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1 Iважни упатства за безбедноста и околината

Ова поглавје содржи безбедносни упатства и ќе ви помогне да се
заштитите од ризикот за лична повреда или оштетување на имотот.
Непочитувањето на овие упатства ја поништува гаранцијата.

1.1 Општа безбедност

• Овој производ може да го користат деца над 8-годишна возраст
и лица чиишто физички, сетилни или ментални способности не
се целосно развиени или лица кои немаат доволно искуство
или познавања само ако се под надзор на други лице, или ако
се обучени како безбедно да го користат производот и ги знаат
можните ризици. Децата не смее да си играат со производот.
Чистењето и одржувањето не смее никогаш да го вршат деца,
освен ако не се под надзор на одговорно возрасно лице. Децата
под 3 години треба да се држат настана освен ако не се под
постојан надзор.
• Никогаш не ставајте го производот на под што е покриен со тепих.
Недостаток на проток на воздух под машината ќе предизвика
прегревање на електричните делови. Со тоа се предизвикуваат
проблеми со машината.
• Ако производот е дефектен, не треба да се вклучува освен ако не
го поправил овластен сервисер. Постои ризик од електричен удар!
• Овој производ е дизајниран за да продолжи со работа кога ќе
дојде струја по прекин во снабдувањето. Ако сакате да откажете
програма, видете го поглавјето „Откажување програма“.
• Поврзете го производот за заземјен приклучок, заштитен со
осигурувач 16 A. Не занемарувајте го фактот дека мора да
има инсталација со заземјен приклучок извршена од страна на
квалификуван електричар. Нашата компанија нема да биде
одговорна за какви било оштетувања што ќе се појават ако
производот се користел без заземјување во согласност со
локалните регулативи.
• Доводот на вода и цревата за одвод мора да се цврсто затегнати и
неоштетени. Инаку, постои ризик од протекување вода.
• Никогаш не отворајте ја вратата за полнење и не вадете го
филтерот додека има вода во барабанот. Инаку, постои ризик од
поплава и повреда од врела вода.
• Не отворајте ја сосила заклучената врата за полнење. Врата за
полнење ќе биде подготвена за отворање по неколку минути

Овој производ е произведен со помош на најнова технологија во еколошки услови.

откако ќе заврши циклусот на перење. Во случај на насилно
отворање на вратата за полнење може да се оштетат вратата и
механизмот за заклучување.
• Исклучете го производот од струја кога не го користите.
• Никогаш не мијте го производот со истурање вода врз него!
Постои ризик од електричен удар!
• Никогаш не допирајте го приклучокот со мокри раце! Никогаш
не влечете го кабелот, секогаш извлекувајте го со фаќање на
приклучокот.
• Користете детергенти, омекнувачи и додатоци што се соодветни
само за автоматски машини за перење алишта.
• Следете ги упатствата на етикетите на алиштата и на пакувањето
на детергентот.
• Производот мора да биде исклучен од струја при постапки за
монтирање, одржување, чистење и поправка.
• Постапките за монтирање и поправка секогаш мора да ги
извршува овластен сервисер. Производителот нема да биде одговорен
за штети што би се појавиле од постапки што ги спровеле
неовластени лица.
• Ако кабелот за напојување со ел. енергија е оштетен, истиот
мора да биде заменет од производителот, центарот за грижа за
корисници или соодветно квалификувано лице (се претпочита
електричар) или некој што е овластен од увозникот, со цел да се
избегнат можните ризици.
• Ставете го производот на цврста и рамна површина.
• Не ставајте го апаратот на волнени прекривки или слични
површини.
• Не ставајте го производот на висока платформа, во близина на
раб или скалеста површина.
• Не ставајте го производот врз кабелот за струја.
• Никогаш не користете сунѓер или материјали за триење. Така ќе ги
оштетите обоените, хромираните и пластичните површини.

1.2 Наменета употреба

• Овој производ е наменет за домашна употреба. Не е соодветен
за комерцијална употреба и не смее да се користи надвор од
наменетата употреба.
• Производот може да се користи само за перење и плакнење
алишта што се соодветно обележени.
• Производителот ги отфрла сите одговорности што произлегуваат
од неправилна употреба и транспорт.

1.3 Безбедност на децата

• Материјалот од пакувањето е опасен за децата. Чувајте го на
безбедно место и подалеку од дофатот на децата.
• Електричните производи се опасни за децата. Држете ги децата
подалеку од производот додека работи. Не дозволувајте им да
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играат со производот. Користете ја функцијата за заштита за деца
за да ги спречите да си играат со производот.
• Не заборавајте да ја затворите вратата за полнење кога ја
напуштате просторијата каде е сместен производот.
• Чувајте ги сите детергенти и адитиви на безбедно место,
подалеку од дофат на деца на тој начин што ќе го затворите
капакот на садот во кој го чувате детергентот или ќе го залепите
пакувањето со детергент.
Стаклената врата за полнење станува многу врела
кога перете алишта на висока температура. Затоа,
држете ги особено децата подалеку од вратата на
машината додека перете.

1.4 Информации за пакувањето

• Пакувањето се произведува од рециклирачки материјали во
согласност со одредбите за заштита на животната средина на
државно ниво. Не фрлајте го материјалот за пакување заедно со
домашниот или друг отпад. Однесете го во центрите за собирање
материјали за пакување коишто ги посочуваат локалните
овластени тела.

1.5 Фрлање на производот во отпад

• Овој производ е произведен од делови и материјали со висок
квалитет коишто може повторно да се употребат и се соодветни
за рециклирање. Затоа, не фрлајте го производот заедно со
домашниот отпад кога веќе не може да се користи. Однесете
го собирен центар за рециклирање електрична и електронска
опрема. Консултирајте се со локалните овластени тела за да
дознаете каде е најблискиот собирен центар. Помогнете при
заштита на животната средина и природните ресурси со тоа што
ќе ги рециклирате искористените производи. Исечете го кабелот
за напојување и скршете го механизмот за заклучување на
вратата за да не може да работи пред да го фрлите производот за
да ги заштитите децата.

1.6 Усогласеност со законот на ЕУ - WEEE

Овој производ е во согласност со Директивата на ЕУ за
отпад од електронска и електрична опрема (WEEE)
(2012/19/EU). Овој производ го носи симболот за
класификација на отпад од електрична и електронска
опрема (WEEE).
Овој производ е произведен со многу квалитетни делови
и материјали коишто може повторно да се употребат и
се соодветни за рециклирање. Не фрлајте го стариот
производот заедно со домашниот отпад и со други видови
отпад на крајот на неговиот животен век. Однесете го собирен
центар за рециклирање електрична и електронска опрема.
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Консултирајте се со вашите локални власти за да дознаете повеќе
за овие собирни центри.
Усогласеност со Директивата за ограничување на опасни супстанции (RoHS):

Производ што го купивте е во согласност со Директивата на ЕУ
за ограничување на опасни супстанции (RoHS) (2011/65/EУ). Не
содржи опасни и забранети материјали наведени во Директивата.
2 Монтирање

Обратете се на најблискиот овластен сервисер
за инсталација на производот. Погледнете ги
информациите во упатството за корисникот
и проверете дали струјата, доводот за вода и
системот за испуштање вода се соодветни за
да го подготвите производот за работа и пред
да го повикате овластениот сервисер. Ако нема
соодветни услови, повикајте квалификуван
техничар и водоводџија за да ги завршат
неопходните подготовки.

C

ИНФОРМАЦИИ

Подготовката на локацијата и инсталацијата на
струјата, водата и одводот на местото за инсталација
се одговорност на потрошувачот.
Проверете дали доводот за вода, одводните црева
и електричниот кабел се превиткани, престапнати
или притиснати кога го буткате производот на своето
место по инсталацијата или чистењето.

