetet vizuale për përshkrimin e makinerisë në këtë pjesë janë skematike dhe mund të mos përputhen saktësisht me veçoritë e 
makinerisë tuaj.

a - Treguesi i temperaturës
b - Lidhja elektrike
c - Treguesi i avullit
d - Treguesi i paralajmërimit audio
e - Treguesi s'ka ujë
f - Treguesi i detergjentit
g - Treguesi Nisje / Ndalim

h - Treguesi i ndjekjes të programit
i - Treguesi i kohës të mbarimit
j - Rreshti i informacionit të kohëzgjatjes
k - Treguesit e funksionit ndihmës
l - Treguesi i kyçit
m - Treguesi i shpejtësisë të centrifugës
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4.3 Përzgjedhja e programit
1 Përcaktoni programin e përshtatshëm për llojin, sasinë 

dhe nivelin e njollave të rrobave në përputhje me tabelën 
"Tabela e programeve dhe konsumit".

2 Përzgjidhni programin e dëshiruar nëpërmjet çelësit të 
"Përzgjedhjes së Programit". 

1888 88:88
88 C
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C
Programet janë të kufizuar me shpejtësinë më të madhe 
të rrotullimit të përshtatshme për ato lloj të veçantë të 
pëlhurës.

Kur zgjidhni programin që do të përdorni, merrni 
gjithmonë parasysh llojin e copës, ngjyrën, shkallën e 
njollave dhe temperaturën e lejuar të ujit.

Preferoni gjithmonë vlerën më të ulët të temperaturës e 
cila përshtatet me llojin e rrobave tuaja. Temperaturë më 
e lartë do të thotë konsum më i lartë i energjisë elektrike.

4.3.1 Programet 
Në varësi të llojit të materialit, përdorni programet kryesore 
në vijim.
• Pambuk
Përdoreni për rrobat tuaja prej pambuku (të tilla si çarçafë, 
komplete këllëfësh dhe me pupla, peshqirë, peshqirë banjo, 
të brendshme, etj.). Rrobat tuaja do të lahen me veprim të 
fuqishëm larjeje për një cikël larjeje më të gjatë.
• Sintetike
Përdoreni për të larë rrobat tuaja sintetike (këmisha, bluza, 
sintetike/pambuk të përziera, etj.). Ai lan me një veprim më 
të butë dhe ka një cikël larje më të shkurtër krahasuar me 
programin për të Pambuktat.
Për perde dhe tyl, përdorni programin për sintetiket 40˚C me 
funksionin e paralarjes dhe kundër rrudhave të përzgjedhur. 
Meqë struktura e tyre në formë rrjete shkakton shumë 
shkumë, lani vellot/tylet duke vendosur një sasi të vogël 
detergjenti në ndarësen kryesore të larjes. Mos vendosni 
detergjent në ndarësen e paralarjes.
• Lesh
Përdoreni për të larë rrobat tuaja të leshta. Përzgjidhni 
temperaturën e përshtatshme në përputhje me etiketat e 
veshjeve tuaja. Përdorni detergjente të përshtatshme për të 
leshtat.

“Cikli i larjes së të leshtave e kësaj makinerie 
është aprovuar nga The Woolmark Company për 
larjen e produkteve të leshta që mund të lahen në 
makinë larëse me kusht që produktet të lahen sipas 
udhëzimeve në etiketën e rrobave dhe sipas atyre të 
dhëna nga prodhuesi i kësaj makine larëse. M1428” 
"Në Mbretërinë e Bashkuar, Irlandë, Hong Kong 
dhe Indi marka tregtare Woolmark është një markë 
Certifikimi."

• Program Automatik
Përdoreni për të larë rrobat prej pambuku, sintetike ose të 
përziera (pambuk+sintetike) që lahen shpesh. Programi 
zbulon llojin dhe sasinë e rrobave për të rregulluar 
automatikisht konsumin e ujit dhe kohën e programit.

A
KUJDES: Mos i lani rrobat tuaja të leshta dhe 
delikate në këtë program.
Zgjidhni një temperaturë të përshtatshme nëse 
temperatura e treguar në ekran nuk përputhet me 
paralajmërimet në etiketën e veshjes.

Temperatura maksimale e larjes në programin Automatik në 
varësi të nivelit të njollave dhe llojit të rrobave është 60ºC. 
Performanca e larjes mund të mos jetë në nivelin e dëshiruar 
për rrobat me shumë njolla dhe njollat e forta (jakat, njollat e 
çorapeve, njollat e djersës, etj.). Në këtë rast, rekomandohet 
që të zgjidhni programin Pambuk me paralarje dhe të 
vendosni temperaturën në 50-60°C.
Shumë lloje rrobash zbulohen mirë dhe lahen në mënyrë të 
sigurt në programin Automatik.
• Pambuk Ekonomik
Përdoreni për të larë rrobat prej pambuku dhe mëndafshi 
të forta dhe me njolla normale. Megjithëse lan më gjatë se 
të gjitha programet e tjera, ajo siguron kursime të larta të 
energjisë dhe ujit. Temperatura aktuale e ujit mund të jetë e 
ndryshëm nga temperatura e treguar e larjes. Kur e ngarkoni 
makinerinë me më pak rroba (p.sh. ½ e kapacitetit ose 
më pak), programi mund të shkurtohet automatikisht. Në 
këtë rast, konsumi i energjisë dhe ujit do të ulet akoma më 
shumë, duke siguruar një larje më ekonomike. Ky program 
është i disponueshëm për modelet me treguesin e kohës të 
mbetur.
• BabyProtect (Мbrojtjen e fëmijës)
Përdoreni për të larë rrobat e bebes, dhe rrobat që u 
përkasin personave alergjikë. Kohët më të gjata të nxehjes 
dhe një fazë shtesë shpëlarjeje mundësojnë një nivel më të 
lartë higjiene. 

• Delikate 20°
Përdoreni për të larë rrobat tuaja delikate. Lan me veprim 
më të butë larjeje në krahasim me programin Sintetike.
• Larje me dorë
Përdoreni për të larë rrobat tuaja të leshta/delikate që 
kanë etiketa "të mos lahet me makinë" dhe për të cilat 
rekomandohet larja me dorë. Ai i lan rrobat me një veprim 
larje shumë të butë që të mos i dëmtojë ato.
• Mini 
Përdoreni për të larë rrobat e pambukta me pak njolla ose 
pa njolla në një kohë të shkurtër.
• Ekspres super i shkurtër 
Përdoreni për të larë rrobat e pambukta me pak njolla ose 
pa njolla në një kohë të shkurtër.
• Larja e rrobave të errët 
Këtë programi përdoret për larjen e rrobave me ngjyra të 
errëta ose rrobat të cilat nuk doni që t'ju zbehen. Larja 
kryhet me më pak lëvizje mekanike në temperaturë të ulët. 
Rekomandohet që të përdoret detergjent i lëngshëm ose 
shampo për të leshtat për rrobat me ngjyrë të errët.
• Freskuar
Për t'i zbutur njollat, ajo i paratrajton rrobat duke i lëshuar 
avull. 

C
Ngarkoni vetëm gjysmën e kapacitetit të treguar për 
programin e zgjedhur.
Kur zgjidhet ky program, është normale që të dëgjoni 
zhurma vlimi meqenëse gjeneratori i avullit zjen ujin për 
të prodhuar avull.
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• Shirts
Përdoreni për të larë këmishat prej pambuku, sintetike dhe 
pëlhurat e përziera sintetike së bashku.
• 40° / 40’
Përdoreni për të larë rrobat e pambukta me pak njolla ose pa 
njolla në një kohë të shkurtër.
• Hygiene 20°
Përdoreni këtë program për rrobat tuaja të cilat ju duhet 
larje me temperaturë më të ulët me cikël larjeje intensiv dhe 
të gjatë. Përdoreni këtë program për rrobat tuaja të cilat 
kërkojnë larje higjienike në temperaturë më të ulët.

• Shpëlarje
Përdoreni kur doni të shpëlani ose zbardhni veç.
• Rrotullim + Pompim 
Përdoreni për të shkarkuar ujin në makineri.

4.4. Përzgjedhja e temperaturës
Kurdoherë që zgjidhet një program i ri, temperatura 
e rekomanduar për programin shfaqet në treguesin e 
temperaturës. Është e mundur që vlera e rekomanduar e 
temperaturës të mos jetë temperatura maksimale që mund 
të zgjidhet për programin aktual.

1888 88:88
88 C

0

Shtypni butonin Rregullim Temperatura për të ndryshuar 
temperaturën. Temperatura do të ulet me shkallëzime prej 
10 °C.
Së fundi, shfaqet në ekran simboli “-” që tregon opsionin e 
larjes të ftohtë. 

1888 88:88
-

C0

C Nuk mund të bëhen ndryshime në programet ku nuk 
lejohet rregullimi i temperaturës.

Mund ta ndryshoni temperaturën pasi të fillojë larja. Ky 
ndryshim mund të bëhet nëse hapat e larjes e lejojnë. Nuk 
mund të bëhen ndryshime nëse hapat nuk e lejojnë. 

C
Nëse lëvizni në opsionin e larjes të ftohtë dhe shtypni 
përsëri butonin e Rregullimit të Temperaturës, 
temperatura maksimale e rekomanduar për programin 
e zgjedhur shfaqet në ekran.  Shtypni përsëri butonin e 
Rregullimit të Temperaturës për të ulur temperaturën.

4.5 Përzgjedhja e shpejtësisë së centrifugimit
Kurdoherë që zgjidhet një program i ri, shpejtësia e 
rekomanduar e centrifugës shfaqet në treguesin Shpejtësia 
e Centrifugës.

C
Është e mundur që vlera e rekomanduar e 
shpejtësisë të centrifugës të mos jetë shpejtësia 
maksimale e centrifugës që mund të zgjidhet për 
programin aktual.

1888 88:88
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Shtypni butonin Rregullim i Shpejtësisë të Centrifugës 
për të ndryshuar shpejtësinë e centrifugës. Shpejtësia e 
centrifugimit bie ngadalë.
Pastaj, në varësi të modelit të produktit, opsionet "Mbaj në 
Shpëlarje" dhe "Pa rrotullim" shfaqen në ekran.

C
Shpejtësia e Centrifugës Butoni i rregullimit 
shërben vetëm për të ulur shpejtësinë e centrifugës.

Opsioni Mbaj Shpëlarjen tregohet me simbolin “ı_ı” dhe 
opsioni Pa Centrifugë tregohet me simbolin “_”.

Nëse nuk do t'i hiqni rrobat menjëherë pasi të përfundojë 
programi, mund të përdorni funksionin Mbaj Shpëlarjen 
për të mos i lejuar të rrudhosen kur nuk ka ujë në makinën 
larëse.
Funksioni i mban rrobat në shpëlarjen finale me ujë.

88:88
88 C
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Nëse doni të bëni centrifugën e rrobave pas funksionit Mbaj 
Shpëlarjen:
- Rregulloni Shpejtësinë e Centrifugës.
- Shtypni butonin Fillo / Pauzë / Ndalo. Programi rifillon. 
Makineria i rrotullon rrobat duke shkarkuar ujin.
Nëse doni ta shkarkoni ujin në fund të programit pa bërë 
centrifugën, përdorni funksionin Pa Centrifugë.

88:88
88 C

0

C Nuk mund të bëhen ndryshime në programet ku nuk 
lejohet rregullimi i shpejtësisë të centrifugës.

Mund ta ndryshoni shpejtësinë e centrifugës pasi të fillojë 
larja dhe nëse hapat e larjes e lejojnë. Nuk mund të bëhen 
ndryshime nëse hapat nuk e lejojnë. 
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4.6 Tabela e programit dhe konsumit

•  : I Përzgjedhshëm.
*  : Përzgjedhur në mënyrë automatike, nuk mund të anulohet.
**  : Program me Etiketë Energjie (EN 60456 Ed. 3)
*** : Nëse shpejtësia maksimale e centrifugimit të makinerisë është më poshtë se kjo vlerë, mund të përzgjidhni vetëm deri në 
shpejtësinë maksimale të centrifugimit.
**** : Programi do të zbulojë llojin dhe sasinë e rrobave që keni vendosur në makinën larëse dhe do të rregullojë automatikisht 
konsumin e ujit, energjisë dhe kohëzgjatjen e programit.
-  : Shikoni përshkrimin e programit për ngarkesën maksimale.

** “Pambuk eko 40°C dhe Pambuk eko 60°C janë programe standarde.” Këto programe njihen si 'program standard pambuku 

40°C' dhe 'program standard pambuku 60°C' dhe tregohen në panel me simbolet     .

C
Funksionet ndihmëse në tabelë mund të variojnë sipas modelit të makinerisë tuaj.

Konsumi i ujit dhe energjisë mund të variojë si pasojë e ndryshimeve në presionin e ujit, fortësisë së ujit dhe temperaturës, 
temperaturës së mjedisit, llojit dhe sasisë së rrobave, përzgjedhjes së funksioneve ndihmëse dhe shpejtësisë së centrifugimit, 
dhe ndryshimeve në tensionin elektrik.

Ju mund të shihni kohën e larjes së programit që keni përzgjedhur në ekranin e makinerisë. Është normale që të ketë diferenca 
të vogla midis kohës që tregohet në ekran dhe kohës reale të larjes.

"Strukturat e zgjedhjes për funksionet ndihmëse mund të ndryshohen nga kompania e prodhimit. Struktura të reja zgjedhjeje 
mund të shtohen ose të hiqen."
"Shpejtësia e centrifugës të makinerisë tuaj mund të ndryshojë në varësi të programit; kjo shpejtësi centrifuge nuk mund ta 
tejkalojë shpejtësinë maks. të centrifugës të makinerisë tuaj."

SQ 32 Funksione Ndihmëse
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rë Shtrirja e temperatures 
të zgjedhur °C

Pambuk Ekonomik
60** 8 49 1.00 1600 60-Ftohtë
60** 4 42 0.78 1600 60-Ftohtë
40** 4 42 0.70 1600 60-Ftohtë

Pambuk
90 8  81 2,40 1600 • • • • • • Ftohtë-90
60 8 78 1,80 1600 • • • • • • Ftohtë-90
40 8 78  1,10 1600 • • • • • • Ftohtë-90

Sintetike
60 4 71 1,10 1000 • • • • • • Ftohtë-60
40 4 68 0,70 1000 • • • • • • Ftohtë-60

Mini
90 8 60 2,00 1400 • • • Ftohtë-90
60 8  60  1,10 1400 • • • Ftohtë-90
30 8  58 0,40 1400 • • • Ftohtë-90

Ekspres super i shkurtër 30 2 35 0.15 1400 • • • Ftohtë-30
Larja e rrobave të errët 40 4 80 0.90 1000 • • • * • Ftohtë-40
BabyProtect (Мbrojtjen e fëmijës) 90 8 96 2.60 1600 * 30-90
40° / 40’ 40 8  32 0,40 1400 • Ftohtë-40
Hygiene 20° 20 4 98 0.42 1600 * 20
Delikate 20° 20 4 45 0.15 1000 • • • • • • 20
Lesh 40 1.5 49 0.25 1000 • • • • Ftohtë-40
Larje me dorë 30 2 35 0.15 600 Ftohtë-30
Freskuar - 1 1 0.17 1000 -
Program Automatik 60 8 **** **** 1600 • • • • • • Ftohtë-60
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4.7 Përzgjedhja e funksioneve ndihmëse
Përzgjidhni funksionet ndihmëse të nevojshme para se të 
nisni programin. Kurdoherë që zgjidhet një program, kornizat 
e simbolit të funksionit ndihmës që mund të zgjidhen së 
bashku me të ndriçojnë. Dhe kur zgjidhni një funksion 
ndihmës, pjesa e brendshme e simbolit të funksionit 
ndihmës fillon gjithashtu të ndriçojë.

