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1 General safety instructions
This section includes security instructions which may help prevent the 
injuries and material damage risks. All kinds of warranties shall be invalid if 
these instructions are not observed.

1.1 Life and property safety
u Never place the product on a carpet-covered floor. Electrical parts will get 

overheated since air cannot circulate from under the device. This will cause 
problems with your product.

u Unplug the product if it is not in use.
u Always have the installation and repairing procedures carried out by the 

Authorized Service Agent. Manufacturer shall not be held liable for damages 
that may arise from procedures carried out by unauthorized persons.

u The water supply and draining hoses must be securely fastened and remain 
undamaged. Otherwise, water leak may occur.

u While there is still water inside the product, never open the loading door or 
remove the filter. Otherwise, risk of flooding and injury from hot water will 
occur.

u Do not force open the locked loading door. Door can be opened a few 
minutes after the washing cycle ends. In case of forcing the loading door to 
open, the door and the lock mechanism may get damaged.

u Use detergents, softeners and supplements suitable for automatic washing 
machines only.

u Follow the instructions on the label of textiles and the detergent package.
1.2 Children's safety
u This product can be used by the children who are at the age of 8 and 

over and the people whose physical, sensory or mental skills are not 
fully developed or who do not have necessary required experience and 
knowledge as long as they are supervised or trained about the safe use of 
the product and its risks. Children should not play with the device. Cleaning 
and maintenance works should not be performed by children unless they 
are supervised by someone. Children of less than 3 years should be kept 
away unless continuously supervised.

u Packaging materials may be dangerous for the children. Keep packaging 
materials in a safe place away from reach of the children.

u Electrical products are dangerous for the children. Keep the children away 
from the product when it is in use. Do not allow them to play with the product. 
Use child lock to prevent children from intervening with the product.
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u Do not forget to close the loading door when leaving the room where the 
product is located.

u store all detergents and additives in a safe place away from the reach of 
the children by closing the cover of the detergent container or sealing the 
detergent package.

1.3 Electrical safety
u If the product has a failure, it should not be operated unless it is repaired by 

the Authorized Service Agent. Risk of electric shock!
u This product is designed to resume operating in the event of powering 

on after a power interruption. If you wish to cancel the programme, see 
"Cancelling the programme" section.

u Plug the product into a grounded outlet protected by a 16 A fuse. Do not 
neglect to have the grounding installation made by a qualified electrician. 
Our company shall not be liable for any damages that will arise when the 
product is used without grounding in accordance with the local regulations.

u Do not wash the product by spraying or pouring water onto it! Risk of electric 
shock!

u Never touch the power cable plug with wet hands! Do not grab the power 
cord to unplug the machine, always unplug it by holding the socket with one 
hand, and pulling the plug with the other hand.

u Product should be unplugged during installation, maintenance, cleaning 
and repair procedures.

u If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, 
after sales service or a similarly qualified person (preferably an electrician) 
or someone designated by the importer in order to avoid possible risks.

1.4 Hot surface safety
While washing the laundry at high temperatures, 
the loading door glass will get hot. Considering 
this fact, during washing operation keep the 
children away from the loading door of the 
product to prevent them touching it.
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2 Important instructions for environment

2.1 Compliance with WEEE Directive
This product complies with EU WEEE Directive (2012/19/EU).  This product bears a 
classification symbol for waste electrical and electronic equipment (WEEE).
This product has been manufactured with high quality parts and materials which can be 
reused and are suitable for recycling. Do not dispose of the waste product with normal 
domestic and other wastes at the end of its service life. Take it to the collection center for 
the recycling of electrical and electronic equipment. Please consult your local authorities to 
learn about these collection centers. 

Compliance with RoHS Directive:
The product you have purchased complies with EU RoHS Directive (2011/65/EU).  It does not contain 
harmful and prohibited materials specified in the Directive.

2.2 Package information
Packaging materials of the product are manufactured from recyclable materials in accordance with 
our National Environment Regulations. Do not dispose of the packaging materials together with the 
domestic or other wastes. Take them to the packaging material collection points designated by the local 
authorities.

3 Intended use

• This product has been designed for domestic use. It is not for commercial purposes or it 
should not be used out of its intended use.

• The product must only be used for washing and rinsing of laundry that are marked 
accordingly.

• The manufacturer waives any responsibility arisen from incorrect usage or 
transportation.

• The service life of your product is 10 years. During this period, original spare parts will 
be available to operate the appliance properly.
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4 Technical specifications

Complying Commission Delegated Regulation (EU) No 1061/2010
Supplier name or trademark Beko

Model name WMY71083LMXB2

Rated capacity (kg) 7

Energy efficiency class /  Scale from A+++ (Highest Efficiency) to D (Lowest Efficiency) A+++

Annual Energy Consumption (kWh) (1) 164

Energy consumption of the standard 60°C cotton programme at full load  (kWh) 0.940

Energy consumption of the standard 60°C cotton programme at partial load  (kWh) 0.570

Energy consumption of the standard 40°C cotton programme at partial load  (kWh) 0.560

Power consumption in ‘off-mode’ (W) 0.500

Power consumption in ‘left-on mode’ (W) 0.500

Annual Water Consumption (l) (2) 9240

Spin-drying efficiency class / Scale from A (Highest Efficiency) to G (Lowest Efficiency) C

Maximum spin speed (rpm) 1000

Remaining moisture Content (%) 62

Standard cotton programme (3) Cotton Eco 60°C and 40°C

Programme time of the standard 60°C cotton programme at full load (min) 215

Programme time of the standard 60°C cotton programme at partial load (min) 185

Programme time of the standard 40°C cotton programme at partial load (min) 185

Duration of the left-on mode (min) N/A

Airborne acoustical noise emissions washing/spinning (dB) 53/74

Built-in No

Height (cm) 84

Width (cm) 60

Depth (cm) 50

Net weight (±4 kg.) 63

Single Water inlet  / Double Water inlet
• / -

• Available

Electrical input (V/Hz) 230 V / 50Hz

Total current (A) 10

Total power (W) 2200

Main model code 1010
(1) Energy Consumption based on 220 standard washing cycles for cotton programmes at 60°C and 40°C at full and partial load, and the consumption 
of the low-power modes. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.

(2) Water consumption based on 220 standard washing cycles for cotton programmes at 60°C and 40°C at full and partial load. Actual water 
consumption will depend on how the appliance is used.

(3) “Standard 60°C cotton programme” and the “standard 40°C cotton programme” are the standard washing programmes to which the information 
in the label and the fiche relates and these programmes are suitable to clean normally soiled cotton laundry and that they are the most efficient 
programmes in terms of combined energy and water consumption. 

Technical specifications may be changed without prior notice to improve the quality of the product.
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4.1 Installation
• Apply to the nearest authorized service agent for the installation of your product. 
• Preparation of the location and electrical, tap water and waste water installations at the place of installation 

is under customer's responsibility. 
• Make sure that the water inlet and discharge hoses as well as the power cable are not folded, pinched or 

crushed while pushing the product into its place after installation or cleaning procedures. 
• Make sure that the installation and electrical connections of the product are performed by authorized 

service. Manufacturer shall not be held liable for damages that may arise from procedures carried out by 
unauthorized persons. 

• Prior to installation, visually check if the product has any defects on it. If so, do not have it installed. 
Damaged products cause risks for your safety.

4.1.1 Appropriate installation location
• Place the product on a hard and level floor. Do not put it onto a carpet with high pile or other similar 

surfaces.
• When the washing machine and drier are placed on top of each other, their total weight –when loaded– 

amounts to 180 kilograms. Place the product on a solid and flat floor that has sufficient load carrying 
capacity!

• Do not place the product on the power cable.
• Do not install the product in the environments where the temperature falls below 0 ºC.
• Leave a minimum space of 1 cm between the machine and the furniture.
•  On a graduated floor, do not place the product next to the edge or on a platform.

4.1.2 Removing packaging reinforcement

Tilt the machine backwards to remove the packaging reinforcement. 
Remove the packaging reinforcement by pulling the ribbon. Do not make 
this operation alone by yourself. 

4.1.3 Removing the transportation locks
1 Loose all bolts with an appropriate wrench until they turn freely (C).
2 Remove the transport safety bolts by turning them slightly.
3 Insert the plastic covers in the bag containing the user manual to the openings on the rear panel. (P)

A CAUTION: Remove the transportation safety bolts before operating the washing machine! Otherwise, the product will be 
damaged.

C
Keep the transportation safety bolts in a safe place to reuse when the washing machine needs to be moved again in the 
future.

Install the transport safety bolts in reverse order of the disassembly procedure.