B

2.2 Вадење на потпорите во пакувањето
Закосете ја машината наназад за да ги извадите
потпорите во пакувањето. Отстранете ги
потпорите во пакувањето со извлекување на
лентата.

2.3 Вадење на транспортните брави

A

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Не вадете ги транспортните брави пред да ги
извадите потпорите во пакувањето.
Извадете ги навртките за безбеден транспорт пред
да ја вклучите машината! Инаку, производот ќе се
оштети.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Инсталацијата и електричните поврзувања на
производот мора да ги спроведе овластен сервисер.
Производителот нема да биде одговорен за штети
што би се појавиле од постапки што ги спровеле
неовластени лица.

A

Разлабавувајте ги шрафовите со соодветен клуч
с° додека не започнат да ротираат слободно (С).
Извадете ги навртките за безбеден транспорт со
тоа што ќе ги одвртите внимателно. Поставете ги
пластичните капаци што се доставени во вреќичка
со Упатството за корисникот во отворите на
задниот панел. (P)

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Пред инсталацијата, проверете визуелно дали
производот има дефекти. Ако има, не инсталирајте
го. Оштетените производи претставуваат ризик за
безбедноста.

2.1 Соодветна локација за монтирање

• Поставете ја машината на цврст под. Не
ставајте ја на волнени прекривки или слични
површини.
• Вкупната тежина на машината за перење и на
сушалната - со целосно оптоварување - кога се
поставени една врз друга, достигнува околу 180
килограми. Ставете го производот на цврст и
рамен под што има задоволителен капацитет на
носивост!
• Не ставајте го производот врз кабелот за струја.
• Не монтирајте го производот на места каде
температурата може да падне под 0 °C.
• Ставете го производот најмалку 1 cm оддалечен
од рабовите на друг мебел.
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C

ИНФОРМАЦИИ

Чувајте ги навртките за безбеден транспорт на
сигурно место ако треба повторно да ги употребите
кога машината за перење ќе треба да се премести.
Никогаш не поместувајте го уредот без правилно
поставени навртки за безбеден транспорт!

Машина за перење алишта / Упатство за употреба

2.4 Поврзување на доводот за вода

C

ИНФОРМАЦИИ

Притисокот на водата од доводот што е потребен за
да работи машината мора да биде меѓу 1-10 бари (0.1
– 1 MPa). Неопходно е најмалку 10-80 литри вода да
течат од целосно отворената славина во една минута
за да работи машината без проблеми. Додајте вентил
за намалување на притисокот, ако е повисок.
Ако користите двоен довод на вода како единична
единица за ладна доводна вода, мора да поставите
стопер којшто е доставен со машината за вентилот за
топла вода. (Се однесува за производите кои што се
доставуваат со група слепи стопери).
Ако сакате да ги користите двата доводи за вода на
производот, може да го поврзете цревото за топла
вода по вадење на стоперот и групата со дихтунзи од
вентилот за топла вода. (Се однесува за производите
кои што се доставуваат со група слепи стопери).

2.5 Поврзување за одвод

• Крајот на цревото за одвод мора директно да
се поврзе со одвод за отпадна вода или со
мијалник.

A

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Не вадете ги транспортните брави пред да ги
извадите потпорите во пакувањето.

• Цревото мора да се прицврсти на висина од
најмалку 40 cm, а најмногу од 100 cm.
• Во случај кога цревото се подига по
поставувањето на ниво на под или близу
до подот (помалку од 40 cm над подот),
исфрлањето на водата се отежнува и алиштата
ќе бидат повлажни. Затоа, следете ги висините
што се посочени на сликата.

A

100cm

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Не користете стари или користени црева за довод
на вода со новиот производ. Може да се предизвика
флекање на алиштата.

Поврзете ги специјалните црева што се
доставуваат со машината со вентилите за довод
на вода на машината. Црвеното црево (лево)
(макс. 90 °C) е за довод на топла вода, синото
црево (десно) (25 °C) е за довод на ладна вода.

A

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Проверете дали приклучоците за топла и ладна вода
се правилно поставени кога се инсталира машината.
Инаку, алиштата ќе бидат врели по перењето и
излитени.

40cm

Моделите со единичен довод за вода не треба да
се поврзуваат со славина за топла вода. Во тој
случај, алиштата ќе се оштетат или производот ќе се
префрли во заштитен режим и нема да работи.

• За да спречите нечистата вода да се враќа во
машината и за да обезбедите лесно испуштање,
не потопувајте го крајот на цревото во нечиста
вода и не внесувајте го во одводот повеќе од 15
cm. Ако е многу долго, скратете го.
• Крајот на цревото не смее да биде превиткано,
нагазено ниту притиснато меѓу одводот и
машината.
• Ако должината на цревото е многу кратка,
додајте оригинално црево за продолжување.
Должината на цревото не смее да биде
поголема од 3,2 m. За да избегнете дефекти
од протекување на вода, врската меѓу цревото
за продолжување и одводното црево на
производот мора да биде добро направена, со
соодветни стегачи за да не се раздвојат и да не
протекува.

2.6 Прилагодување на ногалките
Затегнете ги сите навртки на цревата со
рака. Никогаш не користете клуч при нивно
затегнување. Отворете ги славините докрај по
поставување на цревата за да проверите дали
протекува вода на точките на поврзување.
Ако има протекување, затворете ја славината
и извадете ја навртката. Затегнете ја одново
внимателно по проверка на заштитата. Затворајте
ги славините кога не ја користите машината за да
спречите протекување на водата и оштетувања.
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A

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

За да се обезбеди производот да работи тивко и без
вибрации, тој мора да стои рамно и избалансирано на
ногарките. Наместете ја машината со прилагодување
на ногарките. Инаку, производот може да се
поместува и да предизвика кршење и вибрации.

Рачно разлабавете ги завртените навртки на
ногарките. Прилагодувајте ги ногарките додека
производот не застане рамно и стабилно.
Затегнете ги сите навртки со рака.
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A

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Не користете алати за да ги разлабавите завртените
навртки. Инаку, ќе се оштетат.

2.7 Поврзување на електриката

Поврзете го производот за заземјен приклучок,
заштитен со осигурувач според вредностите
во табелата „Технички спецификации“. Нашата
компанија нема да биде одговорна за какви било
оштетувања што ќе се појават ако производот
се користел без заземјување во согласност со
локалните регулативи.
• Поврзувањето мора да биде усогласено со
државните регулативи.
• Приклучокот за ел. енергија мора да биде на
дофат по монтирањето.
• Напонот и дозволената заштита на
осигурувачите се дадени во поглавјето
„Технички спецификации“. Ако вредноста на
осигурувачот во куќата е помалку од 16 ампери,
повикајте квалификуван електричар да постави
осигурувач од 16 ампери.
• Дадениот напон мора да биде еднаков на
напонот во штекерот.
• Не поврзувајте преку продолжени кабли или
повеќенаменски приклучоци.

B

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Оштетените кабли за струја мора да ги замени
овластен сервисер.

2.8 Прва употреба

Пред да го вклучите производот, проверете дали
сите подготовки се направени во согласност со
упатствата во поглавјата „Важни безбедносни
упатства“ и „Инсталација“.
Прво вклучете ја програмата за Памук-90 за
да ја подготвите машината за перење алишта.
Пред да ја вклучите програмата, ставете макс.
100 g прашок против бигор во преградата за
главно перење (преграда бр. II). Ако средството
против бигор е во форма на таблета, ставете
една во одделот бр. II. Исушете ја внатрешноста
на барабанот со чиста крпа кога ќе заврши
програмата.

C

ИНФОРМАЦИИ

Користете средство против бигор што е соодветно за
машини за перење.
Останала малку вода во машината заради процесот
за контрола на квалитетот во производството. Не е
штетно за производот.