1888 88:88
88 C

0

C Korniza e simbolit të funksionit ndihmës që nuk mund të 
zgjidhet me programin aktual nuk ndriçohet. 

Gjithashtu kornizat e funksionit ndihmës të përshtatshëm për 
programin aktual pasi ka filluar larja mbeten të ndriçuara. 
Mund të zgjidhni ose anuloni funksionet ndihmëse kornizat 
e të cilave janë ndriçuar. Nëse cikli i larjes ka arritur një 
pikë ku nuk mund të zgjidhni funksionin ndihmës, korniza e 
funksionit fiket.

C
Disa funksione nuk mund të përzgjidhen së bashku. 
Nëse një funksion ndihmës i dytë që bie në konflikt me 
të parin përzgjidhet para vënies në punë të makinerisë, 
funksioni i përzgjedhur i pari do të anulohet dhe funksioni 
ndihmës i dytë do të mbetet aktiv. Për shembull, nëse 
doni të zgjidhni Larjen e Shpejtë pasi keni zgjedhur Ujë 
Shtesë, Uji Shtesë mund të anulohet dhe Larja e Shpejtë 
të mbetet aktive.

Nuk mund të përzgjidhet një funksion ndihmës që nuk ka 
përputhje me programin. (Shihni "Tabela e programeve 
dhe konsumit")

Disa programe kanë funksione ndihmëse që mund 
të përdoren njëkohësisht. Ato funksione nuk duhet 
të anulohen. Korniza e funksionit ndihmës nuk do të 
ndriçohet, vetëm pjesa e brendshme do të ndriçohet.

• Paralarje
Paralarja ia vlen të përdoret vetëm për rroba shumë të 
ndotura. Mospërdorimi i Paralarjes do të kursejë energji, ujë, 
detergjent dhe kohë.
• Larje e Shpejtë
Ky funksion mund të përdoret në programet e të 
Pambuktave dhe Sintetikeve. Ai ul kohët e larjes dhe 
gjithashtu numrin e fazave të shpëlarjes për rrobat pak të 
ndotura.

C
Kur përzgjidhni këtë funksion, mbusheni makinerinë tuaj 
me gjysmën e maksimumit të rrobave të përcaktuara në 
tabelën e programit.

• Shpëlarje Plotësuese
Funksioni mundëson makinerinë që të bëjë një shpëlarje 
tjetër përveç asaj të bërë tashmë pas larjes kryesore. 
Prandaj, rreziku që lëkurat e ndjeshme (bebet, lëkurat 
alergjike, etj.) të ndikohen nga mbetjet minimale të 
detergjentit mbi rroba mund të pakësohet.
• Mosrrudhosje
Ky funksion i rrudhos rrobat më pak kur po lahen. Lëvizja 
e kazanit ulet dhe shpejtësia e centrifugës kufizohet që të 
parandalojë rrudhosjen. Përveç kësaj, larja bëhet me një 

nivel më të lartë uji.
• Shpëlarje e Shtyrë
Nëse nuk do ti zbrazni rrobat menjëherë pasi programi 
të përfundojë, mund të përdorni funksionin e mbajtjes në 
shpëlarje për ti mbajtur rrobat tuaja në ujin e shpëlarjes së 
fundit me qëllim që të parandalojë që ato të zhubrosen kur 
në makineri nuk ka ujë. Shtypni butonin Nisje / Pushim pas 
këtij procesi nëse doni të thani ujin pa rrotulluar rrobat tuaja. 
Programi do të rifillojë dhe do të përfundojë pas shkarkimit 
të ujit.
Nëse doni të rrotulloni rrobat që gjenden në ujë, rregulloni 
Shpejtësinë e Rrotullimit dhe shtypni butonin Nisje / Pushim.
Programi rifillon. Uji thahet, rrobat rrotullohen dhe programi 
përfundon.
• Menyre nate
Përdoreni për të larë pambuk me më pak konsum energjie 
dhe më zhurmë. Hapat e rrotullimit anulohen për një larje 
të heshtur dhe cikli mbaron me hapin Mbaj Shpëlarjen. Pas 
përfundimit të programit, vini në punë ciklin e Centrifugës 
për të centrifuguar rrobat.

Ekrani i orës
Koha e mbetur për përfundimin e programit ndërsa është në 
punë tregohet si "01:30" në format orësh dhe minutash.

C
Koha e programit mund të jetë e ndryshme nga vlerat 
në "Tabelën e programeve dhe konsumit" në varësi 
të presionit të ujit, kripërave dhe temperaturës të ujit, 
temperaturës të ambientit, sasisë dhe llojit të rrobave, 
funksioneve ndihmëse të zgjedhura dhe luhatjeve të 
tensionit.

4.8 Koha e Mbarimit
Me funksionin Koha e Mbarimit, nisja e programit mund 
të shtyhet deri në 24 orë. Pasi të keni shtypur butonin 
Koha e Mbarimit, tregohet koha e llogaritur e mbarimit të 
programit.  Nëse Koha e Mbarimit rregullohet, do të ndizet 
treguesi Koha e Mbarimit. 

1888 88:88
88 C
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Me qëllim që funksioni Koha e Mbarimit të aktivizohet dhe 
programi të mbarojë në fund të kohës të caktuar, duhet të 
shtypni butonin Nisje / Pauzë pasi të keni rregulluar kohën. 

1888 88:88
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Nëse doni të anuloni funksionin Koha e Mbarimit, shtypni 
butonin On / Off për ta fikur dhe ndezur makinën larëse.

C
Mos përdorni detergjente të lëngshme kur aktivizoni 
funksionin e Kohës të Mbarimit! Ekziston rreziku i 
njollosjes të rrobave.

1 Hapeni derën e mbushjes, vendosni rrobat dhe hidhni 
detergjent, etj.
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2 Zgjidhni programin e larjes, temperaturën, shpejtësinë e 
centrifugës, nëse kërkohet, dhe funksionet ndihmëse.

3 Vendosni kohën e mbarimit sipas dëshirës duke shtypur 
butonin Koha e Mbarimit. Koha e Mbarimit ndriçohet.

4 Shtypni butonin Nisje / Pauzë. Fillon numërimi mbrapsht 
i kohës. Shenja “:” në mes të kohës të mbarimit në ekran 
fillon të pulsojë.

C
Rroba të tjera mund të shtohen gjatë periudhës 
të numërimit mbrapsht të Kohës të Mbarimit. Në fund 
të numërimit mbrapsht, treguesi i Kohës të Mbarimit 
fiket, cikli i larjes fillon dhe koha e programit të zgjedhur 
shfaqet në ekran

Kur përfundohet Koha e mbarimit, shfaqet 
koha në ekran që përbëhet nga koha e mbarimit plus 
kohëzgjatjen e programit të  zgjedhur.

4.9 Nisja e programit
1 Shtypni butonin Nisje / Pauzë për të filluar programin.
2 Butoni Nisje / Pauzë i cili ishte i fikur më parë tani 

mbetet i ndezur, duke treguar që programi ka filluar. 

1888 88:88
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3 Dera e ngarkimit bllokohet. Simboli i bllokimit të derës 
shfaqet në ekran pasi dera e ngarkimit të jetë mbyllur.

1888 88:88
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4 Dritat treguese të ndjekjes së programit në ekran do të 
tregojnë hapin aktual të programit.

4.10 Kyçja e derës së ngarkimit
Ekziston një sistem në derën e ngarkimit së makinerisë që 
parandalon hapjen e derës në rastet kur niveli i ujit është i 
papërshtatshëm.
Simboli "Dera e Kyçur" shfaqet në ekran kur dera e 
ngarkimit të jetë kyçur.

4.11Ndryshimi i përzgjedhjeve pasi programi 
të ketë nisur
Shtimi i rrobave pasi ka filluar programi:
Nëse niveli i ujit në makineri është i përshtatshëm 
kur shtypni butonin Nisje / Pauzë, simboli i derës të 
ngarkimit do të pulsojë në ekran derisa dera e ngarkimit të 
jetë hapur dhe do të zhduket kur dera e ngarkimit të jetë 
hapur.

1888 88:88
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Nëse niveli i ujit në makinën larëse nuk është i 
përshtatshëm kur shtypni butonin Nisje / Pauzë, simboli i 
derës të ngarkimit do të mbetet i ndriçuar në ekran.

1888 88:88
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Kalimi i makinerisë në mënyrën e pushimit:
Shtypni butonin Nisje / Pauzë për ta kaluar makinën 
larëse në mënyrën e pushimit. Simboli i pauzës do të pulsojë 
në ekran.

1888 88:88
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Ndryshimi i zgjedhjes të programit pasi ka filluar 
programi:
Ndryshimi i programit nuk lejohet kur programi aktual është 
në punë. 
Mund të zgjidhni programin e ri pasi ta keni kaluar 
programin aktual në mënyrën e pauzës. 

C Programi i zgjedhur fillon një të re.

Ndryshimi i funksionit ndihmës, shpejtësisë dhe 
temperaturës
Në varësi të fazës në të cilën ka arritur programi, mund 
të anuloni apo aktivizoni funksionet ndihmëse. Shikoni, 
"Përzgjedhja e funksioneve ndihmëse". 
Gjithashtu mund të ndryshoni parametrat e shpejtësisë 
dhe temperaturës. Shikoni, "Zgjedhja e shpejtësisë të 
centrifugës" dhe "Zgjedhja e temperaturës".

C
Dera e ngarkimit nuk hapet nëse temperatura e ujit në 
makinën larëse është e lartë ose niveli i ujit është mbi 
hapjen e derës.

4.12 Kyçja për Fëmijët
Përdorni funksionin e Kyçit të Fëmijës për të mos i lejuar të 
ngacmojnë makinerinë. Kështu mund të shmangni ndonjë 
ndryshim të programit që është në punë.

C
Mund ta ndizni dhe fikni makinën larëse me butonin On 
/ Off kur kyçi i fëmijës është aktiv. Kur e ndizni përsëri 
makinën larëse, programi do të vazhdojë nga aty ku 
ndaloi.

Kur kyçi i fëmijës është i aktivizuar, do të lëshohet një 
audio paralajmërues nëse shtypen butonat. Sinjali 
paralajmërues do të anulohet nëse butonat shtypen 5 
herë me radhë. 

Për të aktivizuar Kyçjen për Fëmijët:
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Shtypni dhe mbani shtypur butonin e Funksionit 
Ndihmës për 2 ose 3 sekonda. Pas numërimit mbrapsht 
ndërsa “CL 3-2-1" në ekran ka mbaruar, "Kyçi i Fëmijës 
i Aktivizuar" shfaqet në ekran. Lëshoni butonin e 2të të 
Funksionit Ndihmës 1 kur shfaqet ky paralajmërim.

Për të çaktivizuar kyçin e fëmijëve:
Shtypni dhe mbani shtypur butonin e Funksionit 
Ndihmës për 2 ose 3 sekonda. Pas numërimit mbrapsht 
ndërsa “CL 3-2-1” në ekran ka mbaruar, "Kyçi i Fëmijës i 
Aktivizuar" zhduket nga ekrani.

4.13 Anulimi i programit
Programi anulohet kur makina larëse fiket dhe ndizet 
përsëri. Shtypni dhe mbani shtypur butonin On / Off për 3 
sekonda. Pas numërimit mbrapsht ndërsa "3-2-1" në ekran 
ka mbaruar, makina larëse fiket.

C
Nëse shtypni butonin On / Off kur është i aktivizuar Kyçi 
i Fëmijës, programi nuk do të anulohet. Më parë duhet të 
anuloni Kyçin e Fëmijës. 

Nëse doni ta hapni derën pasi keni anuluar programin 
por nuk është e mundur që ta hapni derën e ngarkimit 
meqenëse niveli i ujit në makinën larëse është 
mbi hapjen e derës të ngarkimit, atëherë rrotulloni 
çelësin e Zgjedhjes të Programit në programin 
Pompë+Centrifugë dhe zbrazeni ujin në makinën 
larëse.

4.14 Përfundimi i programit
Simboli i përfundimit shfaqet në ekran kur programi ka 
mbaruar.
Nëse nuk shtypni asnjë buton për 10 minuta, makina larëse 
do të kalojë në metodën OFF. Ekrani dhe të gjithë treguesit 
fiken. 
Hapat e përfunduar të programit do të shfaqen nëse shtypni 
butonin On / Off.

4.15 Rregullimi i nivelit të VOLUMIT
Volum i ulët dhe volum i lartë 
Shtypni dhe mbani shtypur butonin 3 të Funksionit Ndihmës 
për 3 sekonda për të rregulluar nivelin e volumit. Pasi 
numërimi mbrapsht "3-2-1" në ekran të ketë mbaruar, 
simboli i nivelit të volumit do të shfaqet dhe do të tregohet 
niveli i ri i volumit.

Ngrite pjesën e pasme të sifonit për ta hequr ashtu siç është 
ilustruar. 

C
Nëse fillon të grumbullohet përzierje uji dhe zbutësi më 
shumë se sasia normale në ndarjen e zbutësit, pastroni 
sifonin.

2 Pastroni sirtarin e detergjentit dhe sifonin me shumë ujë 
të vakët në një lavaman. Vishni doreza mbrojtëse ose 
përdorni furçë të përshtatshme për të shmangur prekjen 
e mbetjeve në sirtar me lëkurën tuaj kur pastroni.

3 Pas pastrimit, vendoseni përsëri sifonin në vendin e tij dhe 
shtyjeni pjesën e tij të parme poshtë për t'u siguruar që të 
kapet kllapa e bllokimit.

5.2 Pastrimi i derës së ngarkesës dhe kazanit
Për produktet me program për pastrimin e kazanit, ju lutem 
shikoni Përdorimi i produktit – Programet.
Për produktet pa pastrim kazani, ndiqni hapat më poshtë për 
të pastruar kazanin: 
Zgjidhni funksionet ndihmëse Ujë Shtesë ose Shpëlarje 
Ekstra. Përdorni një program Pambuk pa para-larje. 
Vendosni temperaturën në nivelin e rekomanduar 
në agjentin e pastrimit të kazanit i cili mund të 
ofrohet nga shërbimet e autorizuara. Përdoreni 
këtë procedurë pa rroba në produkt. Para se të filloni 
programin, vendosni 1 pako me agjent special për pastrim 
kazani (nëse nuk gjendet agjenti special, vendosni maks. 
100 g pluhur anti-kalkar) në ndarjen kryesore të detergjentit 
të larjes (ndarja nr. “2”). Nëse anti-kalkari është në formë 
tableti, vendosni vetëm një tablet në ndarjen kryesore të 
larjes nr. “2”. Thajeni pjesën e brendshme të gominës me 
një leckë të pastër pasi programi të ketë mbaruar.