Never move the product without the transportation safety bolts properly fixed in place!
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4.1.4 Connecting water supply

C
The water supply pressure required to run the product is between 1 to 10 bars (0.1 – 1 MPa). It is necessary to have 
10 – 80 liters of water flowing from the fully open tap in one minute to have your machine run smoothly. Attach a pressure 
reducing valve if water pressure is higher.

If you are going to use the double water-inlet product as a single (cold) water-inlet unit, you must install the supplied stopper 
to the hot water valve before operating the product. (Applies for the products supplied with a blind stopper group.)

A
CAUTION: Models with a single water inlet should not be connected to the hot water tap. In such a case the laundry will 
get damaged or the product will switch to protection mode and will not operate.

CAUTION: Do not use old or used water inlet hoses on the new product. It may cause stains on your laundry.

Connect the special water supply hoses supplied with the product to the water inlets on the 
product. Red hose (left) (max. 90 ºC) is for hot water inlet, blue hose (right) (max. 25 ºC) is 
for cold water inlet. 
Make sure that the hot and cold water taps are connected correctly when the product is 
being installed. Otherwise, your laundry will come out hot at the end of the washing process 
and wear out.

1 Tighten the nuts of the hose by hand. Never use a tool when 
tightening the nuts.

2 When hose connection is completed, check whether there is leak 
problems at the connection points by opening the taps fully. If any 
leaks occur, turn off the tap and remove the nut. Retighten the nut 
carefully after checking the seal. In order to prevent the water leaks 
and resultant damages, keep the taps closed when you do not use 
the product.

4.1.5 Connecting the drain hose to the drain
• Attach the end of the drain hose directly to waste water drain, lavatory or bathtub. 

A
CAUTION: Your drain house will be flooded if the hose comes out of its housing during water discharge. Moreover, there 
is risk of scalding due to high washing temperatures! In order to prevent such situations and make sure that the machine 
performs water intake and discharge processes without any problem, fix the drain hose securely.

10
0c

m

40
cm

• Connect the drain hose to a minimum height of 40 cm 
and a maximum height of 100 cm.
• In case the drain hose is elevated after laying it on the 
floor level or close to the ground (less than 40 cm above 
the ground), water discharge becomes more difficult and 
the laundry may come out excessively wet. Therefore, 
follow the heights described in the figure.

• To prevent the waste water to go back into the machine again and to ensure easy drainage, do not immerse 
the end of the hose into the waste water or do not insert it into the drain for more than 15 cm. If it is too 
long, cut it short.

• The end of the hose should not be bent, it should not be stepped on and the hose must not be pinched 
between the drain and the machine.

• If the length of the hose is too short, use it by adding an original extension hose. Length of the hose may 
not be longer than 3.2 m. To avoid water leak failures, the connection between the extension hose and the 
drain hose of the product must be fitted well with an appropriate clamp as not to come off and leak.
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4.1.6 Adjusting the feet

A
CAUTION: In order to ensure that the product operates more silently and vibration-free, it must stand level and balanced 
on its feet. Balance the machine by adjusting the feet. Otherwise, the product may move from its place and cause crushing 
and vibration problems.

CAUTION: Do not use any tools to loosen the lock nuts. Otherwise, they will get damaged.

1 Loosen the lock nuts on the feet by hand.
2 Adjust the feet until the product stands in a stable and balanced way.
3. Tighten all lock nuts by hand again.

4.1.7 Electrical connection
Connect the product to a grounded outlet protected by a 16 A fuse. Our company shall not be liable for any 
damages that will arise when the product is used without grounding in accordance with the local regulations.
• Connection must comply with national regulations.
• Power cable plug must be within easy reach after installation.
• If the current value of the fuse or breaker in the house is less than 16 Amps, have a qualified electrician 

install a 16 Amp fuse.
• The voltage specified in the "Technical specifications" section must be equal to your mains voltage.
• Do not make connections via extension cables or multi-plugs.

B CAUTION: Damaged power cables must be replaced by the Authorized Service Agents.

4.1.8 Initial use

Before starting to use the product make sure that the preparations are 
made which are in line with the “Important Safety and Environment 
Instructions” and the instructions in the “Installation” section.
To prepare the product for washing laundry, perform first operation 
in Drum Cleaning programme. If this program is not available in your 
machine, apply the method which is described in the section 4.4.2.

C
Use an anti-limescale suitable for the washing machines.

Some water might have remained in the product due to the quality control processes in the production. It is not harmful for 
the product.
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4.2 Preparation

4.2.1 Sorting the laundry
* Sort laundry according to type of fabric, color, and degree of soiling and allowable water temperature.
* Always obey the instructions given on the garment tags.

4.2.2 Preparing laundry for washing
• Laundry items with metal attachments such as, underwired bras, belt buckles or metal buttons will damage 

the machine. Remove the metal pieces or wash the clothes by putting them in a laundry bag or pillow case.
• Take out all substances in the pockets such as coins, pens and paper clips, and turn pockets inside out and 

brush. Such objects may damage the product or cause noise problem.
• Put small size clothes such as infant's socks and nylon stockings in a laundry bag or pillow case.
• Place curtains in without compressing them. Remove curtain attachment items.
• Fasten zippers, sew loose buttons and mend rips and tears.
• Wash “machine washable” or “hand washable” labeled products only with an appropriate programme.
• Do not wash colours and whites together. New, dark coloured cottons release a lot of dye. Wash them 

separately.
• Tough stains must be treated properly before washing. If unsure, check with a dry cleaner.
• Only use the dyes / color changers and descaling agents which are appropriate to machine wash. Always 

follow the instructions on the package.
• Wash trousers and delicate laundry turned inside out.
• Keep laundry items made of Angora wool in the freezer for a few hours before washing. This will reduce 

pilling.
• Laundry that are subjected to materials such as flour, lime dust, milk powder, etc. intensely must be shaken 

off before placing into the machine. Such dusts and powders on the laundry may build up on the inner parts 
of the machine in time and can cause damage.

4.2.3 Things to be done for energy saving
Following information will help you use the product in an ecological and energy-efficient manner.
• Operate the product in the highest capacity allowed by the programme you have selected, but do not 

overload; see, "Programme and consumption table". See, “Programme and consumption table"
• Always follow the instructions on the detergent packaging.
• Wash slightly soiled laundry at low temperatures.
• Use faster programmes for small quantities of lightly soiled laundry.
• Do not use prewash and high temperatures for laundry that is not heavily soiled or stained.
• If you plan to dry your laundry in a dryer, select the highest spin speed recommended during washing 

process. 
• Do not use more detergent than the recommended amount specified on its package.

4.2.4 Loading the laundry
1. Open the laundry cover.
2. Put the laundry items into the machine in a loose manner.
3. Push and close the loading cover until you hear the locking sound. Ensure that no items are caught in the 

door. The loading door is locked while a programme is running. The door can only be opened a while after 
the programme comes to an end.

4.2.5 Correct load capacity
The maximum load capacity depends on the type of laundry, the degree of soiling and the washing 
programme desired.
Machine automatically adjusts the water amount according to the weight of the laundry put inside it.

A WARNING: Follow the information in the “Programme and consumption table”. When overloaded, machine's washing 
performance will drop. Moreover, noise and vibration problems may occur.
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4.2.6 Using detergent and softener

C When using detergent, softener, starch, fabric dye, bleacher and decolorant, descaling agents; read the manufacturer's 
instructions written on the package and follow the dosages specified. Use measuring cup if available.

132

The detergent drawer is composed of three compartments:
– (1) for prewash
– (2) for main wash
– (3) for softener
– ( ) in addition, there is a siphon piece in the softener compartment.

Detergent, softener and other cleaning agents
• Add detergent and softener before starting the washing programme.
• While the washing cycle is in progress, do not leave the detergent dispenser open!
• When using a programme without prewash, do not put any detergent into the prewash compartment 

(compartment nr. "1"). 
• In a programme with prewash, do not put liquid detergent into the prewash compartment (compartment nr. 

"1").
• Do not select a programme with prewash if you are using a detergent bag or dispensing ball. Place the 

detergent bag or the dispensing ball directly among the laundry in the machine.
If you are using liquid detergent, do not forget to place the liquid detergent container into the main wash 

compartment (compartment number “2”).
Choosing the detergent type
Detergent type to be used depends on the fabric type and color.
• Use different detergents for coloured and white laundry.
• Wash your delicate clothes only with special detergents (liquid detergent, wool shampoo, etc.) used solely 

for delicate clothes. 
• When washing dark coloured clothes and quilts, it is recommended to use liquid detergent.
• Wash woolens with special detergent made specifically for woolens.

A CAUTION: Use only detergents manufactured specifically for washing machines.