2.9 Фрлање на материјалот
од пакувањето

Материјалот од пакувањето е опасен за децата.
Чувајте го на безбедно место и подалеку од
дофатот на децата.
Пакувањето се произведува од рециклирачки
материјали. Фрлете го правилно и сортирајте го во
согласност со упатствата за рециклирање отпад.
Не фрлајте го заедно со домашниот отпад.

7 / MK

2.10 Транспорт на производот

Исклучете го производот од струја пред
транспортот. Извадете ги поврзувањата за
цревата за довод и одвод на вода. Испуштете ја
докрај преостанатата вода. Видете „Испуштање
на преостаната вода и чистење на филтерот за
пумпата“. Поставете ги безбедносните шрафови
за транспорт по обратен редослед од постапката
за вадење. Видете „Вадење на транспортните
шрафови“.

C

ИНФОРМАЦИИ

Никогаш не поместувајте го уредот без правилно
поставени навртки за безбеден транспорт!

2.11 Фрлање на стариот производ

Фрлете го стариот производ внимавајќи на
заштитата на животната средина.
Обратете се кај локалниот застапник или во
центарот за собирање цврст отпад во вашата
област за да дознаете како да го фрлите
производот.
За да ги заштитите децата, исечете го кабелот
за напојување и скршете го механизмот за
заклучување на вратата за да не може да работи
пред да го фрлите производот.

3 Подготовка
3.1 Работи што треба да се направа
за заштеда на ел. енергија

Следниве информации ќе ви помогнат да го
користите производот на еколошки и штедлив
начин.
• Вклучувајте го производот со најголемиот
капацитет што го дозволува избраната
програма, но не преполнувајте го. Видете
„Табела за програми и потрошувачка“.
• Секогаш следете ги упатствата на пакувањето
на детергентот.
• Перете ги малку извалканите алишта на ниски
температури.
• Користете побрзи програми за мали количина на
малку извалкани алишта.
• Не користете високи температури за алишта
што не се многу валкани или исфлекани.
• Не користете повеќе детергент од количината
што се препорачува на пакувањето на
детергентот.

3.2 Сортирање на алиштата

• Сортирајте ги алиштата според видот
ткаенината, бојата и степенот на извалканост, и
дозволената температура на водата.
• Секогаш почитувајте ги упатствата што се
дадени на етикетите на облеката.

3.3 Подготовка на алиштата за перење

• Алиштата со метални предмети како што се
шноли, копчиња на каиши и метални копчиња
ќе ја оштетат машината. Тргнете ги металните
делови или перете ги алиштата ставени во
вреќичка за перење или во навлака за перница.
• Извадете ги сите предмети од џебовите,
како што се монети, пенкала или спојувалки,
превртете ги џебовите надвор и исчеткајте
ги. Таквите предмети може да го оштетат
производот и да предизвикуваат проблем со
Машина за перење алишта / Упатство за употреба

бучава.
• Ставете ги малите алишта, како што се
бебешките чорапчиња или најлонските чорапи
во вреќичка за перење или во навлака за
перница.
• Ставете ги завесите внатре без да ги
притискате. Извадете ги деловите за
закачување на завесите.
• Закопчајте ги патентите, зашијте ги
разлабавените копчиња и искинатите делови на
алиштата.
• Перете ги производите со етикети „може да се
пере во машина“ или „рачно перење“ само на
соодветна програма.
• Не перете обоени и бели алишта заедно. Нови,
темно обоени памучни ткаенини може да
испуштат многу боја. Исперете ги засебно.
• Тврдокорните дамки мора да се третираат
соодветно пред перење. Ако не сте сигурни,
прашајте некој во хемиско чистење.
• Користете само разменувачи на бои и
отстранувачи на бигор соодветни за машини
за перење. Секогаш следете ги упатствата на
пакувањето.
• Перете ги пантолоните и деликатните алишта
превртени наопаку.
• Чувајте ги алиштата од ангорска волна во
замрзнувач неколку часа пред перење. Така ќе
се намали литењето.
Алиштата на коишто има материјали како брашно,
прашина од бигор, млеко во прав, итн. мора прво
да се истресат пред да се стават во машината.
Таквиот прав на алиштата може со време да се
налепи на внатрешните делови на машината и
да предизвика оштетувања.

3.5 Полнење со алишта

Отворете ја вратата за полнење. Ставете ги
алиштата слободно во машината. Притиснете ја
врата за да се затвори. Треба да слушнете звук
на заклучување. Проверете дали некое парче од
облеката се зафатило за вратата.

C

ИНФОРМАЦИИ

Вратата за полнење е заклучена додека работи
програма. Вратата може да се отвори само по извесно
време откако ќе заврши програмата.

A

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Во случај на погрешно ставени алишта, се појавуваат
проблеми со бучава и вибрации во машината.

3.6 Користење детергент и омекнувач

Фиока за детергент
Фиоката за детергент се состои од три дела:
– (1) за претперење
– (2) за главно перење
– (3) за омекнувач
– (*) понатаму, има и дел со сифон во одделот за
омекнувачот.

2 3

1

3.4 Правилен капацитет на полнење

Максималниот капацитет за полнење зависи од
видот на алиштата, степенот на извалканост и
саканата програма за перење.
Машината автоматски ја прилагодува количината
вода во согласност со тежината на ставените
алишта.

A

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Следете ги информациите во „Табелата за програми
и потрошувачка“. Кога машината е преоптоварена,
резултатите од перењето може да опаднат. Понатаму,
може да се појават проблеми со бучава и вибрации.

Видовите алишта и нивната просечна тежина во
следната табела се дадени како пример.
Вид на алишта за
перење
Бањарка
Навлака за јорган
Креветски чаршав
Навлака за перница
Чаршав за маса
Крпа
Машка кошула
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Тежина (г)
1200
700
500
200
250
200
200

Детергент, омекнувач и други средства за
чистење
• Додајте детергент и омекнувач пред да ја
вклучите програмата за перење.
• Никогаш не отворајте ја фиоката за детергент
додека работи програмата за перење!
• Кога користите програма без претперење,
не ставајте детергент во преградата за
претперење (преграда бр. 1).
• Кога користите програма со претперење, не
ставајте течен детергент во преградата за
претперење (преграда бр. 1).
• Не избирајте програма со претперење ако
користите вреќичка или топка со детергент.
Ставете ги топката или вреќичката со детергент
директно меѓу алиштата во машината.
• Ако користите течен детергент, не заборавајте
да ставите капаче со течен детергент во
преградата за главно перење (преграда бр. 2).

3.7 Избор на вид детергент

Видот детергент што ќе се користи зависи од
видот и бојата на ткаенините.
• Користете различни детергенти за обоени и
бели алишта.
• Перете ги деликатните алишта само со
специјални детергенти (течен детергент,
шампон за волна, итн.) што се користат само за
деликатни алишта.
• Се препорачува употреба на течен детергент за
перење темно обоени алишта или прекривки.
Машина за перење алишта / Упатство за употреба

• Перете волна со специјални детергенти
изработени специјално за волна.

A

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Користете само детергенти што се специфично
произведени за автоматски машини за перење.
Не користете сапун во прав.

3.8 Прилагодување на
количината детергент

Количината на детергентот за перење што
треба да се употреби зависи од количината на
алиштата за перење, степенот на извалканост и
тврдоста на водата. Прочитајте ги упатствата на
производителот на пакувањето на детергентот
внимателно и следете ги вредностите за
дозирање.
• Не користете количини коишто ги надминуваат
количините за дозирање што се препорачани
на пакувањето за да избегнете проблеми со
прекумерна пена, лошо плакнење, а исто така и
заради финансиски заштеди и конечно, заради
заштита на животната средина.
• Користете помалку детергент за мали количини
или малку извалкани алишта.
• Користете концентрирани детергенти во
препорачаната доза.