C
Përsëriteni procesin e Pastrimit të Kazanit çdo 2 muaj,

Përdorni një kundër-gëlqeror të përshtatshëm për 
makinat larëse.

Pas çdo larjeje kontrolloni që të mos lini asnjë substancë të 
huaj në kazan.

Nëse vrimat në fryrësin e treguar në figurë janë të bllokuara, 
hapini duke përdorur një kruajtëse dhëmbësh.

C
Substancat e metaleve të huaja do të shkaktojnë njolla 
ndryshku në kazan. Pastrojini njollat në sipërfaqen e 
kazanit duke përdorur agjentë pastrues për çelik inoksi. 
Mos përdorni asnjëherë lesh çeliku apo tel leshi.

A
PARALAJMËRIM: Mos përdorni asnjëherë sfungjer 
apo materiale fërkimi. Kjo do të dëmtojë sipërfaqet e 
lyera dhe plastike.

5.3 Pastrimi i trupit dhe panelit të kontrollit
Fshijeni trupin e makinerisë me ujë me sapun ose 
detergjentë xhel të butë siç duhet, dhe thajeni me një copë 
të butë.
Përdorni vetëm një copë të butë të thatë për të pastruar 
panelin e kontrollit.

5 Mirëmbajtja dhe pastrimi
Jeta e shërbimit të produktit zgjatet dhe problemet e hasura 
shpesh ulen nëse pastrohet në intervale të rregullta.

5.1 Pastrimi i sirtarit të detergjentit
Pastroni sirtarin e detergjentit në intervale të rregullta (çdo 
4-5 cikle larjeje) siç tregohen më poshtë me qëllim që 
të parandaloni grumbullimin e pluhurit të detergjentit me 
kalimin e kohës.



18 / SQ Makinë larëse / Udhëzim për përdorim

5.4 Pastrimi i filtrave të marrjes së ujit
Ka një filtër në fund të çdo valvule për marrjen e ujit në 
pjesën e pasme të makinerisë dhe gjithashtu në të fund të 
çdo tubi të marrjes së ujit që janë të lidhur me rubinetin. 
Këta filtra parandalojnë hyrjen e substancave të huaja 
dhe papastërtive të ujit në makinën larëse. Filtrat duhet të 
pastrohen sepse bëhen pis.

1 Mbyllni rubinetet.
2 Hiqni vidat nga tubat e shkarkimit të ujit për të arritur 

filtrat në valvulat e marrjes së ujit. Fshijni ata me një furçë 
të përshtatshme. Nëse filtrat janë shumë pis, hiqini me 
anë të pincave dhe pastrojini.

3 Hiqini filtrat në pjesët fundore të sheshta të tubave të 
marrjes së ujit bashkë me rondelet dhe pastrojini tërësisht 
me ujë të rrjedhshëm.

4 Rivendosni rondelet dhe filtrat me kujdes në vendet e tyre 
dhe shtrëngojini vidat e tubit me dorë.

5.5 Shkarkimi i ujit të mbetur dhe pastrimi i 
filtrit të pompës.
Sistemi i filtrimit në makinerinë tuaj parandalon artikujt e 
ngurtë të tilla si kopsat, monedhat dhe fibrat e materialeve 
që të bllokojnë rrotullimin e pompës gjatë shkarkimit të ujit. 
Në këtë mënyrë, uji do të shkarkohet pa ndonjë problem dhe 
jeta e shërbimit të pompës do të zgjatet.
Nëse makineria nuk e bën shkarkimin e ujit, filtri i pompës 
është i bllokuar. Filtri duhet të pastrohet kur ai bllokohet 
ose çdo 3 muaj. Uji duhet të shkarkohet paraprakisht për të 
pastruar filtrin e pompës.
Përveç kësaj, para se të transportoni makinerinë (p.sh. kur 
lëvizni në një shtëpi tjetër) dhe në rastin e ujit të ngrirë, uji 
mund të duhet që të shkarkohet plotësisht.

A
PARALAJMËRIM: Substancat e huaja të lëna në 
filtrin e pompës mund të dëmtojnë makinerinë tuaj ose 
mund të shkaktojnë probleme të zhurmës.

PARALAJMËRIM: Nëse produkti nuk përdoret, 
mbylleni rubinetin, shkëputeni tubin e furnizimit dhe 
zbrazeni ujin brenda makinës larëse për të mos lejuar 
mundësinë e ngrirjes në vendin e instalimit.

PARALAJMËRIM: Pas çdo përdorimi mbylleni 
rubinetin e tubit të furnizimit të produktit.

Me qëllim që të pastroni filtrin e pistë dhe të 
shkarkoni ujin:
1 Hiqeni nga priza makinën larëse për të ndalin furnizimin 

me uji.

A PARALAJMËRIM: Temperatura e ujit brenda 
makinerisë mund të ngrihet deri në 90 ºC. Për të 
shmangur rrezikun e djegies, pastroni filtrin pasi 
makina larëse të ftohet.

2 Hapni kapakun i filtrit.

3 Disa nga produktet tona kanë tub të shkarkimit emergjent 
dhe disa nuk kanë. Ndiqni hapat më poshtë për të 
shkarkuar ujin.

Shkarkimi i ujit kur produkti ka një tub të shkarkimit 
emergjent.

a Tërhiqeni tubin e shkarkimit emergjent nga vendi i tij
b Vendosni një enë të madhe në fund të tubit. Kulloni ujin 

brenda enës në mënyrë që do të tërhiqeni bllokuesin të 
cili gjendet në fundin e tubit. Kur ena të jetë plot, bllokoni 
hyrjen e tubit duke vendosur përsëri tapën. Pasi ena 
të jetë zbrazur, përsëriteni procedurën më sipër për të 
shkarkuar plotësisht ujin në makinën larëse.

c Kur të ketë mbaruar shkarkimi i ujit, mbylleni fundin dhe 
vendoseni përsëri tapën dhe shtrëngojeni tubin në vend.

d Rrotulloni filtrin e pompës për ta nxjerrë.
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Shkarkimi i ujit kur produkti nuk ka një tub të 
shkarkimit emergjent.

a Vendosni një enë të madhe përballë filtrit për të kapur ujin 
nga filtri.

b Lironi filtrin e pompës (në drejtim të kundërt të akrepave 
të orës) derisa uji të fillojë të rrjedhë. Futeni ujin që rrjedh 
në enën që vendosët përballë filtrit. Mbani gjithmonë një 
copë leckë të dobishme për të thithur ujin që del jashtë.

c Kur uji brenda makinerisë mbaron, hiqeni filtrin tërësisht 
duke e rrotulluar.

4 Pastroni ndonjë mbetje brenda filtrit dhe gjithashtu fibrat, 
nëse ka, rrotull zonës së rrotulluesit të pompës.

5 Montoni filtrin.
6 Nëse kapaku i filtrit është i përbërë nga dy pjesë, mbylleni 

kapakun e filtrit duke shtypur mbi kllapë. Nëse është me 
një pjesë, në fillim vendosni kllapat në pjesën e poshtme 
në vendet e tyre, pastaj shtypeni pjesën e sipërme për ta 
mbyllur.

Vlerat treguese për sintetike programeve
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Përmbajtja lagështi mbetur 
(%) **

Përmbajtja lagështi mbetur 
(%) **

≤ 1000 rpm > 1000 rpm

Sintetike 60 4 71 1.10 01:45 45 40
Sintetike 40 4 68 0.70 01:31 45 40
* Ju mund të shihni kohën e larjes së programit që keni përzgjedhur në ekranin e makinerisë. Është normale që të ketë diferenca të 
vogla midis kohës që tregohet në ekran dhe kohës reale të larjes.
** Vlerat e mbetura të përmbajtjes së lagështisë mund të ndryshojnë sipas shpejtësisë përzgjedhur tjerr.
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6  Specifikimeve teknike

Pajtimi me Rregulloren e Komisionit të Deleguar (BE) Nr 1061/2010
Emri i furnitorit ose marka e tregtisë Beko
Emri i modelit WMY 81243 LMB2
Kapaciteti nominal (kg) 8
Klasa e energjisë /  Shkalla nga A+++ (Efikasiteti më i lartë) deri në D Efikasiteti më i ulët) A+++
Konsumi vjetor i energjisë (kilovat-orë) (1) 193
Konsumi i energjisë së programit standard 60°C të pambukut me ngarkesë të plotë  (kWh) 1.000
Konsumi i energjisë së programit standard 60°C të pambukut me ngarkesë të pjesshme  (kWh) 0.780
Konsumi i energjisë së programit standard 40°C të pambukut me ngarkesë të pjesshme  (kWh) 0.700
Konsumi i energjisë në “modalitet të fikur” (W) 0.440
Konsumi i energjisë në “modalitet të lënë ndezur” (W) 0.640
Konsumi vjetor i ujit (l) (2) 9900
Klasa e efikasitetit të tharjes me centrifugim /  Shkalla nga A (Efikasiteti më i lartë) deri në G 
Efikasiteti më i ulët)

B

Shpejtësia maksimale e centrifugimit (rpm) 1200
Përmbajtja e lagështisë së mbetur (%) 53

Programi standard i pambukut (3) Ekologjike për pambukun në 60°C 
dhe 40°C

Koha e programimit të programit standard 60°C të pambukut me ngarkesë të plotë (min) 204
Koha e programimit të programit standard 60°C të pambukut me ngarkesë të pjesshme (min) 175
Koha e programimit të programit standard 40°C të pambukut me ngarkesë të pjesshme (min) 175
Kohëzgjatja e modalitetit të lënë ndezur (min) N/A
Emetimet e zhurmës akustike gjatë larjes/centrifugimit (dB) 54/77
E brendshme Non
Kapaciteti nominal (kg) 8
Lartësi (cm) 84
Gjerësi (cm) 60
Thellësi (cm) 54
Peshë neto (±4 kg) 71
Me një grykë uji / Me dy gryka uji

• / -
• Në dispozicion

Elektriciteti (V/Hz) 230 V / 50Hz
Rrymë elektrike totale (A) 10
Forca totale (W) 2200
Shifër për modeli kryesore 9711
(1) Konsumi i energjisë së bazuar në 220 cikle standarde larjeje për programet e pambukut në 60°C dhe 40°C me ngarkesë të plotë dhe të pjesshme dhe 
konsumi i modaliteteve me fuqi të ulët. Konsumi aktual i energjisë varet nga mënyra si përdoret pajisja.
(2) Konsumi i ujit i bazuar në 220 ciklet standarde të larjes për programet e pambukut në 60°C dhe 40°C me ngarkesë të plotë dhe të pjesshme. Konsumi 
aktual i ujit varet nga mënyra si përdoret pajisja.
(3) “Programi standard 60°C i pambukut” dhe “programi standard 40°C i pambukut” janë programet standarde të larjes me të cilat lidhet informacioni në 
etiketë dhe këto programe janë të përshtatshme për të pastruar rrobat me ndotje normale dhe se janë programet më efikase për sa i përket konsumit të 
energjisë dhe ujit. 

Specifikimet teknike mund të ndryshohen pa paralajmërim për të përmirësuar cilësinë e produktit.



21 / SQ Makinë larëse / Udhëzim për përdorim

 7 Zgjidhja e defekteve
Program does not start after closing the door.
• Start / Pause / Cancel button was not pressed. >>> *Press the Start / Pause / Cancel button.
Programi nuk mund të niset apo përzgjidhet. 
• Makina larëse ka kaluar në metodën e mbrojtjes së vetes për shkak të një problemi furnizimi (tensioni i rrjetit, presioni i 

ujit etj.) >>> Për ta anuluar programin, rrotullojeni çelësin e Përzgjedhjes së Programit duke përzgjedhur një program 
tjetër. Programi i mëparshëm do të anulohet. (Shihni "Anulimi i programit")

Ujë në makineri.
• Një sasi uji mund të ketë mbetur në produkt për shkak të proceseve të kontrollit të cilësisë në prodhim. >>> Ky nuk 

është një defekt; uji nuk është i dëmshëm për makinerinë.
Makineria dridhet ose bën zhurmë.
• Makineria mund të mos jetë e balancuar. >>> Rregulloni këmbët që të vendosni në nivel makinerinë.
• Një substancë e fortë mund të ketë hyrë në filtrin e pompës. >>> Pastro filtrin e pompës.
• Bulonat e sigurisë së transportit nuk janë hequr. >>> Hiqni bulonat e sigurisë së transportit.
• Sasia e rrobave në makineri mund të jetë shumë e vogël. >>> Shtoni më shumë rroba në makineri.
• Makina mund të jetë mbingarkuar me rroba. >>> Hiqni disa nga rrobat nga makineria ose shpërndajeni me dorë ngarkesën 

për ta balancuar në mënyrë homogjene në makineri.
• Makineria mund të jetë mbështetur mbi një send të ngurtë. >>> Sigurohuni që makineria të mos mbështetet në ndonjë gjë.
Makineria ndaloi pak pasi programi nisi.
• Makineria mund të ketë ndaluar përkohësisht për shkak të një tensioni të ulët. >>> Ajo do të rifillojë punën kur tensioni të 

shkojë në nivelin normal.
Koha e programit nuk numëron së prapthi. (Në modelet me ekran)
• Kohëmatësi mund të ndalojë gjatë marrjes së ujit. >>> Treguesi i kohëmatësit nuk do të numërojë së prapthi derisa 

makineria të marrë sasinë e përshtatshme të ujit. Makineria do të presë derisa të ketë sasi të mjaftueshme uji për të shmangur 
rezultatet e dobëta të larjes për shkak të mungesës së ujit. Pas kësaj treguesi i kohëmatësit do të rifillojë numërimin së prapthi.

• Kohëmatësi mund të ndalojë gjatë marrjes së ujit. >>> Treguesi i kohëmatësit nuk do të numërojë së prapthi derisa 
makineria të ketë arritur temperaturën e përzgjedhur.

• Kohëmatësi mund të ndalojë gjatë fazës së rrotullimit. >>> Sistemi i gjurmimit automatik të ngarkesës së pabalancuar mund 
të vihet në punë për shkak të shpërndarjes së pabalancuar të rrobave në kazan. 

Po del shkumë nga sirtari i detergjentit
• Është përdorur më tepër detergjent sesa duhet. >>> Përzjeni 1 lugë gjelle zbutës dhe ½ l ujë dhe derdheni në ndarësen e 

larjes kryesore të sirtarit të detergjentit.

Rrobat ngelen të lagura në fund të programit
• Mund të ketë patur shkumë të tepërt dhe sistemi i thithje automatike të shkumës mund të jetë aktivizuar për shkak të 

përdorimit të një sasie të madhe detergjenti. >>> Përdorni sasinë e rekomanduar të detergjentit.

AKUJDES
Nëse nuk arrini ti zgjidhni problemet megjithëse i keni ndjekur udhëzimet në këtë pjesë, këshillohuni me shitësin tuaj apo Agjentin e 
Autorizuar të Shërbimit. Mos u përpiqni asnjëherë të rregulloni vetë një produkt që nuk funksionon.
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This product was manufactured using the latest technology in environmentally friendly conditions.

1 Instruções gerais de segurança
Esta seção inclui instruções de segurança que podem ajudar a 
prevenir riscos de ferimentos e danos ao material. Todos os tipos 
de garantia ficarão sem efeito caso estas instruções não sejam 
acatadas.