CAUTION: Do not use soap powder.

Adjusting detergent amount
The amount of washing detergent to be used depends on the amount of laundry, the degree of soiling and 
water hardness.
• Do not use amounts exceeding the dosage quantities recommended on the detergent package to avoid 

problems of excessive foam, poor rinsing, financial savings and finally, environmental protection.
• Use lesser detergent for small amounts or lightly soiled clothes.
Using softeners
Pour the softener into the softener compartment of the detergent drawer.
• Do not exceed the (>max<) level sign on the softener compartment.
• If the softener has lost its fluidity, dilute it with water before putting it in the detergent drawer.

Using liquid detergents
If the product contains a liquid detergent cup:

• Put the liquid detergent container into the 
compartment no “2”.

• If the liquid detergent lost its fluidity, dilute it 
with water before putting it into the detergent 
container.
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If the product does not contain a liquid detergent cup:
• Do not use liquid detergent for the prewash in a programme with prewash.
• Liquid detergent stains your clothes when used with Delayed Start function. If you are going to use the 

Delayed Start function, do not use liquid detergent.
Using gel and tablet detergent
• If the gel detergent thickness is fluidal and your machine does not contain a special liquid detergent cup, 

put the gel detergent into the main wash detergent compartment during first water intake. If your machine 
contains a liquid detergent cup, fill the detergent into this cup before starting the programme.

• If the gel detergent thickness is not fluidal or in the shape of capsule liquid tablet, put it directly into the 
drum before washing.

• Put tablet detergents into the main wash compartment (compartment nr. "2") or directly into the drum 
before washing.

Using starch
• Put the liquid soda, powder soda or the fabric dye into the softener compartment.
 Do not use softener and starch together in a washing cycle.
 Wipe the inside of the machine with a damp and clean cloth after using starch.
Using limescale remover
•  When required, use limescale removers manufactured specifically for washing machines only. 
Using bleaches
 Add the bleach at the beginning of the washing cycle by selecting a prewash program. Do not put detergent 

in the prewash compartment. As an alternative application, select a programme with extra rinse and add 
the bleaching agent while the machine is taking water from the detergent compartment during first rinsing 
step.

• Do not use bleaching agent and detergent by mixing them.
• Use just a little amount (approx. 50 ml) of bleaching agent and rinse the clothes very well as it causes skin 

irritation. Do not pour the bleach onto the laundry and do not use it with the colored items. 
• When using oxygen-based decolorant, select a program which washes the laundry at a low temperature. 
• Oxygen-based decolorant can be used with the detergent; however, if it is not at the same consistence, first 

put detergent in the compartment number “2” in the detergent dispenser and wait for the machine to flush 
the detergent when taking in water. While the machine continues taking in water, add decolorant in the 
same compartment.



13 / ENWashing Machine / User’s Manual 

4.2.7 Tips for efficient washing
Clothes

Light Colours and 
Whites Colours Black/Dark 

Colours
Delicates/

Woolens/Silks

(Recommended temperature 
range based on soiling level: 
40-90 

o
C)

(Recommended temperature range 
based on soiling level: cold -40 

o
C)

(Recommended 
temperature range based 
on soiling level: cold 
-40 

o
C)

(Recommended 
temperature range 
based on soiling 
level: cold -30 

o
C)

So
ili

ng
 L

ev
el

Heavily 
Soiled

(difficult stains 
such as grass, 
coffee, fruits and 
blood.)

It may be necessary to pre-treat 
the stains or perform prewash. 
Powder and liquid detergents 
recommended for whites can be 
used at dosages recommended 
for heavily soiled clothes. It is 
recommended to use powder 
detergents to clean clay and soil 
stains and the stains that are 
sensitive to bleaches. 

Powder and liquid detergents 
recommended for colors can be 
used at dosages recommended 
for heavily soiled clothes. It is 
recommended to use powder 
detergents to clean clay and 
soil stains and the stains that 
are sensitive to bleaches. Use 
detergents without bleach.

Liquid detergents 
suitable for colors 
and dark colors can 
be used at dosages 
recommended for heavily 
soiled clothes.

Prefer liquid 
detergents produced 
for delicate clothes. 
Woolen and silk 
clothes must be 
washed with special 
woolen detergents.

Normally 
Soiled
(For example, 
stains caused by 
body on collars 
and cuffs)

Powder and liquid detergents 
recommended for whites can be 
used at dosages recommended 
for normally soiled clothes.

Powder and liquid detergents 
recommended for colors can be 
used at dosages recommended for 
normally soiled clothes. Detergents 
which do not contain bleach should 
be used.

Liquid detergents 
suitable for colors 
and dark colors can 
be used at dosages 
recommended for 
normally soiled clothes. 

Prefer liquid 
detergents produced 
for delicate clothes. 
Woolen and silk 
clothes must be 
washed with special 
woolen detergents.

Lightly 
Soiled

(No visible stains 
exist.)

Powder and liquid detergents 
recommended for whites can be 
used at dosages recommended 
for lightly soiled clothes.

Powder and liquid detergents 
recommended for colors can be 
used at dosages recommended for 
lightly soiled clothes. Detergents 
which do not contain bleach should 
be used.

Liquid detergents 
suitable for colors 
and dark colors can 
be used at dosages 
recommended for lightly 
soiled clothes.

Prefer liquid 
detergents produced 
for delicate clothes. 
Woolen and silk 
clothes must be 
washed with special 
woolen detergents.
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4.3 Operating the product

4.3.1 Control panel

1 - Programme selection knob
2 - Temperature selection LEDs
3 - Spin speed selection LEDs
4 - Duration information display
5 - Child lock enabled LED
6 - End Time Setting button
7 - Door lock enabled LED

8 - Programme follow-up indicator LEDs
9 - On / Off button
10 - Start / Pause button
11 - Auxiliary function buttons
12 - Spin speed adjustment button
13 - Temperature adjustment button
14 - Programme Selection LEDs

1 2 3 4 5 6 7 8

9

1011121314

Duvet
(Bedding)

Mixed 40
(Mix40)

ShirtsSpinSuper short 
express

Daily 
express

Dark wash
(Darkcare)

Dark wash
(Darkcare)

Hand 
Wash

BabyProtectCotton 
Eco

Cottons Synthetics Woollens

RinseDrain
(Pump)

Freshen 
up

Pre-wash Night modeQuick 
wash

Extra rinse
(Rinse Plus)

Time delay

Delicate 20°
(Gentle Care 20)

Hygiene 20°40° 40’ Automatic Programme

 Silk+Hand washSteamFinishing Protection BabyProtect+ Sports Pet hair
removal
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4.3.2 Programme selection
1 Determine the programme suitable for the type, quantity and soiling level of the laundry in accordance with 

the "Programme and consumption table". 

1 Select the desired programme with the “Programme Selection” knob. 

C
Programmes are limited with the highest spin speed appropriate for that particular type of fabric.

When selecting the program you will use, always take fabric type, color, soil degree and permitted water temperature into 
consideration.

Always prefer the lowest temperature value which is fit to your laundry type. Higher temperature means higher power 
consumption.

4.3.3 Programmes 
• Cottons
Use for your cotton laundry (such as bed sheets, duvet and pillowcase sets, towels, bathrobes, underwear, 
etc.). Your laundry will be washed with vigorous washing action for a longer washing cycle.
• Synthetics
Use to wash your synthetic clothes (shirts, blouses, synthetic/cotton blends, etc.). It washes with a gentle 
action and has a shorter washing cycle compared to the Cottons programme.
For curtains and tulle, use the Synthetic 40˚C programme with prewash and anti-creasing functions selected. 
As their meshed texture causes excessive foaming, wash the veils/tulle by putting little amount of detergent 
into the main wash compartment. Do not put detergent in the prewash compartment.
• Woollens
Use to wash your woolen clothes. Select the appropriate temperature complying with the tags of your clothes. 
Use appropriate detergents for woolens.

“The wool wash cycle of this machine has been approved by The Woolmark Company for the washing of machine washable 
wool products provided that the products are washed according to the instructions on the garment label and those issued by 
the manufacturer of this washing machine.  M1367.” 
“In UK, Eire, Hong Kong and India the Woolmark trade mark is a Certification trade mark.”

• Cotton Economic
Use to wash your normally soiled, durable cotton and linen laundry. Although it washes longer than all other 
programmes, it provides high energy and water savings. Actual water temperature may be different from the 
stated wash temperature. When you load the machine with less laundry (e.g. ½ capacity or less), programme 
time may automatically get shorter. In this case, energy and water consumption will decrease more, providing 
a more economic wash. This programme is available in the models with the remaining time indicator.
• BabyProtect
Use this programme for your laundry for which you require an anti-allergic and hygienic washing at high 
temperature with intensive and long washing cycle. 