3.9 Употреба на омекнувачи

Истурете омекнувач во одделот за омекнувач во
фиоката за детергент.
• Користете ги препорачаните дози на
пакувањето.
• Не надминувајте го нивото (>max<) што е
означено во преградата за омекнувачот.
• Ако омекнувачот ја загубил течната состојба,
растворете го со вода пред да го ставите во
фиоката за детергент.
Употреба на избелувачи
• Изберете програма со претперење и додајте
агенс за избелување на почетокот на
претперењето. Не ставајте детергент во
одделот за предперење.
• Не користете агенси за избелување и детергент
заедно.
• Употребете само мала количина (околу 50 ml)
на агенс за белење и исплакнете ги алиштата
многу добро бидејќи може да се предизвика
иритација на кожата. Не ставајте избелувач на
алиштата и користете го за обоени алишта.
• Кога користите оксигенски агенси за белење,
следете ги упатствата на пакувањето и
изберете програма што пере на пониска
температура.
• Оксигенските агенси за белење може да се
користат заедно со детергент. Сепак, ако
густината не е иста со онаа на детергентот,
ставете прво детергент во преградата за
детергент бр. "II" во фиоката за детергент и
почекајте додека детергентот не истече кога
машината зема вода. Додајте го избелувачот во
истиот оддел додека машината уште зема вода.
Употреба на отстранувач на бигор
• Ако е потребно, користете отстранувачи на
бигор што се специјално произведени само за
машини за перење.
• Секогаш следете ги упатствата на пакувањето.
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3.10 Совети за ефикасно перење
Алишта
Светли бои и бели
алишта

Темни бои

Деликатни
алишта / волна
/ свила

(Препорачан опсег
на температура врз
основа на нивото на
извалканост: 40-90 °C)

(Препорачан опсег
на температура врз
основа на нивото на
извалканост: ладно 40 °C)

(Препорачан опсег
на температура врз
основа на нивото
на извалканост:
ладно - 40 °C)

(Препорачан опсег
на температура
врз основа
на нивото на
извалканост:
ладно - 30 °C

Можеби ќе треба да
ги третирате дамките
пред да ги ставите
на перење или да
вклучите и предперење.
Детергентите во прашок
и течните детергенти
што се препорачуваат
за бели алишта може
да се користат во дози
што се препорачани за
многу извалкани алишта.
Се препорачува да се
користат детергенти во
прашок за да се исчистат
дамки од глина и земја и
за дамки што се осетливи
на избелувачи.

Детергентите во прашок
и течните детергенти
што се препорачуваат
за алишта во боја може
да се користат во дози
што се препорачани
за многу извалкани
алишта. Се препорачува
да се користат
детергенти во прашок
за да се исчистат дамки
од глина и земја и за
дамки што се осетливи
на избелувачи.
Користете детергенти
без избелувач.

Течните
детергенти што се
препорачуваат за
алишта во боја и
темни алишта може
да се користат
во дози што се
препорачани за
многу извалкани
алишта.

Претпочитајте
течни детергенти
што се
произведени
за деликатни
алишта.
Волнените и
свилените алишта
мора да се перат
со специјални
детергенти за
волна.

Детергентите во прашок
и течните детергенти
Детергентите во прашок
Нормално
што се препорачуваат
и течните детергенти
извалкани
за алишта во боја може
што се препорачуваат за
да се користат во дози
бели
алишта
може
да
се
(На пример
што се препорачани за
дамки од телото користат во дози што се нормално извалкани
препорачани за нормално
на јаките и на
алишта. Користете
извалкани алишта.
манжетните)
детергенти без
избелувач.

Течните
детергенти што се
препорачуваат за
алишта во боја и
темни алишта може
да се користат
во дози што се
препорачани
за нормално
извалкани алишта.

Претпочитајте
течни детергенти
што се
произведени
за деликатни
алишта.
Волнените и
свилените алишта
мора да се перат
со специјални
детергенти за
волна.

Детергентите во прашок
и течните детергенти
што се препорачуваат
за алишта во боја може
да се користат во дози
што се препорачани
за малку извалкани
алишта. Користете
детергенти без
избелувач.

Течните
детергенти што се
препорачуваат за
алишта во боја и
темни алишта може
да се користат
во дози што се
препорачани за
малку извалкани
алишта.

Претпочитајте
течни детергенти
што се
произведени
за деликатни
алишта.
Волнените и
свилените алишта
мора да се перат
со специјални
детергенти за
волна.

Многу
извалкани
(тврдокорни
дамки како
масло, кафе,
овошје и крв.)

Ниво на извалканост

Бои

Малку
извалкани
(Нема видливи
дамки.)
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Детергентите во прашок
и течните детергенти
што се препорачуваат за
бели алишта може да се
користат во дози што се
препорачани за малку
извалкани алишта.

Машина за перење алишта / Упатство за употреба

4 Ракување со производот
4.1 Контролен панел
1 - Регулатор за избор на
програма (најгорна позиција
вклучување/исклучување)
2 - Индикатор за отворена
врата
3 - Индикатор за следење на
програмата
4 - Копче за вклучување /
паузирање
5 - Копче за прилагодување
на брзината на
центрифугата

4.2 Подготовка на машината

Проверете дали цревата се цврсто поврзани.
Вклучете ја машината во струја. Отворете
ја славината докрај. Ставете ги алиштата во
машината. Ставете детергент и омекнувач за
ткаенини.

Избор на програма

Изберете ја програмата што е соодветна за
видот, количината и степенот на извалканост на
алиштата во согласност со „Табелата за програми
и потрошувачка“ и табелата за температури
што се прикажани подолу. Изберете ја саканата
програма со копчето за избор на програма.
900C

Многу извалкани, бели памучни
алишта и постелнина. (прекривки
за масички, чаршави за маси, крпи,
креветски чаршави, итн.)

600C

Нормално извалкани памучни
алишта во боја што не избледува или
синтетички алишта (кошули, ноќници,
пижами, итн.) и малку извалкана бела
постелнина (долен веш, итн.)

400C300Cладно

Мешани алишта, вклучително и
деликатен текстил (завеси, итн.),
синтетика и волна.

C

ИНФОРМАЦИИ

Употреба на програмите со средства против бигор
се лимитирани со најголема брзина на вртежи,
соодветно за дадениот вид текстил и пригодни за
машините за перење.
При избор на програма, секогаш земајте ги во
предвид видот ткаенина, бојата, степенот на
извалканост и дозволената температура на водата.
Видете ја „Табелата за програми и потрошувачка“ за
повеќе детали околу програмите.

4.3 Главни програми

Користете ги следните главни програми во
зависност од видот ткаенина.
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• Памук
Користете ја оваа програма за памучни алишта
(како што се креветски чаршави, јоргански
навлаки и навлаки за перници, крпи, бањарки,
долен веш, итн.). Алиштата ќе се исперат со
жестоки движења во подолг циклус на перење.
• Синтетика
Користете ја оваа програма за перење алишта
со синтетика (кошули, блузи, мешано синтетика
/ памук, итн.). Пере со благи движења и има
пократок циклус на перење споредено со
програмата за памук.
За завеси и тул, користете ја програмата
Синтетика 400C. Перете ги завесите / тулот
ставајќи мала количина на детергент во одделот
за главно перење бидејќи нивната мрежеста
структура создава прекумерно пенење. Не
ставајте детергент во одделот за предперење.
• Волна
Користете ја оваа програма за перење волнени
алишта. Изберете ја соодветната температура што
е посочена на етикетата на алиштата. Употребете
соодветен детергент за волна.

4.4 Дополнителни програми

Достапни се и дополнителни програми на
машината за специјални случаи.

C

ИНФОРМАЦИИ

Дополнителните програми може да се разликуваат во
зависност од моделот на машината.