1.1 Segurança da vida e da propriedade
u Nunca posicione o produto sobre um piso com tapete ou carpete. 

As partes eléctricas ficarão sobreaquecidas, já que o ar não poderá 
circular por debaixo de aparelho. Isto acarretará problemas ao seu 
produto.

u Desligue a ficha do produto da tomada se não estiver a ser utilizado.
u Os procedimentos de instalação e reparação devem ser realizados 

sempre pela assistência técnica autorizada. O fabricante não poderá 
ser responsabilizado por danos que possam surgir por procedimentos 
realizados por pessoas não autorizadas.

u As mangueiras de abastecimento e descarga devem ser sempre 
apertadas de forma segura e sem que sofram danos. caso contrário, 
pode ocorrer vazamento de água.

u Nunca abra a porta de carregamento ou remova o filtro se ainda 
houver água dentro da máquina. Caso contrário, ocorrerá o risco de 
inundação e ferimento pela água quente.

u Não force a abertura da porta de carregamento bloqueada. A porta 
só pode ser aberta depois de alguns minutos após o término do ciclo 
de lavagem. Se forçar a porta de carregamento para que abra, a porta 
e o mecanismo de bloqueio podem ficar danificados.

u Utilize apenas detergentes, amaciadores e suplementos apropriados 
para máquinas de lavar automáticas.

u Siga as instruções das etiquetas das roupas e da embalagem do 
detergente.
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1.2 Segurança das crianças
u Este produto pode ser usado por crianças maiores de 8 anos e por 

pessoas com capacidades físicas, sensoriais e mentais não totalmente 
desenvolvidas ou com falta de experiência e conhecimento, desde 
que sejam supervisionadas ou esclarecidas sobre a utilização segura 
do produto e os riscos a ela inerentes. As crianças não devem brincar 
com a máquina. As tarefas de limpeza e manutenção não devem 
ser feitas por crianças, a não ser que supervisionadas por alguém. 
Crianças com menos de 3 anos devem ser mantidas afastadas a 
menos que continuamente supervisionadas.

u Os materiais de embalagem podem ser perigosos para as crianças. 
Guarde os materiais de embalagem num local seguro, fora do alcance 
de crianças.

u Os produtos eléctricos são perigosos para as crianças. Mantenha as 
crianças afastadas do produto quando estiver em funcionamento. 
Não as deixe brincar com o produto. Use a função de bloqueio para 
crianças para as impedir de mexerem no produto.

u Não se esqueça de fechar a porta de carregamento quando sair do 
compartimento onde o produto está instalado.

u Guarde todos os detergentes e aditivos num local seguro afastado 
do alcance das crianças, fechando a tampa do reservatório de 
detergente ou selando a embalagem de detergente.
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1.3 Segurança elétrica
u Se o produto tiver uma falha, ele não deverá ser ligado a não ser 

que seja reparado pelo Agente de Assistência Autorizado. Risco de 
choque eléctrico!

u Este produto foi concebido para recomeçar a funcionar após uma 
interrupção de energia. Se quiser cancelar o programa, consulte a 
secção "Cancelar o programa".

u Ligue o produto a uma tomada de parede protegida por um fusível 
de 16 A. Não negligencie a instalação à terra, que deve ser feita 
por um electricista qualificado. A nossa empresa não deverá ser 
responsabilizada por qualquer dano que possa ocorrer se o produto 
for utilizado sem uma ligação à terra conforme as normas locais.

u Nunca lave o produto derramando ou vertendo água sobre ele! Risco 
de choque eléctrico!

u Nunca toque na ficha do cabo de alimentação com as mãos  húmidas! 
Não pegue no cabo para desligar a ficha da tomada, mas sempre a 
segurar a tomada com uma mão e a extrair a fica com a outra.

u O produto não deverá estar com a ficha ligada à tomada durante 
os procedimentos de instalação, de manutenção, de limpeza e de 
reparação.

u Se o cabo de alimentação estiver danificado deverá ser substituído 
pelo fabricante, pelo serviço pós-vendas ou por pessoal igualmente 
qualificado (de preferência um electricista) ou alguém indicado pelo 
importador, a fim de se evitar possíveis riscos.

1.4 Segurança contra superfície quente
Na lavagem da roupa em altas temperaturas, 
o vidro da porta de carregamento torna-
se quente. Considerando este facto, 
durante o procedimento de lavagem 
mantenha as crianças afastadas da porta 
de carregamento do produto para impedir 
que a toquem.
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2 Instruções importantes sobre o meio-ambiente
2.1 Conformidade do a Diretiva WEEE

Este produto cumpre com a directiva WEEE de UE (2012/19/EU).  Este produto 
ostenta o símbolo de classificação selectiva para resíduos de equipamentos 
eléctricos e electrónicos (WEEE).
Este produto foi fabricado com peças e materiais de alta qualidade e que podem ser 
reutilizados e reciclados. Não elimine o produto velho junto com o lixo doméstico 
normal e outros tipos de lixo no fim da sua vida útil. Leve-o a um ponto de 
recolha para reciclagem de equipamento eléctrico e electrónico. Consulte as suas 

autoridades locais para se informar sobre estes pontos de recolha. 
Cumprimento com a directiva RoHS:
O produto que adquiriu cumpre com a directiva RoHS da UE (2011/65/EU).  Não contém os 
materiais perigosos ou proibidos especificados na directiva.
2.2 Informações da embalagem
Os materiais de embalagem do produto são fabricados a partir de materiais recicláveis, 
conforme os nossos Regulamentos Ambientais Internacionais. Não elimine os materiais de 
embalagem junto com o lixo doméstico ou outros. Leve-os aos pontos de recolha de material de 
embalagem indicados pelas autoridades locais.

3 Utilização prevista
• Este produto destina-se ao uso doméstico. Não é apropriado para uso comercial 

e não deve ser usado para além daquilo a que se destina.
• O produto só deve ser utilizado para lavagem e enxugamento de roupas que 

sejam indicadas para isso.
• O fabricante declina qualquer responsabilidade pelo uso ou transporte 

incorrecto.
• A vida útil do seu produto é de 10 anos. Durante este período, estarão 

disponíveis peças de reposição originais para funcionar correctamente o 
equipamento.
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4 Especificações técnicas
Regulamento Delegado da Comissão sobre Reclamações (UE) Nº 1061/2010
Nome do fornecedor ou marca comercial Beko

Nome do modelo WMY 81243 LMB2

Capacidade nominal (kg) 8

Classe de eficiência energética / Escala de A+++ (Eficiência mais alta) a D (Eficiência mais 
baixa) A+++

Consumo Anual de Energia (kWh) (1) 193

Consumo de energia do programa algodão 60°C padrão em carga total (kWh) 1.000

Consumo de energia do programa algodão 60°C padrão em carga parcial (kWh) 0.780

Consumo de energia do programa algodão 40°C padrão em carga parcial (kWh) 0.700

Consumo de potência no modo desligado (‘off-mode’) (W) 0.440

Consumo de potência no modo ligado (‘left-on mode’) (W) 0.640

Consumo Anual de Água (l) (2) 9900

Classe de eficiência de centrifugação-secagem / Escala de A (Eficiência mais alta) a G 
(Eficiência mais baixa) B

Velocidade máxima de centrifugação (rpm) 1200

Teor de humidade remanescente (%) 53

Programa algodão padrão (3) Algodão eco 60°C e 40°C
Tempo de programa do programa algodão 60°C padrão em carga total (min) 204

Tempo de programa do programa algodão 60°C padrão em carga parcial (min) 175

Tempo de programa do programa algodão 40°C padrão em carga parcial (min) 175

Duração do modo ligado (left-on mode) (min) N/A

Emissões de ruído acústico aéreo na lavagem/centrifugação (dB) 54/77

Incorporado Non

Altura (cm) 84

Largura (cm) 60

Profundidade (cm) 54

Peso líquido (±4 kg.) 71

Entrada única de água / Entrada dupla de água
• / -

• Disponível
Entrada eléctrica (V/Hz) 230 V / 50Hz

Corrente total (A) 10

Potência total (W) 2200

Código do modelo principal 9711
(1) Consumo de energia baseado em 220 ciclos de lavagem padrão para programas algodão 60°C e 40°C em carga total e parcial e o consumo dos 
modos de baixa potência. O consumo de energia real dependerá do modo como o equipamento é usado.
(2) Consumo de água baseado em 220 ciclos de lavagem padrão para programas algodão 60°C e 40°C em carga total e parcial. O consumo de água 
real dependerá do modo como o equipamento é usado.
(3) O “Programa algodão 60°C padrão” e o “Programa algodão 40°C padrão” são os programas de lavagem padrão a que se refere a informação no 
rótulo e na ficha e estes programas são adequados para limpar roupa de algodão normalmente suja e são os programas mais eficientes em termos 
de consumo de energia e de água combinados. 

As especificações técnicas podem ser alteradas sem aviso prévio para melhorar a qualidade do produto.
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4.1 Instalação
• Consulte o Agente da assistência autorizada mais próximo para a instalação do seu produto. 
• A preparação do local e instalações eléctrica, da torneira de fornecimento de água e dos sistemas 

de descarregamento de água no local da instalação são de responsabilidade do cliente. 
• Certifique-se que as mangueiras de entrada e descarga de água, assim como o cabo de 

alimentação, não fiquem dobrados, apertados ou comprimidos ao empurrar o produto para o seu 
lugar após a instalação ou procedimentos de limpeza. 

• Certifique-se que a instalação e as ligações eléctricas sejam realizadas pela assistência autorizada. 
O fabricante não poderá ser responsabilizado por danos que possam surgir por procedimentos 
realizados por pessoas não autorizadas. 

• Antes da instalação, verifique visualmente se o produto tem defeitos. Caso possua, não o instale. 
Os produtos danificados provocam riscos para a sua segurança.

4.1.1 Local apropriado para instalação
• Posicione o produto sobre uma superfície rígida, nivelada e uniforme. Não pouse sobre um carpete 

ou tapete felpudo ou outras superfícies semelhantes.
• O peso total da máquina de lavar e da máquina de secar, com carga total, quando estão colocadas 

uma sobre a outra atinge aprox. 180 quilogramas. Coloque o produto sobre um piso sólido e plano 
que possua capacidade suficiente para suportar a carga!

• Não coloque o produto sobre o cabo de alimentação.
• Não instale o produto em locais onde a temperatura possa descer abaixo dos 0ºC.
• deixe um espaço mínimo de 1 cm entre a máquina e o móvel.
•  Num piso com degraus, não coloque a produto próximo da extremidade ou sobre uma plataforma.

4.1.2 Retirar o reforço da embalagem

Incline a máquina para trás para retirar o reforço da embalagem. 
Retire o reforço da embalagem puxando pela fita. Não realize este 
procedimento por conta própria. 

4.1.3 Remover os bloqueios de transporte
1 Desaperte todos os parafusos  com uma chave apropriada até que rodem livremente (C).
2 Remova os parafusos de segurança de transporte rodando-os ligeiramente.
3 Fixe as tampas plásticas fornecidas no saco que contém o Manual do utilizador nos orifícios no 

painel traseiro. (P)

A ATENÇÃO: Remova os parafusos de segurança de transporte antes colocar a máquina de lavar em 
funcionamento! Caso contrário, o produto ficará danificado.

C
Guarde os parafusos de segurança para o transporte num local seguro para que sejam reutilizados caso a máquina 
precise de ser novamente removida no futuro.
Instale os parafuso de segurança para o transporte na ordem inversa ao procedimento de desmontagem.
Nunca desloque o produto sem que os parafusos de segurança para o transporte estejam devidamente fixados 
no lugar!
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4.1.4 Ligar o abastecimento de água

C
A pressão do abastecimento de água necessária para que a máquina funcione deve ser entre 1 e 10 bar (0,1 – 1 
MPa). É necessário ter entre 10 – 80 litros de água a correr da torneira, totalmente aberta, por minuto para que a 
sua máquina funcione sem dificuldades. Instale uma válvula de redução da pressão, caso a pressão da água for 
superior.
Se for usar o produto com entrada dupla de água como uma unidade de entrada de água (fria) única, deverá 
instalar o bujão fonecido para a válvula de água quente antes de operar o produto. (Aplica-se para produtos 
fornecidos com um grupo de bujão cego.)

A
ATENÇÃO: Os modelos com uma entrada de água única não deverão ser ligados a uma torneira de água 
quente. Se tal acontecer, a roupa ficará estragada ou o produto comutará para o modo de protecção e não 
funcionará.

ATENÇÃO: Não utilize mangueiras de entrada de água velhas ou usadas no produto novo. Poderão provocar 
nódoas nas suas roupas.

Ligue as mangueiras de fornecimento de água especiais fornecidas com o produto 
às entradas de água do mesmo. A mangueira vermelha (esquerda) (máx. 90 ºC) 
é para a entrada de água quente, a mangueira azul (direita) (máx. 25 ºC) é para a 
entrada de água fria. 
Certifique-se que as torneiras de água fria e quente estão ligadas correctamente 
quando o produto estiver a ser instalado. Caso contrário, as suas roupas sairão 
quentes e descoloridas no fim do processo de lavagem.

1 Aperte manualmente as porcas da mangueira. Nunca utilize 
uma ferramenta para apertar as porcas.

2 Quando a ligação estiver concluída, verifique se há problemas 
de fugas nos pontos de união, abrindo totalmente as 
torneiras. Se existir qualquer fuga, feche a torneira e retire 
a porca. Reaperte a porca cuidadosamente após verificar o 
vedante. Para evitar fugas de água e os danos resultantes, 
mantenha as torneiras fechadas quando não estiver a utilizar 
a máquina.

4.1.5 Ligar a mangueira de descarga ao escoamento
• Ligue a extremidade da mangueira de drenagem directamente à drenagem de águas residuais, à 

pia ou  lavatório. 

A ATENÇÃO: A sua casa ficará inundada se a mangueira sair do seu compartimento durante a descarga de água. 
Além disso, há risco de escaldamento devido às altas temperaturas da lavagem! Para evitar tais situações e para 
assegurar que a máquina realize os processos de entrada e de descarga de água sem problemas, fixe a mangueira 
de descarga com segurança.

10
0c

m

40
cm

• Ligue a mangueira de descarga a uma altura 
mínima de 40 cm e máxima de 100 cm.
• No caso da mangueira ser levantada depois de 
baixada ao nível do chão ou junto ao chão (menos 
que 40 cm acima do solo), a descarga de água torna-
se mais difícil e a roupa poderá sair excessivamente 
molhada. Por isso, respeite as alturas descritas na 
figura.

• Para evitar o fluxo de retorno de água utilizada para dentro da máquina e para permitir uma 
descarga fácil, não introduza a extremidade da mangueira dentro de água utilizada nem a coloque 
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no escoadouro com mais do que 15 cm. Se for muito comprida, corte-lhe um pouco.
• A extremidade da mangueira não deverá ser dobrada, pisada e a mangueira não deverá ficar 

apertada entre o escoadouro e a máquina.
• Se o comprimento da mangueira for muito curto, utilize-a adaptando-lhe uma mangueira de 

extensão original. O comprimento da mangueira não deve ser superior a 3,2 m. Para evitar fugas 
de água, a ligação entre a mangueira de extensão e a mangueira de descarga do produto deverá 
ser bem segura com uma abraçadeira apropriada, para que não se desprenda e provoque fugas.