• Delicate 20°
Use it to wash your delicate laundry. It washes with a gentler action without any interim spins compared to the 
Synthetics program. It should be used for laundry for which sensitive wash is recommended.
• Hand wash
Use to wash your woolen/delicate clothes that bear “not machine-washable” tags and for which hand wash is 
recommended. It washes laundry with a very gentle washing action to not to damage clothes.
• Daily express
Use this programme to wash your lightly soiled cotton clothes in a short time.
• Super short express 
Use to wash your lightly soiled and unstained cotton laundry in a short time.
• Darkcare
Use this programme to wash your dark colored laundry or colored laundry that you do not want them get 
faded. Washing is performed with little mechanic action and at low temperatures. It is recommended to use 
liquid detergent or woolen shampoo for dark coloured laundry.
• Mixed 40 (Mix 40)
Use this programme to wash your cotton and synthetic clothes together without sorting them.
• Shirts
Use to wash the shirts made of cotton, synthetic and synthetic blended fabrics together.
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Indicative values for Synthetics programmes (EN)
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Remaining Moisture 
Content (%) **

Remaining Moisture 
Content (%) **

≤ 1000 rpm > 1000 rpm

Synthetics 60 3 52 1.10 105l-135l 45 40

Synthetics 40 3 49 0.60 105l-135l 45 40

* You can see the washing time of the programme you have selected on the display of the machine. It is normal that 
small differences may occur between the time shown on the display and the real washing time.
** Remaining moisture content values may differ according to the selected spin speed.

• 40° / 40’
Use this programme to wash your lightly soiled and unstained cotton laundry in a short time.

• Hygiene 20°
Use this programme to remove the odour on the laundry that are worn only for once and do not contain any 
stains or dirt.
• Rinse
Use when you want to rinse or starch separately.
• Spin + Drain 
Use to drain the water in the machine.

4.3.4 Temperature selection
Whenever a new programme is selected, the recommended temperature for the selected programme appears 
on the temperature indicator.
To decrease the temperature, press the Temperature Adjustment button. Temperature will decrease gradually.

C If the programme has not reached the heating step, you can change the temperature without switching the machine to 
Pause mode.

4.3.5 Spin speed selection
Whenever a new programme is selected, the recommended spin speed of the selected programme is 
displayed on the spin speed indicator.
To decrease the spin speed, press the Spin Speed Adjustment button. Spin speed decreases gradually. 
Then, depending on the model of the product, "Rinse Hold" and "No Spin" options appear on the display. See 
"Auxiliary function selection" section for explanations of these options.
Rinse Hold
If you are not going to unload your clothes immediately after the programme completes, you can use rinse 
hold function to keep your laundry in the final rinsing water in order to prevent them from getting wrinkled 
when there is no water in the machine. Press Start / Pause button after this process if you want to drain the 
water without spinning your laundry. Programme will resume and complete after draining the water.
If you want to spin the laundry held in water, adjust the Spin Speed and press Start / Pause button.
The programme resumes. Water is drained, laundry is spun and the programme is completed.

C If the programme has not reached the spinning step, you can change the speed without switching the machine to Pause 
mode.
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4.3.6 Programme and consumption table

•  : Selectable.
*  : Automatically selected, no canceling.
**  : Energy Label programme (EN 60456 Ed.3)
*** : If maximum spin speed of the machine is lower then this value, you can only select up to the maximum spin speed.
**** : Program will detect the type and amount of the laundry which you put into the machine and adjust the water consumption, 

energy consumption and program duration automatically.
-  : See the programme description for maximum load.

** “Cotton eco 40°C and Cotton eco 60°C are standard programmes.” These programmes are known as ‘40°C cotton standard 
programme’ and ‘60°C cotton standard programme’ and indicated with the     symbols on the panel.

C
The auxiliary functions in the table may vary according to the model of your machine.

Water and power consumption may vary subject to the changes in water pressure, water hardness and temperature, ambient 
temperature, type and amount of laundry, selection of auxiliary functions and spin speed, and changes in electric voltage.

You can see the washing time of the programme you have selected on the display of the machine. It is normal that small differences 
may occur between the time shown on the display and the real washing time.
“Selection patterns for auxiliary functions can be changed by the manufacturer company. New selection patterns can be added or 
removed.”
“The spin speed of your machine may vary according to the programme; this spin speed cannot exceed the max. spin speed of your 
machine.”

"The manufacturer reserves the right to make modifications in the programmes and auxiliary functions given in the table. While these 
modifications will not change the machine performance, programme steps and durations can be changed."

EN 2
Auxiliary 
functions
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M
ax

. L
oa

d 
(k

g)

W
at

er
 C

on
su

m
pt

io
n 

(l)

En
er

gy
 C

on
su

m
pt

io
n 

(k
W

h)

M
ax

. S
pe

ed
**

*

Pr
ew

as
h

Qu
ic

k 
W

as
h

Ri
ns

e 
Pl

us

Selectable temperature 
range °C

Cotton Economic

60** 7 46 0.94 1000 Cold-60

60** 3.5 39 0.57 1000 Cold-60

40** 3.5 39 0.56 1000 Cold-60

Cottons

90 7 70 2.20 1000 • • • Cold-90

60 7 70 1.55 1000 • • • Cold-90

40 7 67 0.90 1000 • • • Cold-90

Synthetics
60 3 52 1.10 1000 • • • Cold-60

40 3 49 0.60 1000 • • • Cold-60

Woollens 40 1.5 49 0.25 1000 • Cold-40

Hand wash 30 1 40 0.25 1000 Cold-30

BabyProtect 60 7 85 1.90 1000 * 30 - 90

Darkcare 40 3 60 0.60 1000 • * Cold-40

Shirts 60 3.5 57 1.00 800 • • • Cold-60

Mixed 40 (Mix 40) 40 3.5 60 0.70 1000 • • Cold-40

40° / 40’ 40 7 45 0.60 1000 Cold-40

Delicate 20° 20 3.5 45 0.15 1000 • 20

Hygiene 20° 20 2 95 0.40 1000 * 20

Super short express 30 2 35 0.15 1000 • Cold-30

Daily express

90 7 67 2.00 1000 • Cold-90

60 7 67 1.10 1000 • Cold-90

30 7 67 0.25 1000 • Cold-90
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4.3.7 Auxiliary function selection
Select the desired auxiliary functions before starting the programme. 
Whenever a programme is selected, if a relevant auxiliary function is selected its related indicator light will 
illuminate.

C Indicator lights of the auxiliary functions that are not allowed to be selected with the current programme will flash and an 
audio warning is given. 

Furthermore, you may also select or cancel auxiliary functions that are suitable to the running programme 
after the washing cycle starts. If the wash cycle has reached a point where no auxiliary function can be 
selected, an audio warning will be given and the related auxiliary function's light will flash.

C
Some functions cannot be selected together. If a second auxiliary function conflicting with the first one is selected before 
starting the machine, the function selected first will be canceled and the second auxiliary function selection will remain 
active. For example, if you want to select Quick Wash after you have selected the Additional Water, Additional Water will be 
canceled and Quick Wash will remain active.

An auxiliary function that is not compatible with the programme cannot be selected. (See, “Programme and consumption 
table")

Some programmes have auxiliary functions that must be operated simultaneously. Those functions cannot be cancelled. The 
frame of the auxiliary function will not be illuminated, only inner area will be illuminated.

• Prewash
A Prewash is only worthwhile for heavily soiled laundry. Not using the Prewash will save energy, water, 
detergent and time.
• Quick Wash
This function can be used in Cottons and Synthetics programmes. It decreases the washing times and also the 
number of rinsing steps for lightly soiled laundry.

C When you select this function, load your machine with half of the maximum laundry specified in the programme table.

• Rinse Plus
This function enables the machine to make another rinsing in addition to the one already made after the main 
wash. Thus, the risk for sensitive skins (babies, allergic skins, etc.) to be effected by the minimal detergent 
remnants on the laundry can be reduced.

4.3.8 End Time
With the End Time function, the startup of the programme may be delayed up to 24 hours. After pressing 
End Time button, the programme's estimated ending time is displayed.  If the End Time is adjusted, End Time 
indicator is illuminated. 
In order for the End Time function to be activated and the programme to be completed at the end of the 
specified time, you must press Start / Pause button after adjusting the time. 
If you want to cancel End Time function, press On / Off button to turn off and on the machine.

C Do not use liquid detergents when you activate End Time function! There is the risk of staining of the clothes.