• Памук економично
Користете ја оваа програма за перење на
алиштата што се перат со програмата за памук
подолго време, но сепак со добри штедливи
резултати.

C

ИНФОРМАЦИИ

Економичната програма за памук троши помалку ел.
енергија споредено со другите програми за памук.

Машина за перење алишта / Упатство за употреба

• Деликатно
Користете ја оваа програма за перење деликатни
алишта. Пере со нежни движења без какво
било посредно центрифугирање споредено со
програмата за синтетика.
• Рачно перење
Користете ја оваа програма за перење волнени
/ деликатни алишта што ја носат етикетата „да
не се пере во машина“ и за кои се препорачува
рачно перење. Алиштата се перат со многу благи
движења за да не се оштетат.
• Mini
Користете ја оваа програма за перење малку
извалкани алишта за кратко време.
• Предперење
Изберете ја оваа програма само за многу
извалкани памучни алишта.

C

ИНФОРМАЦИИ

Кога не користите програма со предперење, штедите
ел. енергија, вода, детергент и време.

4.5 Специјални програми

Изберете некоја од следниве програми за
специфични примени.
• Плакнење
Користете ја оваа програма кога сакате да
плакнете или да штиркате засебно.
• Вртежи + испуштање вода
Користете ја оваа програма за примена на
дополнителен циклус на центрифугирање
на алиштата или за испуштање на водата од
машината.

C

4.6 Избор на брзина на центрифугата

Секогаш кога ќе се избере нова програма,
максималниот број вртежи на центрифугата за
избраната програма се прикажува на индикаторот
за број на вртежи.
За намалување на бројот на вртежите, притиснете
го копчето за прилагодување на вртежите на
центрифугата. Брзината на вртежите се намалува
постепено.
Потоа, во зависност од моделот на производот,
опциите за „задржано плакнење“ и „без
центрифуга“ се појавуваат кај лед-индикаторот за
брзина на центрифугата.

4.7 Задржано плакнење

Ако нема да ги вадите алиштата веднаш откако
ќе заврши програмата, може да ја употребите
функцијата за плакнење за да ги чувате алиштата
во последната вода за плакнење за да се спречи
гужвање кога нема вода во машината.
При чекорот за одложено плакнење, машината
ќе влезе во режим за пауза и лед-сијаличката
за „вклучување/паузирање“ ќе трепка. При
чекорот за одложено плакнење, притиснете го
копчето за „вклучување/паузирање“ ако сакате
да ја испуштите водата без да ги центрифугирате
алиштата. Програмата ќе продолжи и ќе се
комплетира по испуштањето на водата.
Ако сакате да ги центрифугирате алиштата
што ги држите во водата, изберете ја брзината
на центрифугата и притиснете го копчето за
„вклучување / паузирање“. Програмата продолжува
со работа, водата ќе се испушти, алиштата ќе се
центрифугираат и потоа програмата ќе заврши.

ИНФОРМАЦИИ

Изберете ја програмата со вртење+пумпа
и притиснете го копчето за „вклучување/
паузирање“ ако сакате да ја исцедите водата без
центрифугирање на алиштата. Машината ќе се
префрли во постапката за центрифуга штом ќе
ја комплетира постапката на дадената програма.
Притиснете го копчето за вклучување/паузирање
за да ја застанете машината штом ќе видите дека
барабанот се врти. Потоа, откажете ја програмата
со вртење на регулаторот за избор на програмата во
која било позиција.

Перење темни
алишта

Испуштање

Дневно
експресно
(Мини)

Мешано 40
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Перење темни
алишта

Синтетика

Без гужвање

Крај
(Прекривки)

Одложено
плакнење

Старт /
пауза

Супер 40

Дополнително
плакнење

Памук

Предперење

Заштита за
деца

Рачно перење

Без вртење

Брзо перење

Освежување

Кошули

Главно
перење

Плакнење

Грижа за бебиња
(BabyProtect)

Памук економично

Волна

Завршено

Ладно

Температура

Тексас

Перење

Центрифуга

Деликатни
ткаенини

Експресно 14

Дневно

Отстранување
влакна од
галеничиња

Долен веш

Подготвена
врата

mini 30

Вклучено /
исклучено

Супер-кратко
експресно

Спортска облека Одложено
вклучување

Чистење на
барабанот

Интензивно

Еколошки чисто Fasihoncare
(Eco Clean)
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4.8 Табела за програми и потрошувачка

Потрошувачка на
вода (л.)

Потрош.на енергија
(kWh)

Памук

90

6

130

53

1.63

1400

Предперење

60

6

115

64

1.10

1400

Програма

Макс. брзина***

Време на програма
(~мин.)

31
Макс. оптоварување

MK

Памук

40

6

120

50

0.97

1400

Памук

Ладно

6

120

52

0.10

1400

Памук
економично

60**

6

201

48

0.95

1400

Памук
економично

60**

3

201

42

0.95

1400

Памук
економично

40**

3

170

42

0.63

1400

Синтетика

60

2.5

113

55

1.02

800

Синтетика

40

2.5

105

54

0.50

800

Синтетика

Ладно

2.5

66

52

0.10

800

Деликатно

30

2

61

47

0.26

800

Волна

40

1.5

54

50

0.35

800

Рачно перење

20

1

41

34

0.20

800

Mini

30

2.5

29

72

0.21

1400

Тежина (кг)

Потрошувачка
на вода (л)

Потрошувачка
на струја
(kWh)

Времетраење
на програмата
(мин) *

Индикативни вредности за програмите за синтетика

Синтетика 60

2.5

65

1.10

01:53

45

40

Синтетика 40

2.5

65

0.58

01:45

45

40

Преостаната влажност
(%) **

Преостаната влажност
(%) **

≤ 1000 rpm

> 1000 rpm

* Времето за перење според избраната програма може да се види на екранот на машината. Нормално е да се
појават мали разлики меѓу времето што се прикажува на екранот и вистинското време за перење.
** Вредностите за преостаната влажност може да се разликуваат согласно избраната брзина на центрифугата.

• :		 Избор
** : Програма енергетска етикета (EN 60456 Ed.3)
*** : Ако максималната брзина на центрифугата на машината е помала од оваа вредност, може да
избирате само до максималниот број на вртежи на центрифугата.

C

ИНФОРМАЦИИ

Потрошувачката на вода и ел. енергија може да варира во зависност од промените во притисокот на водата,
тврдината на водата и температурата, од амбиенталната температура, видот и количината на алиштата, од
изборот на дополнителните програми и од промените во волтажата.

** „Памук економично 40°C и Памук економично 60°C се стандардни циклуси.“ Овие циклуси
се познати како „стандарден циклус за памук 40° C“ и „стандарден циклус за памук 60° C“ и
на панелот.
се означуваат со симболите
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4.9 Вклучување на програмата

Притиснете го копчето за вклучување / паузирање
за да ја вклучите програмата. Ќе засвети
светилката за следење на програмата која
посочува на вклучување на програмата.

Напредок на програмата

Напредокот на тековната програма може да се
следи на индикаторот за следење на програмата
со сијаличките за „во тек“ и „крај/откажи“.

C

ИНФОРМАЦИИ

Ако машината не го помине чекорот на
центрифугирање, системот за автоматско откривање
на нерамномерно распределени алишта може да се
активира заради неизбалансираната распределба на
алиштата во машината.