4.1.6 Ajustar os pés

A ATENÇÃO: Para assegurar que o produto funcione mais silenciosamente e sem vibrações, deverá estar 
nivelado e equilibrado sobre os seus pés. Equilibre a máquina ajustando os pés. Caso contrário, o produto poderá 
deslocar-se do seu lugar e provocar problemas de compressão e vibrações.

ATENÇÃO: Não use ferramentas para desapertar as porcas de bloqueio. Caso contrário, elas ficarão 
danificadas.

1 Desaperte manualmente as porcas de bloqueio nos pés.
2 Ajuste os pés até que o produto fique nivelado e equilibrado.
3. Aperte manualmente todas as porcas de bloqueio outra vez.

4.1.7 Ligação eléctrica
Ligue o produto a uma tomada de parede protegida por um fusível de 16 A. A nossa empresa não 
deverá ser responsabilizada por qualquer dano que possa ocorrer se o produto for utilizado sem uma 
ligação à terra conforme as normas locais.
• A ligação deverá estar em conformidade com os regulamentos nacionais.
• A ficha do cabo de alimentação deve ser de fácil alcance após a instalação.
• Se o valor actual do fusível ou do disjuntor na casa for inferior a 16 amperes, consulte um 

electricista qualificado para instalar um fusível de 16 amperes.
• A voltagem especificada no capítulo "Especificações técnicas" deve ser igual a voltagem eléctrica 

da sua casa.
• Não faça ligações através de cabos de extensão ou multi-tomadas.

B ATENÇÃO: Os cabos de alimentação danificados deverão ser substituídos pelos Agentes de Assistência 
Técnica Autorizado.

4.1.8 Utilização inicial
Antes de começar a usar o produto, certifique-se que todas as 
preparações estão concluídas de acordo com as instruções nas 
secções "Instruções importantes de segurança e ambientais" e 
"Instalação".
Para preparar o produto para lavar roupa, execute a primeira 
operação no programa Limpeza do tambor. Se este programa não 
estiver disponível na sua máquina, aplique o método descrito na 
secção 4.4.2.

C
Use um anti-calcário apropriado para máquinas de lavar.

Pode ter ficado alguma água no produto devido aos processos de controlo de qualidade na produção. Isto não é 
prejudicial para o produto.
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4.2 Preparação
4.2.1 Separar a roupa

* Separe a roupa de acordo com o tipo de tecido, cor, grau de sujidade e temperatura permissível da 
água.

* Observe as instruções presentes nas etiquetas do vestuário.
4.2.2 Preparar a roupa para a lavagem

• As roupas para lavar com metais pregados, tais como sutiãs com suportes, fivelas de cintos e 
botões de metal danificarão a máquina. Retire as peças metálicas ou lave as roupas dentro de um 
saco de roupa ou fronha.

• Retire todos os objectos dos bolsos, tais como: moedas, canetas e clips de papel, vire os bolsos do 
avesso e escove-os. Tais objectos podem danificar o produto ou originar ruídos.

• Coloque as peças pequenas, como peúgas de criança e meias de vidro, num saco para roupas ou 
numa fronha.

• Ponha os cortinados na máquina sem os comprimir. Remova os itens pregados no cortinado.
• Feche os fechos de correr, cosa os botões soltos e remende os rasgões.
• Lave os produtos com a etiqueta “lavável na máquina” ou “lavável a mão” apenas num programa 

adequado.
• Não lave junto roupas brancas e coloridas. Roupas de algodão de cor escura e novas soltam muita 

tinta. Lave-as separadamente.
• As nódoas resistentes devem ser tratadas apropriadamente antes da lavagem. Se não tiver a 

certeza, verifique junto a um local de limpeza a seco.
• Utilize somente corantes/modificadores de cor e removedores de calcário  apropriados para 

máquina de lavar. Observe sempre as instruções na embalagem.
• Lave as calças e roupas delicadas do avesso.
• Guarde os itens de roupa feitos de lã Angorá no congelador por algumas horas, antes de lavar. Isto 

reduzirá a formação de borbotos.
• As roupas que estão sujeitas a materiais como farinha, pó de calcário, leite em pó, etc., devem 

ser intensamente sacudidas antes de colocar na máquina. Tais pós e poeiras na roupa poderão 
acumular-se nas partes interiores da máquina ao longo do tempo e podem causar danos.

4.2.3 O que pode ser feito para poupar energia
A informação seguinte ajudá-lo(a)-á a usar o produto de uma forma ecológica e com poupança de 
energia.
• Utilize o produto com a maior capacidade permitida pelo programa que seleccionou, mas não 

sobrecarregue; consulte "Tabela de consumo e programas". Ver "Tabela de consumo e programas"
• Observe sempre as instruções na embalagem do detergente.
• Lave a roupa levemente suja a baixas temperaturas.
• Utilize programas mais rápidos para pequenas quantidades de roupa ligeiramente suja.
• Não use a pré-lavagem e altas temperaturas para roupa que não esteja muito suja ou com nódoas.
• Se planeia secar a sua roupa numa máquina de secar, seleccione a velocidade de centrifugação 

mais alta recomendada durante o processo de lavagem. 
• Não use quantidades excessivas de detergente além do recomendado na embalagem do mesmo.

4.2.4 Carregar a roupa
1. Abra a porta de carregamento da roupa.
2. Coloque a roupa dentro da máquina de modo que fiquem soltas.
3. Empurre e feche a porta de carregamento até ouvir o som de encaixe. Verifique se não ficou 

nenhuma peça presa na porta. A porta de carregamento fica bloqueada enquanto o programa 
estiver a decorrer. A porta só poderá ser aberta algum tempo depois do programa ter terminado.

4.2.5 Capacidade correcta de carregamento
A capacidade máxima de carregamento depende do tipo de roupa, do grau de sujidade e do programa 
de lavagem pretendido.
A máquina ajusta automaticamente a quantidade de água de acordo com o peso da roupa carregada.
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A AVISO: Siga as informações da “Tabela de consumo e programas”. Se sobrecarregada, o desempenho de 
lavagem da máquina diminuirá. Além disso, poderão ocorrer problemas de vibração e ruídos.

4.2.6 Usar o detergente e o amaciador

C
Ao usar detergente, amaciador, goma, corante de tecido, lixívia e descolorante ou removedor de calcário, leia 
atentamente as instruções do fabricante na embalagem e observe os valores da dosagem especificados. Use o 
copo de medida, se disponível.

132

A gaveta do detergente é composta de três 
compartimentos:
– (1) para pré-lavagem
– (2) para lavagem principal
– (3) para o amaciador
–  ( ) além disso, há um sifão no compartimento do 

amaciador.

Detergente, amaciador e outros agentes de limpeza
• Adicione detergente e amaciador antes de iniciar o programa de lavagem.
• Não deixe a gaveta do detergente aberta enquanto o ciclo de lavagem estiver em progresso!
• Quando usar um programa sem pré-lavagem, não ponha detergente no compartimento de pré-

lavagem (compartimento nº. "1"). 
• Num programa com pré-lavagem, não ponha detergente líquido no compartimento de pré-lavagem 

(compartimento nº. "1").
• Não seleccione um programa com pré-lavagem se for usar um saco de detergente ou tampa 

dispensadora. Coloque o saco de detergente ou a tampa dispensadora directamente entre a roupa 
na máquina.

Se for utilizar detergente líquido, não se esqueça de colocar o copo do detergente líquido no 
compartimento de lavagem principal (compartimento nº "2").

Escolher o tipo de detergente
O tipo de detergente a ser usado depende do tipo e cor do tecido.
• Use diferentes detergentes para roupas brancas e de cor.
• Lave as suas roupas delicadas apenas com detergentes especiais (detergente líquido, champô 

para lã, etc.), usados unicamente para roupas delicadas. 
• Quando lavar roupas de cor escura e acolchoados, recomenda-se usar detergente líquido.
• Lave lãs com detergente específico.

A ATENÇÃO: Use apenas detergentes fabricados especialmente para máquinas de lavar.

ATENÇÃO: Não use sabão em pó.

Ajustar a quantidade de detergente
A quantidade do detergente de lavagem a ser utilizado depende da quantidade de roupa, do seu grau 
de sujidade e da dureza da água.
• Não use quantidades que excedam as doses recomendadas na embalagem do detergente para 

evitar problemas de espuma excessiva, enxaguamento deficiente, gastos e também para proteger 
o ambiente.

• Use menos detergente para quantidades menores ou roupas levemente sujas.
Usar amaciadores
Verta o amaciador no compartimento correspondente da gaveta de detergente.
• Não exceda o nível (>max<) marcado no compartimento do amaciador.
• Se o amaciador tiver perdido a sua fluidez, dilua-a em água antes de o colocar na gaveta de 

detergente.
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Usar detergentes líquidos
Se o produto contiver um copo para detergente líquido:

• Coloque a tampa do líquido detergente no 
compartimento nº “2”.

• Se o líquido detergente tiver perdido a sua 
fluidez, dilua-o em água antes de o colocar 
na tampa do detergente.

Se o produto não contiver um copo para detergente líquido:
• Não use detergente líquido para a pré-lavagem num programa com pré-lavagem.
• O detergente líquido mancha as suas roupas quando usado com a função Início protelado. Se for 

usar a função Início protelado, não utilize detergente líquido.
Usar detergente em gel e tablete
• Se o detergente em gel for fluido e a sua máquina não contiver um copo especial para detergente 

líquido, coloque o detergente em gel no compartimento de detergente da lavagem principal 
durante a primeira entrada de água. Se a sua máquina contiver um copo para detergente líquido, 
encha o copo com o detergente antes de iniciar o programa.

• Se o detergente em gel não for fluido ou se for em cápsula, coloque-o directamente no tambor 
antes da lavagem.

• Coloque o detergente em tablete no compartimento de lavagem principal (compartimento nº "2") 
ou directamente no tambor antes da lavagem.

Usar amido
• Adicione bicarbonato de sódio líquido, bicarbonato de sódio em pó ou corante de tecido no 

compartimento para amaciador.
 Não use amaciador e amido ao mesmo tempo, num ciclo de lavagem..
 Limpe o interior da máquina com um pano húmido e limpo, após usar amido.
Usar removedor de calcário
•  Quando necessário, use removedores de calcário fabricados especialmente apenas para máquinas 

de lavar. 
Usar branqueadores (lixívia)
 Adicione lixívia no início do ciclo de lavagem seleccionando um programa de pré-lavagem. 

Não coloque detergente no compartimento de pré-lavagem. Como uma aplicação alternativa, 
seleccione um programa com enxaguamento extra e adicione o agente branqueador enquanto 
a máquina está a receber água do compartimento de detergente durante a primeira fase de 
enxaguamento.

• Não use agente branqueador e detergente misturados.
• Use uma pequena quantidade (aprox. 50 ml) de agente branqueador e enxagúe as roupas muito 

bem, já que pode causar irritação na pele. Não verta a lixívia directamente sobre as roupas e não a 
utilize para roupas de cor. 

• Se utilizar descolorante com base de água oxigenada, seleccione um programa que lave a roupa a 
baixa temperatura. 

• Descolorante com base de oxigénio pode ser usado com o detergente; contudo, se não tiver a 
mesma densidade que o detergente, verta primeiro o detergente no compartimento número “2” na 
gaveta de detergente e aguarde até a máquina escorrer o detergente ao entrar a água. Enquanto a 
máquina estiver a receber água, adicione o descolorante no mesmo compartimento.
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4.2.7 Dicas para uma lavagem eficiente
Roupas

Cores leves e brancas Cores Cores escuras/
pretas

Roupa 
Delicada/

Lãs/Sedas

(Escala de temperatura 
recomendada baseada no nível 
de sujidade: 40-90ºC)

(Escala de temperatura 
recomendada baseada 
no nível de sujidade: fria 
-40ºC)

(Escala de temperatura 
recomendada baseada 
no nível de sujidade: 
fria -40ºC)

(Escala de 
temperatura 
recomendada 
baseada no nível 
de sujidade: fria 
-30ºC)

Ní
ve

l d
e s

uj
id

ad
e

Muito sujas

(nódoas difíceis, 
tais como gordura, 
café, frutas e 
sangue.)

Pode ser necessário 
realizar a pré-lavagem ou 
pré-tratar as nódoas. Os 
detergentes líquidos e em 
pó recomendados para 
roupas brancas, podem 
ser usados nas dosagens 
recomendandas para as roupas 
muito sujas. Recomenda-se 
usar detergentes em pó para 
eliminar nódoas de lama e 
de terra e nódoas que são 
sensíveis a lixívia. 

Os detergentes líquidos 
e em pó recomendados 
para roupas de cor, podem 
ser usados nas dosagens 
recomendadas para 
as roupas muito sujas. 
Recomenda-se usar 
detergentes em pó para 
eliminar nódoas de lama 
e de terra e nódoas que 
são sensíveis a lixívia. Use 
detergentes sem lixívia.

Os detergentes 
líquidos apropriados 
para roupas de cor e 
escuras, podem ser 
usados nas dosagens 
recomendadas para as 
roupas muito sujas.

Prefira 
detergentes 
líquidos fabricados 
para roupas 
delicadas. As 
roupas de lã e 
de seda devem 
ser lavadas com 
detergentes 
especiais para lã.

Com sujidade 
normal
(Por exemplo, 
nódoas nos 
colarinhos e punhos 
causadas pelo suor 
do corpo)

Os detergentes líquidos e em 
pó recomendados para roupas 
brancas, podem ser usados 
nas dosagens recomendandas 
para as roupas com sujidade 
normal.

Os detergentes líquidos 
e em pó recomendados 
para roupas de cor, podem 
ser usados nas dosagens 
recomendadas para as 
roupas com sujidade 
normal. Devem ser 
utilizados detergentes que 
não contenham lixívia.

Os detergentes 
líquidos apropriados 
para roupas de cor e 
escuras, podem ser 
usados nas dosagens 
recomendadas para as 
roupas com sujidade 
normal. 

Prefira 
detergentes 
líquidos fabricados 
para roupas 
delicadas. As 
roupas de lã e 
de seda devem 
ser lavadas com 
detergentes 
especiais para lã.

Ligeiramente 
sujas

(Sem nódoas 
visíveis.)

Os detergentes líquidos e em 
pó recomendados para roupas 
brancas, podem ser usados 
nas dosagens recomendandas 
para as roupas ligeiramente 
sujas.

Os detergentes líquidos 
e em pó recomendados 
para roupas de cor, podem 
ser usados nas dosagens 
recomendadas para as 
roupas ligeiramente sujas. 
Devem ser utilizados 
detergentes que não 
contenham lixívia.

Os detergentes 
líquidos apropriados 
para roupas de cor e 
escuras, podem ser 
usados nas dosagens 
recomendadas para as 
roupas ligeiramente 
sujas.

Prefira 
detergentes 
líquidos fabricados 
para roupas 
delicadas. As 
roupas de lã e 
de seda devem 
ser lavadas com 
detergentes 
especiais para lã.