1 Open the loading door, place the laundry and put detergent, etc.
2 Select the washing programme, temperature, spin speed and, if required, the auxiliary functions.
3 Set the end time of your choice by pressing the End Time button. End Time indicator illuminates.
4 Press Start / Pause button. Time countdown starts. “:” sign in the middle of the end time on the display 

starts flashing.

C
Additional laundry may be loaded during the End Time countdown period. At the end of the countdown, End Time indicator 
turns off, washing cycle starts and the time of the selected programme appears on the display.

When the End Time selection is completed, the time appears on the screen consists of end time plus the duration of the 
selected programme.



19 / ENWashing Machine / User’s Manual 

4.3.9 Starting the programme
1. Press Start / Pause button to start the programme.
2. Programme follow-up light showing the startup of the programme will turn on.

C
If no programme is started or no key is pressed within 1-10 minute during programme selection process, the machine will 
switch to OFF mode. Display and all indicators are turned off. 
Selected programme data will be displayed if you press On / Off button.

4.3.10 Loading door lock
There is a locking system on the loading door of the machine that prevents opening of the door in cases when 
the water level is unsuitable.
"Door Locked" LED in the panel turns on when the loading door is locked.

4.3.11 Changing the selections after the programme has started
After the programme has started you can make the following changes.

4.3.11.1 Switching the machine to pause mode:
Press the Start/Pause button to switch the machine to pause mode while a programme is running. The light 
indicating the Start/Pause status and programme step starts flashing on the Programme Follow-up indicator 
to show that the machine has been switched to the pause mode. Also, Loading Door light will also flash until 
the door is ready to be opened. When the loading door is ready to be opened loading door light will will turn off 
and programme step indicator and Start / Stop LED continue to flash. 
Also, when the loading door is ready to be opened, Loading Door light will also turn off in addition to the 
programme step light.

4.3.11.2 Changing the auxiliary function, speed and temperature
Depending on the step the programme has reached, you can cancel or select the auxiliary functions. See, 
"Auxiliary function selection". 
You can also change the speed and temperature settings. See, "Spin speed selection" and "Temperature 
selection".

C If no change is allowed, the relevant light will flash for 3 times.

4.3.11.3 Adding or taking out laundry
1. Press the Start / Pause button to switch the machine to pause mode.  The programme follow-up light of the 

relevant step during which the machine was switched into the pause mode will flash.
2. Wait until the Loading Door can be opened.
3. Open the Loading Door and add or take out the laundry.
5. Close the Loading Door.
6. Make changes in auxiliary functions, temperature and speed settings if necessary. 
7. Press Start/Pause button to start the machine.

4.3.12 Child Lock
Use Child Lock function to prevent children from tampering with the machine. Thus you can avoid any changes 
in a running programme.

C You can switch on and off the machine with On / Off button when the Child Lock is active. When you switch on the 
machine again, programme will resume from where it has stopped.
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4.3.12.1 To activate the child lock:
Press and hold Auxiliary Function button 2 for 3 seconds. In the programme selection display on the panel, 
"Child lock enabled" light will turn on. You can release  Auxiliary Function button 2 when this warning is 
displayed.

4.3.12.2 To deactivate the child lock:
Press and hold Auxiliary Function button 2 for 3 seconds. In the programme selection display on the panel, 
"Child lock enabled" light will turn off.

4.3.13 Canceling the programme
The programme is cancelled when the machine is turned off and on again. Press and hold On / Off button for 
3 seconds. 

C
If you press On / Off button when the Child Lock is enabled, the programme will not be cancelled. You should cancel the 
Child Lock first. 

If you want to open the loading door after you have cancelled the programme but it is not possible to open the loading door 

since the water level in the machine is above the loading door opening, then turn the Programme Selection knob to 

Pump+Spin programme and discharge the water in the machine.

4.3.14 End of programme
End LED appears on the display when the programme is completed.
If you do not press any button for 10 minutes, the machine will switch to OFF mode. Display and all indicators 
are turned off. 
Completed programme steps will be displayed if you press On / Off button.

4.3.15 Your machine features "Standby Mode".
After you switch on your machine with On-Off button, if no program is started or no other procedure is 
performed at the selection step or no action is taken within approx. 10 minutes after the selected program 
ends, your machine will switch to OFF mode automatically. Display and all indicators are turned off. Selected 
programme data will be displayed if you press On / Off button. Before you start the program, check the 
accuracy of your selections. If necessary, repeat them. This is not an error.
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4.4 Maintenance and cleaning
Service life of product extends and frequently experienced problems will be reduced if it is cleaned at regular 
intervals.

4.4.1 Cleaning the detergent drawer
Clean the detergent drawer at regular intervals (every 4-5 washing cycles) as 
shown below in order to prevent accumulation of powder detergent in time.
Lift the rear part of the siphon to remove it as illustrated. 
If more than normal amount of water and softener mixture starts to gather in the 
softener compartment, the siphon must be cleaned.

1 Press the dotted point on the siphon in the softener compartment and pull towards you until the 
compartment is removed from the machine.

2. Wash the detergent drawer and the siphon with plenty of lukewarm water in a washbasin. In order to 
prevent the residues to contact your skin, clean it with an appropriate brush by wearing a pair of gloves.

3 Insert the drawer back into its place after cleaning and make sure that it is seated well.

4.4.2 Cleaning the loading door and the drum
For products with drum cleaning programme, please see Operating the product - Programmes.
For products without drum cleaning, follow the below steps to clean the drum: 
Select Additional Water or Extra Rinse auxiliary functions. Use a Cottons programme without pre-wash. 
Set the temperature to the level recommended on the drum cleaning agent which can be provided 
from authorized services. Apply this procedure without any laundry in the product. Before starting the 
programme, put 1 pouch of special drum cleaning agent (if the special agent could not be supplied, put max. 
100 g of powder anti-limescale) into the main wash detergent compartment (compartment no. „2“). If the anti-
limescale is in tablet form, put only one tablet into the main wash compartment no. „2“. Dry the inside of the 
bellow with a clean piece of cloth after the programme has come to an end.

C
Repeat Drum Cleaning process in every 2 months.

Use an anti-limescale suitable for the washing machines.

After every washing make sure that no foreign substance is left in the drum.
If the holes on the bellow shown in the figure is blocked, open the holes using a 
toothpick.
Foreign metal substances will cause rust stains in the drum. Clean the stains on the 
drum surface by using cleaning agents for stainless steel. 
Never use steel wool or wire wool. These will damage the painted, chromated and 
plastic surfaces.

4.4.3 Cleaning the body and control panel
Wipe the body of the machine with soapy water or non-corrosive mild gel detergents as necessary, and dry 
with a soft cloth.
Use only a soft and damp cloth to clean the control panel.
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4.4.4 Cleaning the water intake filters
There is a filter at the end of each water intake valve at the rear of the machine and also at the end of each 
water intake hose where they are connected to the tap. These filters prevent foreign substances and dirt in 
the water to enter the washing machine. Filters should be cleaned as they do get dirty.

1. Close the taps.
2. Remove the nuts of the water intake hoses to access 

the filters on the water intake valves. Clean them with an 
appropriate brush. If the filters are too dirty, remove them 
from their places with a pliers and clean in this way.

3. Take out the filters on the flat ends of the water intake 
hoses together with the gaskets and clean thoroughly 
under running water.

4. Replace the seals and filters carefully and tighten their 
nuts by hand.

4.4.5 Draining remaining water and cleaning the pump filter
The filter system in your machine prevents solid items such as buttons, coins and fabric fibers clogging the 
pump impeller during discharge of washing water. Thus, the water will be discharged without any problem and 
the service life of the pump will extend.
If the machine fails to drain water, the pump filter is clogged. Filter must be cleaned whenever it is clogged or 
in every 3 months. Water must be drained off first to clean the pump filter.
In addition, prior to transporting the machine (e.g., when moving to another house) and in case of freezing of 
the water, water may have to be drained completely.

A
CAUTION: Foreign substances left in the pump filter may damage your machine or may cause noise problem.

CAUTION: If the product is not being used, shut the tap shut, remove mains pipe and drain the water inside the machine 
against any likely freezing.

CAUTION: After each use, turn off the water tap to which the mains hose is connected.

In order to clean the dirty filter and discharge the water:
1 Unplug the machine to cut off the supply power.

A CAUTION: Temperature of the water inside the machine may rise up to 90 ºC. To avoid the burning risk, clean the filter 
after the water inside the machine is cooled down.

2. Open the filter cover.

3 Follow the below procedures in order to drain water.
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If the product does not have an emergency water drain hose, in order to drain the water:

a. In order to collect the water to flow out of the filter, 
place a large vessel in front of the filter.

b. Turn and loosen the pump filter until water starts to 
flow (counterclockwise). Fill the flowing water into 
the container you have placed in front of the filter. 
Always keep a piece of cloth handy to absorb any 
spilled water.

c When the water inside the machine is finished, take 
out the filter completely by turning it.