4.10 Заклучување на вратата за полнење

Има систем за заклучување на вратата за
полнење на машината што спречува отворање
на врата во случаи кога нивото на водата е
несоодветно.
Притиснете го копчето „вклучување/паузирање“
за да ја паузирате машината ако сакате да ја
отворите вратата додека работи машината.
Светилката за „отворена врата“ ќе започне да
трепка кога машината ќе се префрли во режимот
за паузирање. Машината го проверува нивото
на водата внатре. Ако нивото е соодветно,
светилката за “отворена врата“ ќе свети постојано
1-2 минути и потоа истата може да се отвори.
Ако нивото не е соодветно, светилката за
„отворена врата“ ќе се исклучи и истата не ќе
може да се отвори. Ако мора да ја отворите
вратата додека е исклучена светилката за
„отворена врата“, мора да ја откажете тековната
програма. Видете „Откажување на програмата“.
Префрлување на машината во режим на
пауза
Притиснете го копчето за „вклучување /
паузирање“ за да ја префрлите машината во
режим за паузирање додека работи програмата.
Сијаличката „во тек“ ќе започне да трепка на
индикаторот за следење на програмата за да
прикаже дека машината е префрлена во режима
за паузирање.
Сијаличката за „отворена врата“ ќе свети
постојано кога истата може да се отвори.
Додавање или вадење алишта
Притиснете го копчето за „вклучување /
паузирање“ за да ја префрлите машината во
режим на пауза. Сијаличката „во тек“ трепка
кога машината ќе се префрли во режим за пауза.
Почекајте додека може да се отвори вратата
за полнење. Отворете ја вратата за полнење и
додадете или извадете алишта.
Затворете ја вратата за полнење. Притиснете го
копчето за „вклучување / паузирање“ за да ја
вклучите програмата.

C

ИНФОРМАЦИИ

Вратата може да се отвори кога нивото на водата
е соодветно. Симболот за отворена врата трепка
додека вратата не се подготви и може да се отвори.
Сијаличката на симболот свети постојано кога
вратата е подготвена за отворање. може да ја
отворите вратата и да ставите/извадите алишта.

4.11 Откажување програма

За откажување на програма, свртете го
регулаторот за избор на програмата за избор
на друга програма. Претходната програма ќе
се откаже. Светилката за „крај / откажување“
ќе трепка континуирано за да извести дека
програмата е откажана.

C

ИНФОРМАЦИИ

Ако вклучите нова програма по откажување на
претходната, оваа нова програма ќе започне со работа
без да ја испушти водата во машината.
Ако секако мора да ја отворите вратата додека е
исклучена сијаличката за „отворена врата“, мора да ја
користите програмата за „центрифуга + пумпа“. Видете
„Центрифуга + пумпа“

Повторно центрифугирање на алиштата
Системот за контрола на нерамномерно
распределени алишта ќе го спречи
центрифугирањето на алиштата заради
неизбалансираната распределба на алиштата во
машината. Ако сакате повторно да ја вклучите
центрифугата:
Прераспоредете ги алиштата во машината.
Изберете ја програмата за центрифуга + пумпа и
притиснете го копчето за „вклучување/паузирање“.

4.12 Крај на програмата

Светилката „крај/откажување“ на индикаторот
за следење на програмата ќе засвети штом ќе
заврши програмата. Симболот за „отворена врата“
трепка 1-2 минути додека вратата не се подготви
да се отвори. Вратата може да се отвори кога
симболот за „отворена врата“ ќе свети постојано.
Свртете го регулаторот за избор на програмата
на позиција за „вклучување/исклучување“ за да
ја исклучите машината. Извадете ги алиштата и
затворете ја вратата. Машината е подготвена за
следното вклучување.

4.13 Отворена врата

Симболот за „отворена врата“ засветува кога
вратата е подготвена за отворање. Симболот
трепка додека вратата не се подготви за
отворање. Не отворајте ја насилно вратата
ако симболот за „отворена врата“ не свети.
Сијаличката на симболот свети постојано кога
вратата е подготвена за отворање.

4.14 Машината е опремена
со режим „Мирување“

Машината автоматски ќе влезе во режим за
мирување за да штеди струја во случај кога нема
да вклучите ниедна програма или чекате без
да извршите ниедна операција кога машината
е вклучена преку копчето за вклучување/
исклучување и ако не направите ништо додека
машината е во чекорот за избор на програма
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најмалку 2 минути по завршувањето на избраната
програма. Осветленоста на светилките на
индикаторите ќе се намали. Понатаму, ако
производот е опремен со приказ којшто покажува
времетраење на дадена програма, тогаш и овој
приказ целосно ќе се исклучи. Светилките и
приказот ќе се вратат на претходната состојба ако
го свртите копчето за избор на програмата или ако
притиснете некое копче. Направените избори ќе
се сменат ако излегувате од режимот за штедење
енергија. Проверете дали изборот е соодветен
пред да ја вклучите програмата. Прилагодете ако
е потребно. Ова не е дефект.

5 Одржување и чистење

Рокот на траење на производот се продолжува, а
честите проблеми се намалуваат ако тој се чисти
редовно.

100 g прашок против бигор) во преградата за
главно перење (преграда бр. „2“). Ако средството
против бигор е во форма на таблета, ставете една
во одделот за главно перење бр. „2“. Исушете ја
внатрешноста на барабанот со чиста крпа кога ќе
заврши програмата.

C

ИНФОРМАЦИИ

Повторувајте го процесот за чистење на барабанот
секои 2 месеци.
Користете средство против бигор што е соодветно за
машини за перење.

По секое перење проверете дали страни тела се
останати во барабанот.

5.1 Чистење на фиоката за детергент

Чистете ја фиоката за детергент редовно (секои
4-5 циклуси на перење) како што е прикажано
подолу за да спречите наталожување на
детергент.
Ослободете ги отворите ако оние на внатрешната
страна на барабанот коишто се прикажани на
сликата се блокирани.

C

ИНФОРМАЦИИ

Притиснете го местото означено со точка на
сифонот во одделот за омекнувач и влечете кон
вас сè додека фиоката не излезе од машината.

C

ИНФОРМАЦИИ

Сифонот мора да се исчисти ако започне да се
собира повеќе од нормална количина вода и
омекнувач во одделот за омекнувач.

Исперете ги фиоката и сифонот со многу млака
вода под чешма. Носете заштитни ракавици или
користете соодветна четка за да избегнете да ги
допирате остатоците во фиоката кога ја чистите.
Вметнете ја фиоката на место по чистењето и
проверете дали е наместена правилно.

5.2 Чистење на вратата и на барабанот

Страни тела од мета ќе предизвикаат дамки од р’ѓа
на барабанот. Исчистете ги дамките на барабанот со
средства за чистење нер’ѓосувачки челик. Никогаш
не користете челична волна или челична жица.

5.3 Чистење на куќиштето и
на контролниот панел

Избришете ја шасијата на машината со вода
и сапун или меки детергенти во форма на
гел коишто не предизвикуваат корозија ако е
неопходно и потоа исушете со мека крпа.
Користете само мека и сува крпа за да го
исчистите контролниот панел.

A

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Никогаш не користете сунѓер или материјали за
триење. Така ќе ги оштетите обоените и пластичните
површини.

За производи со програма за чистење на
барабанот, погледнете Работа со производот Програми.
За производи без чистење на барабанот, следете
ги долунаведените чекори за да го исчистите
барабанот:
Изберете ги дополнителните функции
Дополнителна количина вода или Екстра
плакнење. Користете ја програмата Памук без
претперење. Поставете ја температурата на
нивото што е препорачано на средството за
чистење барабани кое може да се обезбеди
од овластен сервис. Применете ја постапката
без алишта во производот. Пред да ја вклучите
програмата, ставете 1 ќесичка специјално
средство за чистење барабани (ако не можете да
обезбедите специјално средство, ставете макс.
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5.4 Чистење на филтрите
за довод на вода

Има филтер на крајот на секој вентил за довод
на вода од задната страна на машината, како и
на крајот на секое црево за довод на вода каде
што се закачени за славината. Овие филтри
спречуваат страни тела и нечистотија од водата
да навлезат во машината. Филтрите треба да се
чистат бидејќи се валкаат.

Отворете го капакот за филтерот со влечење на
двете страни горе.