 Allergy UK é o nome operacional da British Allergy Foundation (Fundação britânica 
contra as alergias). Um aval do Seal of Approval (Selo de aprovação), que indica que 
o produto que o ostenta restringe/reduz/remove especificamente os alérgenos 
do ambiente do alérgico ou reduz significativamente o conteúdo de alérgenos, foi 
criado para oferecer orientação às pessoas que procuram acponselhamento sobre 
esta matéria. Ele visa assegurar às pessoas que os produtos foram cientificamente 
testados ou revistos com os resultados mensuráveis.
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4.3 Funcionar com o produto
4.3.1 Painel de controlo

1 - Botão de Seleção do programa
2 - Botão de ajuste da velocidade de 
centrifugação
3 - Botão de ajuste da temperatura
4 - Visor 
5 - Indicador de acompanhamento do programa

6 - Botão On / Off (ligar/desligar)
7 - Botão Iniciar / Pausa
8 - Botão de ajuste da hora de fim
9 - Botões das funções auxiliares
10 - LEDs de seleção do programa

1 2 3 4 5

6

7

8910

4.3.2 Símbolos do visor

1888 88:88
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a b c d e f g

h

ijklm

a - Indicador de temperatura 
b - Ligação elétrica
c - Indicador do vapor
d - Indicador de aviso de áudio
e - Indicador de Sem água
c - Indicador do detergente
g - Indicador Iniciar / Pausa.

h - Indicador de acompanhamento do 
programa

i - Indicador da hora de fim
j - Linha de informação da duração
k - Indicadores da função auxiliar
l - Indicador de bloqueio
m - Indicador da velocidade de 

centrifugação

C As figuras utilizadas para a descrição da máquina nesta secção são esquemáticas e podem não corresponder 
exatamente às características da sua máquina.
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4.3.3 Tabela de consumo e programas

•  : Selecionável.
*  : Selecionado automaticamente, não cancelar.
**  : Programa de rotulagem de energia (EN 60456 Ed.3)
*** : Se a velocidade máxima de centrifugação da sua máquina for inferior a este valor, pode apenas selecionar até a 

velocidade máxima de centrifugação.
**** : O programa deteta o tipo e quantidade da roupa para ajustar automaticamente o consumo de água e energia e o 

tempo do programa.
-  : Consulte a descrição do programa para carga máxima.

** “Algodão eco 40°C e Algodão eco 60°C são programas padrão”. Estes programas são conhecidos como ‘programa padrão 
de algodão 40°C’ e ‘programa padrão de algodão 60°C’ e indicados pelos símbolos     no painel

C
As funções auxiliares na tabela podem variar conforme o modelo da sua máquina.
O consumo de energia e de água podem variar conforme as alterações na pressão da água, a dureza e temperatura 
da água, a temperatura ambiente, o tipo e quantidade de roupa, a seleção das funções auxiliares e velocidade de 
centrifugação e as alterações da voltagem elétrica.
Pode ver o tempo de lavagem do programa que selecionou no visor da máquina. É normal que ocorram pequenas 
diferenças entre o tempo exibido no visor e o tempo de lavagem real.
“Os padrões de seleção para as funções auxiliares podem ser alterados pela empresa fabricante. Podem ser adicionados ou 
removidos novos padrões de seleção".
"A velocidade de centrifugação da sua máquina pode variar de acordo com o programa; esta velocidade não pode exceder a 
velocidade de centrifugação máxima da sua máquina."

PT 8 Função auxiliar

Programa
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m  Escala da 
temperatura em °C 

seleccionável

Económico Algodão
60** 8 49 1.00 1600 60-Fria
60** 4 42 0.78 1600 60-Fria
40** 4 42 0.70 1600 60-Fria

Algodão
90 8  81 2,40 1600 • • • • • • Fria-90
60 8 78 1,80 1600 • • • • • • Fria-90
40 8 78  1,10 1600 • • • • • • Fria-90

Sintéticos
60 4 71 1,10 1000 • • • • • • Fria-60
40 4 68 0,70 1000 • • • • • • Fria-60

Expresso diário
90 8 60 2,00 1400 • • • Fria-90
60 8  60  1,10 1400 • • • Fria-90
30 8  58 0,40 1400 • • • Fria-90

Expresso super curto 30 2 35 0.15 1400 • • • Fria-30
Lavagem de roupa escura 40 4 80 0.90 1000 • • • * • Fria-40
BabyProtect (Protecção do bebé) 90 8 96 2.60 1600 * 30-90
40° / 40’ 40 8  32 0,40 1400 • Fria-40
Hygiene 20° 20 4 98 0.42 1600 * 20
Delicado 20° 20 4 45 0.15 1000 • • • • • • 20
Lã 40 1.5 49 0.25 1000 • • • • Fria-40
Lavagem Manual 30 2 35 0.15 600 Fria-30
Refrescar - 1 1 0.17 1000 -
Automatic Programme 60 8 **** **** 1600 • • • • • • Fria-60
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Valores indicativos para programas de Sintéticos (PT)
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) *

Teor de humidade 
remanescente (%) **

Teor de humidade 
remanescente (%) **

≤ 1000 rpm > 1000 rpm

Sintéticos 60 4 71 1.10 01:45 45 40
Sintéticos 40 4 68 0.70 01:31 45 40
* Pode ver o tempo de lavagem do programa que seleccionou no visor da máquina. É normal que ocorram pequenas diferenças 
entre o tempo exibido no visor e o tempo de lavagem real.
** Os valores do teor de humidade remanescente podem variar de acordo com a velocidade de centrifugação seleccionada.

4.3.4 Seleção do programa
1 Determine o programa apropriado ao tipo, quantidade e nível de sujidade da roupa, de acordo com 

a "Tabela de consumo e programas".

C Os programas são limitados à velocidade de centrifugação mais alta apropriada para o tipo particular de tecido.

Ao selecionar um programa, considere sempre o tipo de tecido, cor, grau de sujidade e temperatura da água 
permitida.
Selecione sempre a temperatura necessária mais baixa. Altas temperaturas implicam maior consumo de energia.

2 Selecione o programa desejado com o botão de "Seleção do programa". 
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4.3.5 Programas 
• Cottons
Use para a sua roupa de algodão (tais como lençóis, edredão e fronhas, toalhas, roupões de banho, 
roupa interior, etc.). A sua roupa será lavada com movimentos de lavagem vigorosos num ciclo de 
lavagem mais longo.
• Synthetics
Use para lavar as suas roupas sintéticas (tais como camisas, blusas, misturas de algodão/sintéticos, 
etc.). Lava com um movimento suave e possui um ciclo de lavagem mais curto se comparado com o 
programa Algodões.
Para cortinas e tules, use o programa Sintético 40˚C com as funções selecionadas de pré-lavagem e 
anti-vincos. Como as texturas entrelaçadas criam excessiva espuma, lave as rendas/tules com pouca 
quantidade de detergente dentro do compartimento de lavagem principal. Não coloque detergente 
no compartimento de pré-lavagem.
• Woollens
Use para lavar as suas roupas de lã. Selecione a temperatura apropriada de acordo com as etiquetas 
das suas roupas. Use detergentes apropriados para lãs.
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"O ciclo de lavagem de lã desta máquina foi aprovado pela The Woolmark 
Company para a lavagem de produtos de lã laváveis em máquina, desde 
que os produtos sejam lavados de acordo com as instruções na etiqueta do 
vestuário e pelas emitidas pelo fabricante desta máquina de lavar roupa. 
M1452” 
"No Reino Unido, Irlanda, Hong Kong e Índia a marca Woolmark é uma marca 
comercial de Certificação".

• Automatic Programme
Use este programa para lavar as suas roupas de algodão, sintéticas ou mistas (algodão+sintéticos) 
lavadas com frequência. O programa deteta o tipo e quantidade da roupa para ajustar 
automaticamente o consumo de água e o tempo do programa.

A
ATENÇÃO: Não lave as suas roupas de lã nem delicadas neste programa.
Selecione uma temperatura adequada se a temperatura apresentada no mostrador não for compatível com os 
avisos da etiqueta da peça de roupa.

A temperatura máxima de lavagem no programa Automático dependendo do nível de sujidade e do 
tipo de roupa é de 60ºC. O desempenho da lavagem pode não ficar no nível pretendido para brancos 
muito sujos e nódoas resistentes (colarinhos, meias muito sujas, marcas de transpiração, etc.). Neste 
caso, é recomendado selecionar o programa Algodão com pré-lavagem e ajustar a temperatura para 
50-60ºC.
Muitos tipos de roupa são corretamente detetados e seguramente lavadas no programa Automático.
• Cotton Economic
Use para lavar as suas roupas de linho e algodão resistentes com sujidade normal. Embora ele lave 
por mais tempo que todos os outros programas, oferece grande economia de água e energia. A 
temperatura real da água poderá diferir da temperatura de lavagem declarada. Quando carrega 
a máquina com menos roupa (por ex.: ½ capacidade ou menos), o tempo do programa pode ser 
automaticamente encurtado. Neste caso, o consumo de água e energia será mais reduzido, 
resultando numa lavagem mais económica.  Este programa está disponível em modelos com 
indicador de tempo restante.
• Delicate 20°
Use este programa para lavar as suas roupas delicadas. Lava com uma ação de lavagem mais suave 
comparativamente ao programa de Sintéticos.
• Hand wash
Use para lavar as suas roupas de lã/delicadas que trazem as etiquetas “não lavável na máquina", cuja 
lavagem manual é recomendada. Lava a roupa com movimentos de lavagem muito suaves, para não 
as estragar.
• Daily express 
Utilize para lavar as roupas de algodão ligeiramente sujas e sem nódoas, num período curto de 
tempo.
• Super short express 
Utilize para lavar as roupas de algodão ligeiramente sujas e sem nódoas, num período curto de 
tempo.
• Darkcare
Use este programa para lavar as suas roupas de cor escura ou a roupa de cor que não quer que 
desbote. A lavagem é realizada com pouca ação mecânica e em baixas temperaturas. Para a roupa de 
cor escura, é recomendado usar detergente líquido ou champô para lãs.
• Mixed 40 (Mix 40)
Use este programa para lavar as suas roupas sintéticas e de algodão juntas, sem separá-las.
• Freshen Up
Para amaciar a sujidade, ele pré-trata a roupa com vapor. 

C Carregue apenas meia carga da capacidade indicada para o programa selecionado.
Quando este programa estiver selecionado, é normal ouvir ruídos de ebulição, já que o gerador de vapor ferve a 
água para produzir vapor.
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• 40° / 40’
Use este programa para lavar as roupas de algodão ligeiramente sujas e sem nódoas, num curto 
período de tempo.

• Hygiene 20°
Use este programa para a sua roupa que necessita de uma lavagem a temperatura mais baixa com 
ciclo de lavagem intensivo e longo. Use este programa para a sua roupa que necessita de uma 
lavagem higiénica a temperatura mais baixa.
• Rinse
Use quando quiser enxaguar ou engomar separadamente.
• Spin + Drain 
Utilize para descarregar a água na máquina.

4.3.6 Seleção da temperatura
Sempre que um novo programa é selecionado, aparece no respectivo indicador a temperatura 
recomendada para o programa. É possível que o valor de temperatura recomendado não seja a 
temperatura máxima que pode ser selecionada para o programa atual.

1888 88:88
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Prima o botão de Ajuste da temperatura para alterar a temperatura. A temperatura diminuirá em 
intervalos de 10ºC.
Finalmente, o símbolo “-” a indicar a opção de lavagem a frio aparece no visor. 

1888 88:88
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C Não pode ser feita qualquer alteração nos programas que não permitem o ajuste da temperatura.

Pode alterar a temperatura após iniciar a lavagem. Esta alteração só pode ser feita se as fases da 
lavagem permitirem. As alterações não podem ser feitas se as fases da lavagem não permitirem. 

C
Se deslocar para a opção lavagem a frio e premir novamente o botão de ajuste da temperatura, a temperatura 
máxima recomendada para o programa selecionado aparece no visor. Prima novamente o botão de ajuste da 
temperatura para diminuir a temperatura.

4.3.7 Seleção de velocidade de centrifugação
Sempre que um novo programa é selecionado, a velocidade de centrifugação recomendada do 
programa selecionado é exibida no indicador da velocidade de centrifugação.

C É possível que o valor de temperatura recomendado da velocidade de centrifugação não seja a velocidade máxima 
de centrifugação que pode ser selecionada para o programa atual.

1888 88:88
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Prima o botão de ajuste da velocidade de centrifugação para alterar a velocidade de 
centrifugação. A velocidade de rotação diminui gradualmente.
Depois, dependendo do modelo do produto, as opções "Espera enxag" e "Sem centrif." aparecem no 
visor.

C O botão de ajuste da velocidade de centrifugação só serve para diminuir a velocidade de centrifugação.

A opção Espera enxag é indicada com o símbolo “ı_ı” e a opção Sem centrif. é indicada com o símbolo “_”.

Se não for retirar a sua roupa imediatamente após o término do programa, pode utilizar a função 
Espera enxag para impedir a sua roupa de amarrotar como acontece quando não há água na 
máquina.
Esta função mantém a roupa na água do enxaguamento final.

88:88
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Se quiser centrifugar a sua roupa após a função Espera enxag:
- Ajuste a velocidade de centrifugação.
- Pressione o botão Iniciar/Pausa/Cancelar . O programa recomeça. A máquina centrifuga a roupa 
descarregando a água.
Se quiser descarregar a água no final do programa sem centrifugação, use a função Sem centrif. .

88:88
88 C

0

C Não pode ser feita qualquer alteração nos programas que não permitem o ajuste da velocidade de centrifugação.

Pode alterar a velocidade de centrifugação após a lavar ter iniciado se as fases da lavagem 
permitirem. As alterações não podem ser feitas se as fases da lavagem não permitirem. 

4.3.8 Seleção da função auxiliar
Selecione as funções auxiliares pretendidas antes de iniciar o programa. Sempre que um programa 
é selecionado, as molduras do símbolo da função auxiliar que pode ser selecionada com ele acende-
se. E quando seleciona uma função auxiliar, a área interior do símbolo da função auxiliar também 
começa a acender.

1888 88:88
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C A moldura do símbolo da função auxiliar que não pode ser selecionada com o programa atual não acende. 

Também as molduras da função auxiliar apropriadas para o programa atual, após a lavagem ter 
iniciado, permanecem acesas. Pode selecionar ou cancelar as funções auxiliares cujas molduras 
estão acesas. Se o ciclo de lavagem tiver chegado num ponto onde não possa selecionar a função 
auxiliar, a moldura da função apaga-se.
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C
Algumas funções não podem ser selecionadas juntas. Se uma segunda função auxiliar entrar em conflito com a 
primeira que selecionou antes de iniciar a máquina, a função selecionada em primeiro lugar será cancelada e a 
seleção da segunda função auxiliar permanecerá ativa. Por exemplo, se quiser selecionar Lavagem rápida após ter 
selecionado Água adicional, a Água adicional será cancelada e a Lavagem rápida permanecerá ativa.
Uma função auxiliar que não for compatível com o programa não pode ser selecionada. (Ver "Tabela de consumo e 
programas")
Alguns programas possuem funções auxiliares que podem ser utilizadas simultaneamente. Essas funções não 
podem ser canceladas. A moldura da função auxiliar não ficará acesa, apenas a sua área interior.