4 Clean any residues inside the filter as well as fibers, if any, around the pump impeller region.
5. Replace the filter.
6. If the filter cap is composed of two pieces, close the filter cap by pressing on the tab. If it is one piece, seat 

the tabs in the lower part into their places first, and then press the upper part to close.
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5 Troubleshooting

Problem Reason Solution
Program does not start after 
closing the door.

Start / Pause / Cancel button was not pressed. • *Press the Start / Pause / Cancel button.

Programme cannot be started or 
selected.

Washing machine has switched to self protection 
mode due to a supply problem (line voltage, water 
pressure, etc.).

•  Press and hold On / Off button for 3 seconds. 
(see. “Cancellation of program”)

Water in the machine. Some water might have remained in the product due 
to the quality control processes in the production.

• This is not a failure; water is not harmful to the 
machine.

Machine does not fill with water. Tap is turned off. • Turn on the taps.
Water inlet hose is bent. • Flatten the hose.

Water inlet filter is clogged. • Clean the filter.
Loading door may be open. • Close the door.

Machine does not drain water. Water drain hose might be clogged or twisted. • Clean or flatten the hose.
Pump filter is clogged. •  Clean the pump filter.

Machine vibrates or makes noise. Machine might be standing unbalanced. • Adjust the feet to level the machine.
A hard substance might have entered into the pump 
filter.

• Clean the pump filter.

Transportation safety bolts are not removed. • Remove the transportation safety bolts.
Laundry quantity in the machine might be too little. • Add more laundry to the machine.
Machine might be overloaded with laundry. •  Take out some of the laundry from the machine 

or distribute the load by hand to balance it 
homogenously in the machine.

Machine might be leaning on a rigid item. • Make sure that the machine is not leaning on 
anything.

There is water leaking from the 
bottom of the washing machine.

Water drain hose might be clogged or twisted. • Clean or flatten the hose.

Pump filter is clogged. • Clean the pump filter.

Machine stopped shortly after the 
programme started.

Machine might have stopped temporarily due to low 
voltage.

• It will resume running when the voltage restores to 
the normal level.

Machine directly discharges the 
water it takes in.

Draining hose might not be at adequate height. • Connect the water draining hose as described in 
the operation manual.

No water can be seen in the 
machine during washing.

The water level is not visible from outside of the 
washing machine.

• This is not a failure.

Loading door cannot be opened. Door lock is activated because of the water level in 
the machine.

• Drain the water by running the Pump or Spin 
programme.

Machine is heating up the water or it is at the spinning 
cycle.

•  Wait until the programme completes.

Child lock is engaged. Door lock will be deactivated 
a couple of minutes after the programme has come 
to an end. 

• Wait for a couple of minutes for deactivation of 
the door lock.

Washing takes longer time than 
specified in the manual.(*)

Water pressure is low. • Machine waits until taking in adequate amount 
of water to prevent poor washing quality due to 
the decreased amount of water. Therefore, the 
washing time extends.

Voltage might be low. • Washing time is prolonged to avoid poor washing 
results when the supply voltage is low.

Input temperature of water might be low. • Required time to heat up the water extends in cold 
seasons. Also, washing time can be lengthened to 
avoid poor washing results.

Number of rinses and/or amount of rinse water might 
have increased.

• Machine increases the amount of rinse water 
when good rinsing is needed and adds an extra 
rinsing step if necessary. 

Excessive foam might have occurred and automatic 
foam absorption system might have been activated 
due to too much detergent usage.

•  Use recommended amount of detergent.
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Problem Reason Solution
Programme time does not 
countdown. (On models with 
display) (*)

Timer may stop during water intake. • Timer indicator will not countdown until the 
machine takes in adequate amount of water. The 
machine will wait until there is sufficient amount 
of water to avoid poor washing results due to lack 
of water. Timer indicator will resume countdown 
after this.

Timer may stop during heating step. • Timer indicator will not countdown until the 
machine reaches the selected temperature.

Timer may stop during spinning step. • Automatic unbalanced load detection system 
might be activated due to the unbalanced 
distribution of the laundry in the drum.

Programme time does not 
countdown. (*)

There might be unbalanced load in the machine. • Automatic unbalanced load detection system 
might be activated due to the unbalanced 
distribution of the laundry in the drum.

Machine does not switch to 
spinning step. (*)

There might be unbalanced load in the machine. • Automatic unbalanced load detection system 
might be activated due to the unbalanced 
distribution of the laundry in the drum.

The machine will not spin if water is not drained 
completely.

• Check the filter and the draining hose.

Excessive foam might have occurred and automatic 
foam absorption system might have been activated 
due to too much detergent usage.

•  Use recommended amount of detergent.

Washing performance is poor: 
Laundry turns gray. (**)

Insufficient amount of detergent has been used over a 
long period of time.

• Use the recommended amount of detergent 
appropriate for water hardness and the laundry.

Washing was made at low temperatures for a long 
time. 

• Select the proper temperature for the laundry to 
be washed.

Insufficient amount of detergent is used with hard 
water.

• Using insufficient amount of detergent with hard 
water causes the soil to stick on the cloth and 
this turns the cloth into gray in time. It is difficult 
to eliminate graying once it happens. Use the 
recommended amount of detergent appropriate 
for water hardness and the laundry.

Too much detergent is used. • Use the recommended amount of detergent 
appropriate for water hardness and the laundry.

Washing performance is poor: 
Stains persist or the laundry is not 
whitened. (**)

Insufficient amount of detergent is used. • Use the recommended amount of detergent 
appropriate for water hardness and the laundry.

Excessive laundry was loaded in. • Do not load the machine in excess. Load with 
amounts recommended in the "Programme and 
consumption table".

Wrong programme and temperature were selected. • Select the proper programme and temperature for 
the laundry to be washed.

Wrong type of detergent is used. • Use original detergent appropriate for the 
machine.

Too much detergent is used. • Put the detergent in the correct compartment. Do 
not mix the bleaching agent and the detergent 
with each other.

Washing performance is poor: Oily 
stains appeared on the laundry. (**)

Regular drum cleaning is not applied. • Clean the drum regularly. For this, please see 
4.4.2.

Washing performance is poor: 
Clothes smell unpleasantly. (**)

Odours and bacteria layers are formed on the drum as 
a result of continuous washing at lower temperatures 
and/or in short programmes.

• Leave the detergent drawer as well as the loading 
door of the machine ajar after each washing. 
Thus, a humid environment favorable for bacteria 
cannot occur in the machine.

Colour of the clothes faded. (**) Excessive laundry was loaded in. • Do not load the machine in excess.
Detergent in use is damp. •  Keep detergents closed in an environment free 

of humidity and do not expose them to excessive 
temperatures.

A higher temperature is selected. • Select the proper programme and temperature 
according to the type and soiling degree of the 
laundry.
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Problem Reason Solution
It does not rinse well. The amount, brand and storage conditions of the 

detergent used are inappropriate.
• Use a detergent appropriate for the washing 

machine and your laundry. Keep detergents closed 
in an environment free of humidity and do not 
expose them to excessive temperatures.

Detergent is put in the wrong compartment. • If detergent is put in the prewash compartment 
although prewash cycle is not selected, machine 
can take this detergent during rinsing or 
softener step. Put the detergent in the correct 
compartment.

Pump filter is clogged. • Check the filter.
Drain hose is folded. • Check the drain hose.

Laundry became stiff after 
washing. (**)

Insufficient amount of detergent is used. • Using insufficient amount of detergent for the 
water hardness can cause the laundry to become 
stiff in time. Use appropriate amount of detergent 
according to the water hardness.

Detergent is put in the wrong compartment. • If detergent is put in the prewash compartment 
although prewash cycle is not selected, machine 
can take this detergent during rinsing or 
softener step. Put the detergent in the correct 
compartment.

Detergent might be mixed with the softener. • Do not mix the softener with detergent. Wash and 
clean the dispenser with hot water.

Laundry does not smell like the 
softener. (**)

Detergent is put in the wrong compartment. • If detergent is put in the prewash compartment 
although prewash cycle is not selected, 
machine can take this detergent during rinsing 
or softener step. Wash and clean the dispenser 
with hot water. Put the detergent in the correct 
compartment.

Detergent might be mixed with the softener. • Do not mix the softener with detergent. Wash and 
clean the dispenser with hot water.

Detergent residue in the detergent 
drawer. (**)

Detergent is put in wet drawer. • Dry the detergent drawer before putting in 
detergent.