C

ИНФОРМАЦИИ

Може да го извадите филтерот со делумно
притискање надолу со тенка алатка со пластичен врв
низ процепот над капакот на филтерот. Не користете
алатки со метален врв за да го извадите капакот.

Затворете ги славините. Извадете ги навртките
на цревата за довод на вода за да пристапите
до филтрите на вентилите за довод на вода.
Исчистете ги со соодветна четка. Ако филтрите се
многу нечисти, може да ги извлечете со клешти и
да ги исчистите. Извадете ги филтрите на рамните
краеви на цревата за довод на вода заедно со
дихтунзите и исчистете ги темелно под млаз
вода. Ставете ги дихтунзите и филтрите на место
внимателно и затегнете ги цревата рачно.

5.5 Испуштање на преостанатата вода
и чистење на филтерот на пумпата

Системот со филтер на машината спречува цврсти
предмети како копчиња, монети или влакна од
ткаенини да се запуши пумпата при испуштање
на водата. Така, водата се испушта без проблем, а
рокот на траење на пумпата се продолжува.
Ако машината не успее да ја испушти водата,
филтерот на пумпата е запушен. Филтерот мора
да се чисти секогаш кога е запушен или на секои 3
месеци. Водата прво мора да се испушти за да се
исчисти филтерот на пумпата.
Понатаму, пред транспорт на машината (на пр.
кога ја преместувате во друга куќа) и во случај
на замрзнување на водата, истата мора да се
испушти целосно.

Следете ги чекорите подолу за да ја испуштите
водата.

Ставете голем сад пред филтерот да ја собере
водата што ќе протече од филтерот. Разлабавете
го филтерот на пумпата (спротивно од правецот
на стрелките на часовникот) сè додека не почне
да тече вода од него. Насочете ја водата што
тече кон садот што го ставивте пред филтерот.
Може да искористите парче ткаенина за да ја
апсорбирате истурената вода. Кога веќе нема
вода во машината, извадете го филтерот целосно
вртење.
Исчистете ги остатоците во филтерот како и
конците, ако има, околу областа на пумпата.
Ставете го филтерот.
Поставете ги прво јазичињата во долниот дел на
своите места и потоа притиснете го горниот дел да
се затвори.

A

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Страните предмети што се оставени во филтерот
на пумпата ја оштетуваат машината или може да
предизвикаат проблем со бука.

За чистење нечист филтер и испуштање вода:
Исклучете ја машината од довод на ел. енергија.

A

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Температурата на водата во машината може да се
зголеми до 90º C. Филтерот мора да се исчисти откако
водата во машината ќе се излади за да избегнете
ризик од изгореници.
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6 Технички спецификации
Делегирана регулатива на комисијата за усогласеност (ЕУ), бр. 1061/2010
Име или заштитна марка на добавувачот

Beko

Име на модел

WMB 61001 Y+

Номиниран капацитет (кг)

6

Класа на енергетска ефикасност / Скала од А+++ (највисока ефикасност) до D (најниска
ефикасност).

A+

Потрошувачка на ел. енергија на годишно ниво (kWh)

194

(1)

Потрошувачка на ел. енергија при стандардна програма за памук на 60°C при целосно полнење
(kWh)

0.950

Потрошувачка на ел. енергија при стандардна програма за памук на 60°C при делумно полнење
(kWh)

0.950

Потрошувачка на ел. енергија при стандардна програма за памук на 40°C при делумно полнење
(kWh)

0.630

Потрошувачка на ел. енергија во „режим на исклученост“(W)

0.200

Потрошувачка на ел. енергија во „режим на вклученост“(W)

1.000

Потрошувачка на ел. енергија на годишно ниво (l) (2)

9900

Класа на ефикасност при сушење со центрифуга / Скала од А (највисока ефикасност) до G
(најниска ефикасност)
Максимална брзина на центрифуга (rpm)

C
1000

Преостаната количина на влага (%)

62

Стандардна програма за памук (3)

Памук еко 60°C и памук еко 40°C

Програмирано време за стандардна програма за памук на 60°C при целосно полнење (мин)

201

Програмирано време за стандардна програма за памук на 60°C при делумно полнење (мин)

201

Програмирано време за стандардна програма за памук на 40°C при делумно полнење (мин)

170

Времетраење во режим на вклученост (мин)
Емисии на акустична бучава во средината при перење/центрифуга (dB)
Вградено

N/A
60/76
Non

Номиниран капацитет (кг)

6

Височина (см.)

84

Широчина (см.)

60

Длабочина (см.)

41.5

Нето тежина (±4 кг.)
Единичен довод на вода/двоен довод на вода
• Достапно
Електрично напојување (V/Hz)
Вкупно напојување (А)

55
•/230 V / 50Hz
10

Вкупно моќност (W)

1550

Код за главниот модел

9413

Потрошувачка на ел. енергија засновано врз 220 стандардни циклуси за перење за програми за памук на 60°C и 40°C при целосно
и делумно полнење и на потрошувачката во режими со мало напојување. Вистинската потрошувачка на ел. енергија зависи од тоа
како ја користите машината.
(1)

(2)
Потрошувачка на вода засновано врз 220 стандардни циклуси за перење за програми за памук на 60°C и 40°C при целосно и
делумно полнење. Вистинската потрошувачка на вода зависи од тоа како ја користите машината.
(3)
„Стандардната програма за памук на 60°C “ и „стандардната програма за памук на 40°C“ се стандардни програми за перење на
коишто се однесуваат информациите на етикетата и на плочката и овие програми се соодветни за перење на нормално извалкани
памучни алишта, а се најефикасни програми во услови на комбинирана потрошувачка на ел. енергија и вода.

Техничките спецификации може да се менуваат без претходно известување за да се подобри квалитетот на производот.
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7 Решавање проблеми
Програмата не се вклучува откако ќе се затвори вратата.
• Вклучување / Паузирање / Копчето за откажување не е притиснато. >>> *Притиснете го копчето за
Вклучување / Паузирање / Откажување.
Програмата не може да започне да работи или да се избере.
• Машината се префрлила во режим за самозаштита заради проблем со снабдувањето (како
еднонасочна струја, притисок на водата, итн.). >>> За откажување на програма, свртете го
регулаторот за избор на програма на друга програма. Претходната програма ќе се откаже. (Видете
„Откажување на програма“)

Вода во машината
• Останала малку вода во машината заради процесот за контрола на квалитетот во производството.
>>> Ова не е грешка, водата не е штетна за машината.
Машината вибрира или работи бучно.
• Машината не стои стабилно. >>> Прилагодете ги ногалките за да ја израмните машината.
• Тврд предмет можеби навлегол во филтерот на пумпата. >>> Исчистете го филтерот на пумпата.
• Шрафовите за безбеден транспорт не се извадени. >>> Извадете ги безбедносните шрафови за
транспорт.

• Количината на алишта во машината е мала. >>> Додајте повеќе алишта во машината.
• Машината е преоптоварена со алишта. >>> Извадете дел од алиштата од машината или подеднакво
распределете ги алиштата со рака во машината.

• Машината се потпира на тврд предмет. >>> Машината не смее да се потпира на ништо.
Машината престана да работи кратко време по започнување на програмата.
• Машината може привремено да застане заради низок напон. >>> Ќе продолжи да работи кога напонот
ќе се врати на нормално ниво.

Програмата не одбројува. (само кај моделите со екран)
• Тајмерот може да запре кога машината прима вода. >>> Индикаторот за тајмерот нема да одбројува

додека машината не прими соодветна количина вода. Машината ќе чека сè додека има доволно вода за да
се избегнат незадоволителни резултати од перењето заради недостаток на вода. Потоа, индикаторот на
тајмерот ќе продолжи да одбројува.
• Тајмерот може да запре при загревање. >>> Индикаторот на тајмерот нема да одбројува додека
машината не ја достигне избраната температура.
• Тајмерот може да запре при центрифугирање. >>> Системот за автоматско откривање на нерамномерно
распоредени алишта ќе се активира заради нерамномерното распоредување на алиштата во барабанот.