• Prewash
Uma pré-lavagem é vantajosa apenas para roupas muito sujas. Não usando a pré-lavagem poupará 
energia, água, detergente e tempo.
• Quick Wash
Esta função pode ser utilizada nos programas de Algodão e Sintéticos. Ela diminui os tempos de 
lavagem e também o número de fases de enxaguamento para roupas levemente sujas.

C Quando selecionar esta função, carregue a sua máquina com metade da carga máxima de roupa especificada na 
tabela de programas.

• Rinse Plus
Esta função possibilita que a máquina realize outro enxaguamento além do já efectuado após a 
lavagem principal. Assim, fica reduzido o risco para peles sensíveis (bebés, peles alérgicas, etc.) de 
serem afectadas por quantidades mínimas de detergente remanescente.
• Anti-Creasing
Esta função deixa as roupas menos amarrotadas quando estão a ser lavadas. O movimento do 
tambor é reduzido e a velocidade de rotação é limitada para evitar os vincos. Além disso, a lavagem é 
realizada num nível mais alto de água.
• Rinse Hold
Se não for retirar a sua roupa imediatamente após o término do programa, pode utilizar a função 
Aguardar enxaguamento para manter a sua roupa na água de enxaguamento final, para que não 
amarrotem como acontece quando não há água na máquina. Prima o botão Iniciar/Pausa após 
este processo se quiser descarregar a água sem centrifugar a sua roupa. O programa recomeçará e 
terminará após descarregar a água.
Se pretender centrifugar a roupa mantida na máquina, ajuste a Velocidade de centrifugação e prima 
o botão Iniciar/Pausa.
O programa recomeça. A água é descarregada, a roupa é centrifugada e o programa é concluído.
• Night mode
Use este programa para lavar algodões de forma silenciosa e com menos consumo de energia. 
As fases de rotação são canceladas para uma lavagem silenciosa e o ciclo termina com a fase de 
Aguardar enxaguamento. Após o término do programa, execute o ciclo de Centrifugação para 
centrifugar a roupa.
• Vapor
Para amaciar a sujidade, ele pré-trata a roupa com vapor. 

C
Carregue apenas meia carga da capacidade indicada para o programa selecionado.

Quando esta função auxiliar selecionada, é normal ouvir ruídos de ebulição, já que o gerador de vapor ferve a água 
para produzir vapor.

• Pet hair removal
Esta função ajuda a remover mais eficientemente os pelos de animais domésticos que permanecem 
na sua roupa.
Ao selecionar esta função, as fases de Pré-lavagem e Enxaguamento extra são adicionadas ao 
programa normal. Assim, a lavagem é realizada com mais água (30%) e os pelos dos animais são 
removidos mais eficientemente.

A AVISO: Nunca lave os seus animais domésticos na máquina de lavar.
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Visor do tempo
O tempo restante para o término do programa que está em execução é exibido como “01:30” no 
formato de horas e minutos.

C O tempo do programa pode diferir dos valores da "Tabela de consumo e programas", dependendo da pressão 
da água, dureza e temperatura da água, temperatura ambiente, quantidade e tipo de roupa, funções auxiliares 
selecionadas e quebras na voltagem elétrica.

4.3.9 Hora de fim
Com a função de Hora de fim, o início do programa pode ser protelado até 24 horas. Após premir o 
botão Hora de fim, o tempo estimado para o fim do programa é exibido.  Se a Hora de fim estiver 
ajustada, o indicador de Hora de fim acende-se. 

1888 88:88
88 C
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Para que a função Hora de fim seja ativada e o programa seja concluído no fim do tempo 
especificado, tem que premir o botão Iniciar / Pausa após ajustar a hora. 

1888 88:88
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Se quiser cancelar a função de Hora de fim, prima o botão On / Off para ligar e desligar a máquina.

C Não use detergentes líquidos quando ativar a função Hora de fim! Há risco de manchar as roupas.

1 Abra a porta de carregamento, coloque a roupa e o detergente, etc.
2 Selecione o programa de lavagem, a temperatura, a velocidade de centrifugação e, se necessário, 

as funções auxiliares.
3 Defina a hora de fim da sua escolha premindo o botão Hora de fim. O indicador da Hora de fim 

acende-se.
4 Prima o botão Iniciar/Pausa. A contagem do tempo começa. O sinal “:” na metade da hora de fim 

no visor começa a piscar.

C
Podem ser colocadas mais roupas durante o período de contagem da Hora de fim. No final da contagem, o indicador 
da hora de fim apaga-se, o ciclo de lavagem inicia-se e o tempo do programa selecionado aparece no visor.
Quando a seleção da hora de fim é completada, o tempo que aparece no ecrã consiste na hora de fim mais a 
duração do programa selecionado.

4.3.10 Iniciar o programa
1 Prima o botão  Iniciar/Pausa para iniciar o programa.
2 O botão Iniciar / Pausa que se encontrava apagado começa a ficar agora continuamente aceso 

indicando que o programa já começou. 

1888 88:88
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3 A porta de carregamento é bloqueada. O símbolo de porta bloqueada aparece no visor quando a 
porta de carregamento é bloqueada.

1888 88:88
88 C

0
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4 O indicador de acompanhamento do programa aceso no visor exibirá a fase atual do programa.
4.3.11 Bloqueio da porta de carregamento

Há um sistema de bloqueio na porta de carregamento da máquina que impede a abertura da porta, 
quando o nível da água está inadequado.
O símbolo "Porta bloq." aparece no visor quando a porta de carregamento está bloqueada.

4.3.12 Alterar as seleções após o programa ter iniciado
Adicionar roupa após o programa ter iniciado:
Se o nível de água na máquina estiver apropriado ao premir o botão Iniciar/Pausa, o símbolo da 
porta de carregamento piscará no visor até que a porta de carregamento seja aberta e desaparecerá 
quando a porta de carregamento for aberta.

1888 88:88
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Se o nível de água na máquina estiver apropriado ao premir o botão Iniciar/Pausa,  o símbolo da 
porta de carregamento permanecerá aceso no visor.

1888 88:88
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Mudar a máquina para o modo de pausa:
Prima o botão Iniciar/Pausa para mudar a sua máquina para o modo de pausa. O símbolo de pausa 
piscará no visor.

1888 88:88
88 C

0

Alterar a seleção do programa após o programa ter iniciado:
Não é permitido alterar o programa quando o programa atual está em execução. 
Pode selecionar o novo programa após mudar o programa atual para pausa. 

C O programa selecionado recomeça.

Alterar a função auxiliar, velocidade e temperatura
Dependendo da fase em que o programa se encontra, pode cancelar ou ativar as funções auxiliares. 
Consultar "Seleção da função auxiliar". 
Pode também alterar as definições da velocidade e da temperatura. Consulte, "Seleção da velocidade 
de centrifugação" e "Seleção da temperatura".

C A porta de carregamento não abrirá se a temperatura da água na máquina estiver alta ou se o nível da água estiver 
acima da abertura da porta.
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4.3.13 Bloqueio para crianças
Use a função de Bloqueio para crianças para impedir as crianças de brincarem com a máquina. Assim, 
pode evitar qualquer alteração no programa em andamento.

C
Pode ligar e desligar a máquina com o botão On / Off quando o bloqueio para crianças está ativo. Ao ligar 
novamente a máquina, o programa recomeçará a partir de onde parou.

Se premir qualquer botão quando o Bloqueio para crianças estiver ativado, a máquina emitirá um sinal sonoro. O 
aviso sonoro será cancelado quando os botões forem premidos 5 vezes consecutivamente. 

Para ativar o bloqueio para crianças:
Mantenha premido durante cerca de 3 segundos o botão  da Função auxiliar 2. Após a contagem 
como “CL 3-2-1" no visor tiver terminado, "Bloq. crianças Ativado" aparece no visor. Solte o 2º botão 
da função auxiliar  quando este aviso for exibido.

Para desativar o bloqueio para crianças:
Mantenha premido durante cerca de 3 segundos o 2ºbotão daFunção auxiliar. Após a contagem 
como “CL 3-2-1” no visor tiver terminado, "Bloq. crianças Ativado" desaparece no visor.

4.3.14 Cancelar o programa
O programa é cancelado quando a máquina é desligada e ligada novamente. Mantenha premido 
o botão On / Off por 3 segundos. Depois da contagem como "3-2-1" no visor estiver terminada, a 
máquina desliga-se.

C
Se premir o botão On / Off quando o Bloqueio para crianças estiver ativo, o programa não será cancelado. Tem que 
cancelar o bloqueio para crianças primeiro. 

Se quiser abrir a porta de carregamento após ter cancelado o programa mas não puder abrir a porta porque o nível 
de água na máquina está acima da abertura da porta de carregamento, então, rode o botão de Seleção do programa 
para o programa Bomba+Centrifugação e descarregue a água da máquina.

4.3.15 Fim do programa
O símbolo End aparece no visor quando o programa está concluído.
Se não premir qualquer botão durante 10 minutos, a máquina comutará para modo OFF (Desligada). 
O visor e todos os indicadores são apagados. 
As fases do programa concluído serão exibidas se premir o botão On/Off.

4.3.16 Ajustar o nível do VOLUME
Volume baixo e volume alto 
Mantenha premido o 3º botão da função auxiliar por 3 segundos para ajustar o nível do volume. 
Depois da contagem decrescente como "3-2-1" ter terminado, o símbolo de nível de volume 
aparecera e será exibido o novo nível de volume.
4.3.17 Memory Definir o programa
Pode criar um programa Memory guardando os programas usados com mais frequência e outras 
definições. Use esta função se quiser selecionar rapidamente as mesmas definições que usa para a 
roupa que lava regularmente.
O programaMemory permanecerá no programa definido por fábrica até que realize uma nova 
definição de programa Memory .
Para memorizar um novo Memory programa:
1 Selecione o programa, a temperatura, a velocidade de centrifugação, o grau de sujidade e a função 

auxiliar pretendidos. 
2 Mantenha premido durante cerca de 3 segundos o botão Memory . 
3 A contagem como "3-2-1" aparece no visor. 

para selecionar um Memory programa:
1 Prima o botão Memory . O campo de seleção “Memory ” será destacado no visor.
2 O programa guardado como Memory e outras definições serão exibidos.
3  Prima o botão Iniciar/Pausa para iniciar o Memory programa.
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4.4 Manutenção e limpeza
A durabilidade do produto estende-se e os problemas experimentados frequentemente diminuem se 
for limpa em intervalos regulares.

4.4.1 Limpar a gaveta de detergente
Limpe a gaveta de detergente em intervalos regulares (a cada 4-5 ciclos de 
lavagem) como mostrado abaixo, para evitar a acumulação de detergente 
em pó ao longo do tempo.
Levante a parte de trás do sifão para a remover, conforme ilustrado. 
Se uma quantia maior do que o normal de água e amaciador misturados 
começar a juntar-se no compartimento do amaciador, o sifão deve ser limpo.

1 Pressione a parte ponteada no sifão no compartimento do amaciador e puxe na sua direcção 
até que o compartimento seja retirado da máquina.

2. Lave a gaveta de detergente e o sifão com bastante água tépida num lavatório. Para impedir os 
resíduos de entrar em contacto com a sua pele, limpe-o com uma escova apropriada usando um 
par de luvas.

3 Volte a gaveta para o seu lugar após a limpeza e certifique-se que ficou bem encaixada.
4.4.2  Limpar a porta de carregamento e o tambor

Para produtos com programa de limpeza do tambor, por favor, consulte a secção Funcionar com o 
produto - Programas.
Para produtos sem limpeza do tambor, siga os passos abaixo para o limpar: 
Selecione as funções auxiliares de Água Adicional e Enxaguamento Extra. Use um programa 
de algodões sem pré-lavagem. Defina a temperatura para o nível recomendado pelo agente 
de limpeza do tambor que pode ser fornecido por serviços autorizados. Execute o programa 
sem colocar roupa na máquina. Antes de iniciar o programa, coloque 1 saqueta de agente de 
limpeza especial para tambores (se não foi possível fornecer o agente especial de limpeza, coloque 
100 g, no máximo, de pó anticalcário no compartimento de detergente de lavagem principal 
(compartimento nº. “2”). Se o anti-calcário estiver em forma de pastilha, coloque apenas uma pastilha 
no compartimento nº. “2”. Seque o interior do fole com um pano limpo após o programa ter sido 
concluído.

C
Repita o processo de limpeza do tambor a cada 2 meses.
Use um anti-calcário apropriado para máquinas de lavar.

Após cada lavagem certifique-se de que nenhuma substância estranha foi 
deixada no tambor.
Se os orifícios mostrados abaixo na figura estiverem bloqueados, abra os 
orifícios usando um palito de dentes.
Objectos metálicos estranhos poderão causar nódoas de ferrugem no tambor. 
Limpe as nódoas na superfície do tambor usando agentes de limpeza para aço 
inoxidável. 
Nunca use esponja de aço ou de fios de aço. Poderão danificar as superfícies 
pintadas, cromadas e plásticas.
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4.4.3 Limpar a estrutura e o painel de controlo
Limpe a estrutura da máquina com água e sabão ou detergente em gel neutro não corrosivo sempre 
que necessário e seque com um pano macio.
Use um pano macio e um pano húmido para limpar o painel de controlo.

4.4.4 Limpar os filtros de entrada de água
Há um filtro no final de cada válvula de entrada de água atrás da máquina e também na extremidade 
de cada mangueira de entrada de água onde foram ligadas à torneira. Estes filtros evitam que 
substâncias estranhas e a sujidade da água entrem na máquina de lavar. Os filtros devem ser limpos 
quando estiverem sujos.

1. feche as torneiras.
2. Retire as porcas das mangueiras de entrada de água 

para aceder aos filtros nas válvulas de entrada de 
água. Limpe-os com uma escova apropriada. Se os 
filtros estiverem muito sujos, extraia-os do seu sítio 
com um alicate e limpe-os deste modo.

3. Retire os filtros pelas extremidades achatadas das 
mangueiras de entrada de água com as juntas e 
limpe-os totalmente em água corrente.

4. Recoloque as juntas e filtros cuidadosamente 
nos seus lugares e aperte as roscas da mangueira 
manualmente.

4.4.5 Descarregar a água remanescente e limpar o filtro da bomba
O sistema de filtro na sua máquina evita que os itens sólidos como botões, moedas e fibras de 
tecidos entupam o impulsor da bomba durante a descarga da água de lavagem. Assim, a água será 
descarregada sem qualquer problema e a durabilidade da bomba prolongar-se-á.
Se a sua máquina deixar de descarregar a água, o filtro da bomba está entupido. O filtro deve ser 
limpo sempre que entupido ou a cada 3 meses. A água deve ser primeiro descarregada para limpar o 
filtro da bomba.
A água também deve ser completamente descarregada antes de transportar a máquina (por ex., se 
mudar para outra casa) e no caso de congelação da água.

A ATENÇÃO: Substâncias estranhas deixadas no filtro da bomba podem danificar a sua máquina ou causar 
problemas de ruídos.

ATENÇÃO: Se o produto não estiver em utilização, feche a torneira, desaperte a mangueira e descarregue a 
água no interior da máquina para resolver qualquer possibilidade de congelação.