Detergent has gotten damp. • Keep detergents closed in an environment free 
of humidity and do not expose them to excessive 
temperatures.

Water pressure is low. • Check the water pressure.
The detergent in the main wash compartment got 
wet while taking in the prewash water. Holes of the 
detergent compartment are blocked.

• Check the holes and clean if they are clogged.

There is a problem with the detergent drawer valves. • Call the Authorized Service Agent.
Detergent might be mixed with the softener. • Do not mix the softener with detergent. Wash and 

clean the dispenser with hot water.
Regular drum cleaning is not applied. • Clean the drum regularly. For this, please see 

4.4.2.
Too much foam forms in the 
machine. (**)

Improper detergents for the washing machine are 
being used.

• Use detergents appropriate for the washing 
machine.

Excessive amount of detergent is used. • Use only sufficient amount of detergent.
Detergent was stored under improper conditions. • Store detergent in a closed and dry location. Do 

not store in excessively hot places.
Some meshed laundry such as tulle may foam too 
much because of their texture.

• Use smaller amounts of detergent for this type 
of item.

Detergent is put in the wrong compartment. • Put the detergent in the correct compartment.
Softener is being taken early. • There may be problem in the valves or in the 

detergent dispenser. Call the Authorized Service 
Agent.

Foam is overflowing from the 
detergent drawer.

Too much detergent is used. • Mix 1 tablespoonful softener and ½ l water and 
pour into the main wash compartment of the 
detergent drawer.

• Put detergent into the machine suitable for the 
programmes and maximum loads indicated in the 
“Programme and consumption table”. When you 
use additional chemicals (stain removers, bleachs 
and etc), reduce the amount of detergent.
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Problem Reason Solution
Laundry remains wet at the end of 
the programme. (*)

Excessive foam might have occurred and automatic 
foam absorption system might have been activated 
due to too much detergent usage.

• Use recommended amount of detergent.

(*) Machine does not switch to spinning step when the laundry is not evenly distributed in the drum to prevent any damage to the machine 
and to its surrounding environment. Laundry should be rearranged and re-spun.
(**) Regular drum cleaning is not applied. Clean the drum regularly. See 4.4.2

A CAUTION: If you cannot eliminate the problem although you follow the instructions in this section, consult your dealer or the 
Authorized Service Agent. Never try to repair a nonfunctional product yourself.
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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 WMY71083LMXB2

Capacidade nominal (kg) 7

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

Consumo Anual de Energia (kWh) (1) 164

Consumo de energia do programa algodão 60°C padrão em carga total (kWh) 0.940

Consumo de energia do programa algodão 60°C padrão em carga parcial (kWh) 0.570

Consumo de energia do programa algodão 40°C padrão em carga parcial (kWh) 0.560

Consumo de potência no modo desligado (‘off-mode’) (W) 0.500

Consumo de potência no modo ligado (‘left-on mode’) (W) 0.500

Consumo Anual de Água (l) (2) 9240

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

Velocidade máxima de centrifugação (rpm) 1000

Teor de humidade remanescente (%) 62

Programa algodão padrão (3) Algodão eco 60°C e 40°C
Tempo de programa do programa algodão 60°C padrão em carga total (min) 215

Tempo de programa do programa algodão 60°C padrão em carga parcial (min) 185

Tempo de programa do programa algodão 40°C padrão em carga parcial (min) 185

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

Emissões de ruído acústico aéreo na lavagem/centrifugação (dB) 53/74

Incorporado Non

Altura (cm) 84

Largura (cm) 60

Profundidade (cm) 50

Peso líquido (±4 kg.) 63

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 1010
(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.
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• 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 



36 / PT Máquina de lavar / Manual do utilizador

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.



38 / PT Máquina de lavar / Manual do utilizador

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.



41 / PTMáquina de lavar / Manual do utilizador

4.3 Funcionar o produto
4.3.1 Painel de controlo

1 - Botão de selecção do programa
2 - LEDs de selecção da temperatura
3 - LEDs de selecção da velocidade de 
centrifugação
4 - Visor de informação da duração
5 - Led de bloqueio para crianças activado
6 - Botão de ajuste da hora de fim
7 - LED de bloqueio da porta activado

1 2 3 4 5 6 7 8

9

1011121314

Edredão
(Roupa de 

cama)

Centrifugação Delicadas 20° Higiene 20° Programa 
Automático

Camisas

Misto 40

Expresso 
super curto

Expresso 
diário

Protecção 
de 

acabamento

Vapor
 

Seda+Lavag
em manual

BabyProtect+

Lavagem de 
roupa escura

(Cuidados com 
roupas escuras)

Lavagem de 
roupa escura

(Cuidados com 
roupas escuras)

Lavagem 
manual

BabyProtect 
(Protecção 

Bebé)

Económic
o Algodão

Algodões Sintéticos Lãs

EnxaguamentoDescarga
(Bomba)

Refrescar Pré-lavagem Modo 
nocturno

Lavagem 
rápida

Enxaguame
nto extra

(Enxaguame
nto Plus)

Retardamento

8 - LEDs do indicador de acompanhamento do 
programa
9 - Botão On / Off (ligar/desligar)
10 - Botão Iniciar / Pausa
11 - Botões das funções auxiliares
12 - Botão de ajuste da velocidade de centrifugação
13 - Botão de ajuste da temperatura
14 - LEDs de selecção do programa

4.3.2 Selecção 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". 

1 Seleccione o programa desejado com o botão de "Selecção do programa". 

C
Os programas são limitados à velocidade de centrifugação mais alta apropriada para o tipo particular de tecido.
Ao seleccionar o programa que irá utilizar, considere sempre o tipo de tecido, cor, grau de sujidade e temperatura da 
água permitida.
Prefira sempre o valor mais baixo da temperatura que é adequado para o seu tipo de roupa. Altas temperaturas 
implicam maior consumo de energia.
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4.3.3 Programas 
• Algodão
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.
• Sintéticos
Use para lavar as suas roupas sintéticas (tais como camisas, blusas, algodão/sintéticas misturadas, 
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 seleccionadas de pré-lavagem 
e anti-amarrotamento. 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.
• Lã
Use para lavar as suas roupas de lã. Seleccione a temperatura apropriada de acordo com as etiquetas 
das suas roupas. Use detergentes apropriados para lãs.

"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".

• Económico Algodão
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.
• BabyProtect (Protecção do bebé)
Use este programa para a sua roupa que necessita de uma lavagem higiênica e anti-alérgica em alta 
temperatura, com ciclo de lavagem longo e intenso. 

• Delicado 20°
Use para lavar as suas roupas delicadas. Lava com uma acção suave sem quaisquer centrifugações 
intermédias, se comparado com o programa Sintéticos. Deve ser usado para roupas onde é 
recomendada lavagem sensível.
• Lavagem Manual
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.

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 3 52 1.10 105l-135l 45 40
Sintéticos 40 3 49 0.60 105l-135l 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.
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• Expresso diário
Use este programa para lavar as suas roupas de algodão ligeiramente sujas num período curto de 
tempo.
• Expresso super curto 
Utilize para lavar as roupas de algodão ligeiramente sujas e sem nódoas, num período curto de 
tempo.
• Lavagem de roupa escura
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 acção mecânica e em baixas temperaturas. Para a roupa de 
cor escura, é recomendado usar detergente líquido ou champô para lãs.
• Misto 40 (Mix 40)
Use este programa para lavar as suas roupas sintéticas e de algodão juntas, sem separá-las.
• Camisas
Utilize para lavar juntos, camisas de algodão, tecidos sintéticos ou sintéticos misturados.
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 remover o odor da roupa que foi usada apenas uma vez e não contém 
nódoas nem sujidade.
• Enxaguar
Use quando quiser enxaguar ou engomar separadamente.
• Rotação + Descarga 
Utilize para descarregar a água na máquina.

4.3.4 Selecção da temperatura
Sempre que um novo programa é seleccionado, aparece no indicador de temperatura a temperatura 
recomendada para o programa seleccionado.
Para diminuir a temperatura, prima o botão de ajuste da temperatura. A temperatura diminuirá 
gradualmente.

C Se o programa não chegou na fase de aquecimento, pode alterar a temperatura sem colocar a máquina no modo 
de Pausa.

4.3.5 Selecção de velocidade de centrifugação
Sempre que um novo programa é seleccionado, a velocidade de centrifugação recomendada do 
programa seleccionado é exibida no indicador da velocidade de centrifugação.
Para diminuir a velocidade de centrifugação, prima o botão de Ajuste da 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. Veja a secção "Selecção da função auxiliar" para explicações sobre estas opções.