ATENÇÃO: Após cada utilização, desligue a torneira de água à qual a mangueira de descarga está ligada.

Para limpar o filtro sujo e descarregar a água:
1 Retire a ficha da máquina da tomada para cortar a alimentação  eléctrica.

A ATENÇÃO: A temperatura da água no interior da máquina pode chegar a 90ºC. Para evitar riscos de 
queimaduras, limpe o filtro depois da água da máquina ter arrefecido.
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2. Abra a tampa do filtro.

3 Siga os procedimentos abaixo para descarregar a água.
Se o produto não possuir uma mangueira de descarga de emergência, para descarregar a 
água:

a. Para recolher a água que flui do filtro, coloque 
um recipiente grande na frente do filtro.

b. Rode e desaperte o filtro da bomba (sentido 
anti-horário) até que a água comece a correr. 
Dirija o fluxo de água para dentro do recipiente 
que colocou na frente do filtro. Tenha sempre 
um pano à mão para absorver a água entornada.

c Quando descarregar toda a água do interior da 
máquina, extraia totalmente o filtro rodando-o.
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5 Resolução de problemas
Problema Motivo Solução

O programa não se inicia depois 
de fechar a porta.

Inicio / Pausa / O botão de Cancelar não foi 
pressionado.

• *Pressione o botão Início / Pausa / Cancelar.

O programa não pode ser iniciado 
ou selecionado.

A máquina de lavar foi mudada para o modo 
de auto-proteção devido a um problemas de 
fornecimento (tensão da linha, pressão da água, 
etc.).

•   Pressione e segure o botão On/Off 
(Ligar/desligar) durante 3 segundos. (veja 
"Cancelamento do programa")

Água na máquina. Pode ter ficado alguma água no produto devido 
aos processos de controlo de qualidade na 
produção.

• Isto não é uma falha; a água não é prejudicial 
à máquina.

A máquina não recebe água. A torneira está desligada. • Ligue as torneiras.
A mangueira de entrada de água está dobrada. • Estique a mangueira.
O filtro de entrada de água está entupido. • Limpe o filtro
A porta de carregamento pode estar aberta. • Feche a porta.

A máquina não descarrega a 
água.

A mangueira de descarga pode estar obstruída 
ou torcida.

• Limpe ou estique a mangueira.

O filtro da bomba está entupido. •  Limpe o filtro da bomba.
A máquina vibra ou produz 
ruídos.

A máquina pode estar desnivelada. • Ajuste os pés para nivelar a máquina.
Alguma substância sólida pode ter entrado no 
filtro da bomba.

• Limpe o filtro da bomba.

Os parafusos de segurança para o transporte não 
foram removidos.

• Remova os parafusos de segurança para o 
transporte.

Pode haver uma quantidade muito pequena de 
roupa na máquina.

• Adicione mais roupas à máquina.

A máquina pode estar sobrecarregada com roupas. •  Retire alguma roupa da máquina ou distribua 
a carga manualmente, para a equilibrar 
uniformemente na máquina.

A máquina pode estar encostada a um item duro. • Certifique-se que a máquina não está 
encostada em nada.

Há água a escorrer por debaixo 
da máquina.

A mangueira de descarga pode estar obstruída 
ou torcida.

• Limpe ou estique a mangueira.

O filtro da bomba está entupido. • Limpe o filtro da bomba.
A máquina parou logo após o 
programa ter iniciado.

A máquina pode ter parado temporariamente 
devido à baixa voltagem.

• Ela retomará o funcionamento quando a 
voltagem retornar ao nível normal.

A máquina descarrega 
diretamente a água logo que a 
recebe.

A mangueira de água pode não ter a altura 
adequada.

• Ligue a mangueira de água como descrito no 
manual de funcionamento.

Não se vê água na máquina 
durante a lavagem.

O nível de água não é visível do exterior da 
máquina de lavar.

• Esta situação não constitui um problema.

A porta de carregamento não 
abre.

O bloqueio da porta está ativo devido ao nível de 
água na máquina.

• Descarregue a água executando o programa 
Bomba ou Centrifugação.

A máquina está a aquecer a água ou está no ciclo 
de centrifugação.

•  Aguarde até que o programa termine.

O bloqueio para crianças está ativo. O bloqueio da 
porta será desativado um par de minutos depois 
do programa ter terminado. 

• Aguarde um par de minutos pela desativação 
do bloqueio da porta.
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Problema Motivo Solução
A lavagem demora mais do que o 
especificado no manual.(*)

A pressão da água é baixa. • A máquina aguarda até receber uma 
quantidade adequada de água para impedir 
uma fraca qualidade na lavagem devido à 
quantidade diminuída de água. Por isso, o 
tempo de lavagem prolonga-se.

A voltagem pode estar baixa. • O tempo de lavagem é prolongado para 
evitar fracos resultados da lavagem quando a 
voltagem fornecida é baixa.

A temperatura de entrada da água pode estar 
baixa.

• O tempo necessário para aquecer a água 
prolonga-se nas estações frias. Além disso, o 
tempo de lavagem pode ser estendido para 
evitar fracos resultados na lavagem.

O número de enxaguamentos e/ou quantidade de 
água do enxaguamento deve ser aumentado.

• A máquina aumenta a quantidade de água 
de enxaguamento quando for necessário 
um bom enxaguamento e adiciona um 
enxaguamento extra se for necessário. 

Pode ter ocorrido formação excessiva de espuma 
e o sistema automático de absorção de espuma 
pode ter sido ativado, devido a demasiado uso de 
detergente.

•  Use a quantidade de detergente 
recomendada.

A contagem regressiva do tempo 
do programa não funciona. (Nos 
modelos com visor) (*)

O temporizador pode parar durante a entrada de 
água. 

• O indicador do temporizador não contará 
até que a máquina receba a quantidade 
adequada de água. A máquina esperará 
até que haja quantidade suficiente de 
água, para evitar resultados deficientes de 
lavagem devido a falta de água. Depois disso, 
o indicador do temporizador recomeçará a 
contagem.

O temporizador pode parar durante a fase de 
aquecimento. 

• O indicador do temporizador não contará 
até que a máquina atinja a temperatura 
selecionada.

O temporizador pode parar durante a fase de 
centrifugação. 

• O sistema de deteção automático de carga 
desequilibrada pode ter sido ativado devido 
a uma distribuição desigual da roupa no 
tambor.

A contagem regressiva do tempo 
do programa não funciona. (*)

A carga pode estar desequilibrada na máquina. • O sistema de deteção automático de carga 
desequilibrada pode ter sido ativado devido 
a uma distribuição desigual da roupa no 
tambor.

A máquina não passa para a fase 
de centrifugação. (*)

A carga pode estar desequilibrada na máquina. • O sistema de deteção automático de carga 
desequilibrada pode ter sido ativado devido 
a uma distribuição desigual da roupa no 
tambor.

A máquina não centrifuga se a água não estiver 
descarregada completamente.

• Verifique o filtro e a mangueira de descarga.

Pode ter ocorrido formação excessiva de espuma 
e o sistema automático de absorção de espuma 
pode ter sido ativado, devido a demasiado uso de 
detergente.

•  Use a quantidade de detergente 
recomendada.

O resultado da lavagem é fraco: 
A roupa está a tornar-se escura. 
(**)

Foi utilizada uma quantidade insuficiente de 
detergente durante um longo tempo.

• Utilize a quantidade recomendada de 
detergente apropriada à dureza da água e ao 
tipo de roupa.

A lavagem tem sido efetuada a baixas 
temperaturas há muito tempo. 

• Selecione a temperatura apropriada para a 
roupa a ser lavada.

É utilizada uma quantidade insuficiente de 
detergente com água dura.

• Utilizar uma quantidade insuficiente de 
detergente com água dura faz com as 
manchas adiram na roupa e isto a torna 
cinzenta com o passar do tempo. É difícil 
eliminar este escurecimento depois de já ter 
ocorrido. Utilize a quantidade recomendada 
de detergente apropriada à dureza da água e 
ao tipo de roupa.

Está ser utilizado demasiado detergente. • Utilize a quantidade recomendada de 
detergente apropriada à dureza da água e ao 
tipo de roupa.
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Problema Motivo Solução
O resultado da lavagem é fraco: 
As nódoas persistem na roupa se 
não for branqueada. (**)

Quantidade insuficiente de detergente. • Utilize a quantidade recomendada de 
detergente apropriada à dureza da água e ao 
tipo de roupa.

A máquina foi carregada com demasiada roupa. • Não carregue a máquina em excesso. 
Carregue com quantidades recomendadas na 
“Tabela de consumo e programas”.

Foram selecionados um programa e uma 
temperatura incorretos. 

• Selecione o programa e a temperatura 
apropriada para a roupa a ser lavada.

Tipo incorreto de detergente. • Utilize detergente original apropriado para 
a máquina.

Está ser utilizado demasiado detergente. • Verta o detergente no compartimento 
correcto. Não misture agente branqueador 
com o detergente.

O resultado da lavagem é fraco: 
Aparecem nódoas de gordura na 
roupa. (**)

Não está a aplicar uma limpeza regular do tambor. • Limpe regularmente o tambor. Para isto, 
veja 4.4.2.

O resultado da lavagem é fraco: 
As roupas cheiram mal. (**)

São formadas camadas de bactérias e odor no 
tambor como resultado de contínuas lavagens em 
baixa temperatura e/ou programas curtos.

• Deixe a gaveta de detergente bem como a 
porta de carregamento meia aberta após 
cada lavagem. Assim, evita-se a proliferação 
dum ambiente húmido favorável às bactérias.

As roupas estão a desbotar. (**) A máquina foi carregada com demasiada roupa. • Não carregue a máquina em excesso.
O detergente utilizado está húmido. •  Mantenha as embalagens de detergente 

fechadas num ambiente sem humidade e não 
as exponha a temperaturas excessivas.

Foi selecionada uma temperatura muito alta. • Selecione a temperatura e o programa 
adequado de acordo com o tipo de o grau de 
sujidade da roupa.

Não enxagua bem. A quantidade, marca e condições de 
armazenamento do detergente usado são 
inapropriados.

• Utilize um detergente apropriado para 
máquinas de lavar e para a sua roupa. 
Mantenha as embalagens de detergente 
fechadas num ambiente sem humidade e não 
as exponha a temperaturas excessivas.

O detergente foi colocado no compartimento 
errado.

• Se o detergente for colocado no 
compartimento de pré-lavagem apesar 
do ciclo de pré-lavagem não ter sido 
selecionado, a máquina tomará este 
detergente durante a fase do enxaguamento 
ou do amaciador. Verta o detergente no 
compartimento correcto.

O filtro da bomba está entupido. • Verifique o filtro.
A mangueira de descarga está dobrada. • Verifique a mangueira de descarga.

A roupa torna-se rígida após a 
lavagem. (**)

Quantidade insuficiente de detergente. • Utilizar uma quantidade de detergente 
insuficiente para a dureza da água faz com 
que a roupa endureça com o passar do 
tempo. Utilize uma quantidade apropriada de 
detergente de acordo com a dureza da água.

O detergente foi colocado no compartimento 
errado.

• Se o detergente for colocado no 
compartimento de pré-lavagem apesar 
do ciclo de pré-lavagem não ter sido 
selecionado, a máquina tomará este 
detergente durante a fase do enxaguamento 
ou do amaciador. Verta o detergente no 
compartimento correcto.

O detergente pode estar misturado com o 
amaciador.

• Não misture detergente com amaciador. Lave 
e limpe a gaveta do detergente com água 
quente.
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Problema Motivo Solução
A roupa não cheira como o 
amaciador. (**)

O detergente foi colocado no compartimento 
errado.

• Se o detergente for colocado no 
compartimento de pré-lavagem apesar 
do ciclo de pré-lavagem não ter sido 
seleccionado, a máquina tomará este 
detergente durante a fase do enxaguamento 
ou do amaciador. Lave e limpe a gaveta 
do detergente com água quente. Verta o 
detergente no compartimento correcto.

O detergente pode estar misturado com o 
amaciador.

• Não misture detergente com amaciador. Lave 
e limpe a gaveta do detergente com água 
quente.

Resíduos de detergente na 
gaveta do detergente. (**)

O detergente foi vertido na gaveta molhada. • Seque a gaveta do detergente antes de 
verter o detergente.

O detergente ficou húmido. • Mantenha as embalagens de detergente 
fechadas num ambiente sem humidade e não 
as exponha a temperaturas excessivas.

A pressão da água é baixa. • Verifique a pressão da água.
O detergente no compartimento de lavagem 
principal fica húmido se receber a água da 
pré-lavagem. Os orifícios do compartimento do 
detergente estão bloqueados.

• Verifique os orifícios e limpe-os se estiverem 
entupidos.

Há um problema com as válvulas da gaveta de 
detergente.

• Chame o Agente de Assistência Técnica 
Autorizado.

O detergente pode estar misturado com o 
amaciador.

• Não misture detergente com amaciador. Lave 
e limpe a gaveta do detergente com água 
quente.

Não está a aplicar uma limpeza regular do tambor. • Limpe regularmente o tambor. Para isto, 
veja 4.4.2.

Forma demasiada espuma na 
máquina. (**)

Estão a ser utilizados detergentes impróprios para 
a máquina de lavar.

• Utilize detergente apropriado para a 
máquina.

Está a ser utilizada uma quantidade excessiva de 
detergente.

• Use apenas a quantidade de detergente 
suficiente.

O detergente foi armazenado sob condições 
impróprias.

• Guarde o detergente num local seco 
e fechado. Não o armazene em locais 
excessivamente quentes.

Algumas roupas em malha, como tule, podem criar 
muita espuma devido ao tipo de tecido.

• Utilize pequenas quantidades de detergente 
para este tipo de peça.

O detergente foi colocado no compartimento 
errado.

• Verta o detergente no compartimento 
correcto.

O amaciador está a ser extraído demasiado cedo. • Há algum problema nas válvulas ou na 
gaveta do detergente. Chame o Agente de 
Assistência Técnica Autorizado.

Escorre espuma da gaveta de 
detergente.

Está ser utilizado demasiado detergente. • Misture 1 colher de sopa de amaciador e ½ 
litro de água e verta no compartimento de 
lavagem principal da gaveta de detergente.

• Coloque detergente na máquina, adequado 
para os programas e cargas máximas 
indicadas na "Tabela de consumo e 
programas”. Quando usar químicos adicionais 
(removedores de nódoas, lixívias, etc), reduza 
a quantidade de detergente.

A roupa permanece molhada no 
final do programa. (*)

Pode ter ocorrido formação excessiva de espuma 
e o sistema automático de absorção de espuma 
pode ter sido ativado, devido a demasiado uso de 
detergente.

• Use a quantidade de detergente 
recomendada.

(*) A máquina não passa para a fase de centrifugação quando a roupa não está uniformemente distribuída no tambor, para evitar 
qualquer dano à máquina e ao ambiente circundante. A roupa deverá ser reorganizada e re-centrifugada.
(**) Não está a aplicar uma limpeza regular do tambor. Limpe regularmente o tambor. Consultar 4.4.2

A ATENÇÃO: Se não puder eliminar os problemas apesar de seguir as instruções desta secção, consulte o seu 
Agente de Assistência Técnica Autorizado. Nunca tente reparar um produto defeituoso por conta própria.
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