C Se o programa não chegou na fase de centrifugação, pode alterar a velocidade sem colocar a máquina no modo de 
Pausa.

Aguardar Enxaguamento
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.
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4.3.6 Tabela de consumo e programas
PT 8 Função auxiliar

Programa (°C)
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 Escala da temperatura 
em °C seleccionável

Económico Algodão

60** 7 46 0.94 1000 Fria-60

60** 3.5 39 0.57 1000 Fria-60

40** 3.5 39 0.56 1000 Fria-60

Algodão

90 7 70 2.20 1000 • • • Fria-90

60 7 70 1.55 1000 • • • Fria-90

40 7 67 0.90 1000 • • • Fria-90

Sintéticos
60 3 52 1.10 1000 • • • Fria-60

40 3 49 0.60 1000 • • • Fria-60

Lã 40 1.5 49 0.25 1000 • Fria-40

Lavagem Manual 30 1 40 0.25 1000 Fria-30

BabyProtect 60 7 85 1.90 1000 * 30 - 90

Lavagem de roupa escura 40 3 60 0.60 1000 • * Fria-40

Camisas 60 3.5 57 1.00 800 • • • Fria-60

Misto 40 (Mix 40) 40 3.5 60 0.70 1000 • • Fria-40

40° / 40’ 40 7 45 0.60 1000 Fria-40

Delicado 20° 20 3.5 45 0.15 1000 • 20

Hygiene 20° 20 2 95 0.40 1000 * 20

Expresso super curto 30 2 35 0.15 1000 • Fria-30

Expresso diário

90 7 67 2.00 1000 • Fria-90

60 7 67 1.10 1000 • Fria-90

30 7 67 0.25 1000 • Fria-90

•  : Seleccionável.
*  : Seleccionado 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 seleccionar até a 

velocidade máxima de centrifugação.
**** : O programa irá detectar o tipo e a quantidade da roupa que colocou na máquina e ajustar o consumo de água, o 

consumo de energia e a duração do programa automaticamente.
-  : 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
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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 selecção das funções auxiliares e velocidade de 
centrifugação e as alterações da voltagem eléctrica.
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 padrões de selecção para as funções auxiliares podem ser alterados pela empresa fabricante. Podem ser adicionados 
ou removidos novos padrões de selecção".
"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."
"O fabricante reserva-se o direito de fazer modificações nos programas e funções auxiliares indicados na tabela. 
Enquanto essas modificações não alteram o desempenho da máquina, as fases do programa e as durações podem ser 
alteradas."

4.3.7 Selecção da função auxiliar
Seleccione as funções auxiliares pretendidas antes de iniciar o programa. 
Sempre que um programa é seleccionado, se for seleccionada uma função auxiliar acenderá a sua luz 
indicadora relacionada.

C As luzes indicadoras de funções auxiliares, que não é permitido serem seleccionadas com o programa actual, 
piscarão e será dado um aviso sonoro. 

Além disso, também pode seleccionar ou cancelar as funções auxiliares que são apropriadas para 
o programa em execução depois de o ciclo de lavagem ter sido iniciado. Se o ciclo de lavagem tiver 
chegado num ponto onde não possa seleccionar a função auxiliar, será dado um aviso sonoro e a luz 
da função auxiliar relacionada piscará.

C
Algumas funções não podem ser seleccionadas juntas. Se uma segunda função auxiliar entrar em conflito com a 
primeira que seleccionou antes de iniciar a máquina, a função seleccionada em primeiro lugar será cancelada e a 
selecção da segunda função auxiliar permanecerá activa. Por exemplo, se quiser seleccionar Lavagem rápida após 
ter seleccionado Água adicional, a Água adicional será cancelada e a Lavagem rápida permanecerá activa.
Uma função auxiliar que não for compatível com o programa não pode ser seleccionada. (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.

• Pré-lavagem
Uma pré-lavagem é vantajosa apenas para roupas muito sujas. Não usando a pré-lavagem poupará 
energia, água, detergente e tempo.
• Lavagem rápida
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 seleccionar esta função, carregue a sua máquina com metade da carga máxima de roupa especificada na 
tabela de programas.

• Enxaguamento 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.

4.3.8 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. 
Para que a função Hora de fim seja activada e o programa seja concluído no fim do tempo 
especificado, tem que pressionar o botão Iniciar / Pausa após ajustar a hora. 
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 activar a função Hora de fim! Há risco de manchar as roupas.
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1 Abra a porta de carregamento, coloque a roupa e o detergente, etc.
2 Seleccione 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 seleccionado aparece no 
visor.

Quando a selecção da hora de fim é completada, o tempo que aparece no ecrã consiste na hora de fim mais a 
duração do programa seleccionado.

4.3.9 Iniciar o programa
1. Prima o botão Iniciar / Pausa para iniciar o programa.
2. A luz de acompanhamento do programa acenderá mostrando o início do programa.

C
Se nenhum programa for iniciado ou nenhuma tecla for pressionada dentro de 1 minuto durante o processo de 
selecção do programa, a máquina mudará para o modo OFF. O visor e todos os indicadores são apagados. 
Os dados do programa seleccionado serão exibidos se pressionar o botão On / Off.

4.3.10 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 LED "Porta bloqueada" acende no painel quando a porta de carregamento é bloqueada.

4.3.11 Alterar as selecções após o programa ter sido iniciado
Após o programa ter sido iniciado pode fazer as seguintes alterações.

4.3.11.1 Mudar a máquina para o modo de pausa:
Prima o botão Iniciar/Pausa para mudar a máquina para o modo de pausa durante a execução do 
programa. A luz que indica o estado Iniciar/Pausa e a fase do programa começa a piscar no indicador 
de Andamento do Programa para mostrar que a máquina foi mudada para o modo de pausa. Do 
mesmo modo, a luz da Porta de Carregamento também piscará até que a porta esteja pronta para ser 
aberta. Quando a porta de carregamento está pronta para ser aberta a luz da mesma apaga-se e o 
indicador de fase do programa e o LED Iniciar / Parar continua a piscar. 
Do mesmo modo, quando a porta de carregamento já puder ser aberta, a luz da mesma também 
desligará, além da luz da fase do programa.

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

C Se não for permitida qualquer alteração, a luz correspondente piscará por 3 vezes.

4.3.11.3 Adicionar ou retirar roupas
1. Pressione o botão Iniciar / Pausa para mudar a máquina para o modo de pausa.  A luz de 

andamento do programa da fase correspondente durante a qual a máquina foi levada para o modo 
de pausa piscará.

2. Aguarde até que a Porta de Carregamento possa ser aberta.
3. Abra a Porta de Carregamento e adicione ou retire roupa.
5. Feche a Porta de Carregamento.
6. Se necessário, faça as alterações nas funções auxiliares e definições da temperatura e velocidade. 
7. Prima o botão Iniciar/Pausa para iniciar a máquina.
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4.3.12 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 activo. Ao ligar 
novamente a máquina, o programa recomeçará a partir de onde parou.

4.3.12.1 Para activar o bloqueio para crianças:
Mantenha premido durante cerca de 3 segundos o 2º botão da Função auxiliar. No visor de 
selecção de programa no painel, a luz "Bloqueio para crianças activado" acenderá. Pode soltar o botão 
2 da Função Auxiliar quando aparecer este aviso.

4.3.12.2 Para desactivar o bloqueio para crianças:
Mantenha premido durante cerca de 3 segundos o 2ºbotão da Função auxiliar. No visor de 
selecção de programa no painel, a luz "Bloqueio para crianças activado" apagará.

4.3.13 Cancelar o programa
O programa é cancelado quando a máquina é desligada e ligada novamente. Mantenha premido o 
botão On / Off por 3 segundos. 

C
Se premir o botão On / Off quando o Bloqueio para crianças estiver activo, 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 Selecção 
do programa para o programa Bomba+Centrifugação e descarregue a água da máquina.

4.3.14 Fim do programa
O LED de Fim (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.

4.3.15 A sua máquina está equipada com um "Modo Stand-by"
Depois de ligar a sua máquina com o botão On-Off (Ligar/Desligar), se nenhum programa for iniciado 
ou nenhum outro procedimento for realizado na fase de selecção ou não for tomada qualquer 
acção dentro de cerca de 10 minutos após o programa seleccionado terminar, a máquina mudará 
automaticamente para o modo OFF (Desligada). O visor e todos os indicadores são apagados. Os 
dados do programa seleccionado serão exibidos se pressionar o botão On / Off. Antes de começar o 
programa, verifique a exactidão das suas selecções. Se for necessário, repita-as. Isto não é um erro.
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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.



55 / PTMáquina de lavar / Manual do utilizador



www.beko.com