C

ИНФОРМАЦИИ

Машината не префрлува во чекорот за центрифугирање кога алиштата не се правилно распоредени во барабанот
за да се спречи оштетување на машината и на околината околу неа. Алиштата треба да се прераспоредат и
одново да се извртат.

Излегува пена од фиоката за детергент.
• Има ставено премногу детергент. >>> Измешајте 1 голема лажица омекнувач и 1/2 литри вода и истурете
го во преградата за главно перење во фиоката за детергент.

C

ИНФОРМАЦИИ

Ставете детергент во машината што е соодветен за програмите и за максималното полнење што е посочено
во „Табелата за програми и потрошувачка“. Намалете ја количината на детергент кога користите дополнителни
хемиски средства (отстранувач за дамки, избелувач и сл.)
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Алиштата се мокри на крајот на програмата
• Се појавила прекумерна пена и системот за апсорпција на пената се активирал заради премногу
детергент. >>> Користете ја препорачаната количина на детергент.

C

ИНФОРМАЦИИ

Машината не префрлува во чекорот за центрифугирање кога алиштата не се правилно распоредени во барабанот
за да се спречи оштетување на машината и на околината околу неа. Алиштата треба да се прераспоредат и
одново да се извртат.

A

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Ако не може да го елиминирате проблемот и покрај тоа што сте ги следеле упатствата во ова поглавје,
консултирајте се со застапникот или со овластениот сервис. Никогаш не обидувајте се сами да го поправате
расипаниот производ.
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Máquina de lavar
Manual do utilizador

WMB 61001 Y+

PT
Número do documento=

2820523857_PT/30-10-15.(15:51)

1 Instruções importantes sobre segurança e meio-ambiente

Esta secção contém instruções sobre segurança que ajudará a proteger de riscos
de acidentes pessoais ou danos à propriedade. A não-observância destas instruções anulará qualquer garantia.

1.1 Segurança geral

• 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 o produto. As tarefas de limpeza e manutenção
não devem ser feitas por crianças, a não ser que supervisionadas por alguém.
As crianças com menos de 3 anos devem ser mantidas afastadas, a não ser que
estejam sob supervisão constante
• Nunca coloque o produto sobre pisos cobertos com tapetes ou carpetes. Caso
contrário, a falta de fluxo de ar por debaixo da máquina provocará o sobreaquecimento das partes eléctricas. Isto acarretará problemas ao seu produto.
• Se o produto tiver algum defeito não deve ser utilizado, a não ser que seja reparado pelo Agente de Assistência Técnica Autorizado. Há risco de choque eléctrico!
• Este produto foi concebido para recomeçar a funcionar após uma interrupção de
energia. Se quiser cancelar o programa, consulte a secção "Cancelar o programa".
• 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.
• As mangueiras de abastecimento e descarga devem ser sempre apertadas de
forma segura e estarem em perfeito estado. Caso contrário, existe o risco de
fuga de água.
• Nunca abra a porta de carregamento ou retire o filtro, enquanto ainda houver
água no tambor. Caso contrário, ocorrerá o risco de inundação e ferimento pela
água quente.
• Não force a abertura da porta de carregamento bloqueada. A porta de carregamento estará pronta para ser aberta após alguns minutos depois de concluído

Este produto foi fabricado com recurso às mais recentes tecnologias em condições amigas do ambiente.

o ciclo de lavagem. Se forçar a porta de carregamento para que abra, a porta e o
mecanismo de bloqueio podem ficar danificados.
• Desligue o produto da tomada quando não estiver em uso.
• Nunca lave o produto espalhando ou despejando água sobre ele! Há risco de
choque eléctrico!
• Nunca toque na ficha com as mãos molhadas! Nunca puxe pelo cabo para retirar
da tomada, mas sempre pela ficha.
• Use apenas detergentes, amaciadores e suplementos apropriados para máquinas de lavar automáticas.
• Siga as instruções das etiquetas das roupas e da embalagem do detergente.
• O produto deve ser desligado da tomada durante os procedimentos de instalação, manutenção, limpeza e reparação.
• Os procedimentos de instalação e reparação devem ser realizados sempre pelo
Agente de Assistência Técnica autorizado. O fabricante não poderá ser responsabilizado
por danos que possam surgir por procedimentos realizados por pessoas não autorizadas.
• 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.
• Posicione o produto sobre uma superfície rígida, nivelada e uniforme.
• Não o coloque sobre um tapete felpudo ou superfícies semelhantes.
• Não posicione o produto sobre uma plataforma alta ou próximo na extremidade
de uma superfície inclinada.
• Não coloque o produto sobre o cabo de alimentação.
• Nunca use esponjas ou materiais para esfregar. Poderão danificar as superfícies
pintadas, cromadas e plásticas.

1.2 Uso pretendido

• 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.

1.3 Segurança das crianças

• Os materiais de embalagem são perigosos para as crianças. Guarde os materiais
de embalagem num local seguro, fora do alcance de crianças.
• Os produtos eléctricos são perigosos para as crianças. Mantenha as crianças
afastadas do produto quando estiver em funcionamento. Não as deixe mexer no
produto. Use a função de bloqueio para crianças para as impedir de brincarem
com o produto.
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• Não se esqueça de fechar a porta de carregamento quando sair do compartimento onde o produto está instalado.
• 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.
Na lavagem da roupa em altas temperaturas, o vidro da porta de
carregamento torna-se quente. Por isso, tenha especial cuidado em
manter as crianças afastadas da porta de carregamento quando estiver a decorrer alguma lavagem

1.4 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. Leveos aos pontos de recolha de material de embalagem indicados pelas autoridades
locais.

1.5 Eliminação do produto fora de uso

• Este produto foi fabricado com peças e materiais de alta qualidade e que podem
ser reutilizados e reciclados.Por isso, não elimine o produto junto com o lixo
doméstico normal 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 do ponto de recolha mais próximo. Ajude a proteger o ambiente e os recursos naturais, reciclando os produtos usados. Para a segurança
das crianças, corte o cabo de alimentação e quebre o mecanismo de bloqueio da
porta de carregamento para que fique inutilizado, antes de eliminar o produto.

1.6 Conformidade com a Directiva WEEE

Este produto está em conformidade com a Directiva WEEE da EU
(2012/19/EU). Este produto porta um símbolo de classificação para resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (WEEE).
Este produto foi fabricado com materiais e peças de alta qualidade, que
podem ser reutilizados e reciclados. No fim da sua vida útil, não elimine o
resíduo com o lixo doméstico normal ou outro lixo. Leve-o a um centro de recolha
para reciclagem de equipamentos eléctricos e eletrónicos. Consulte as autoridades
locais para se informar sobre estes centros de recolha.

Cumprimento com a Directiva RoHS:

O produto que adquiriu está em conformidade com a Directiva RoHS da UE
(2011/65/EU). Ele não contém materiais perigosos e proibidos especificados na
Directiva.
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2 Instalação

Consulte o Agente de Assistência Técnica Autorizado
mais próximo para a instalação do produto. Para
deixar o produto pronto para utilização, reveja a
informação no manual do utilizador e certifique-se
que a electricidade, a torneira de fornecimento de
água e os sistemas de descarregamento de água
são apropriados antes de telefonar para o Agente de
Assistência Técnica Autorizado. Se não for o caso,
chame um técnico e um picheleiro qualificados para
executar os arranjos necessários.

C

INFORMAÇÕES

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.

B

AVISO

A instalação e as ligações eléctricas do produto deverão
ser efectuadas pelo Agente de Assistência Técnica
Autorizado. O fabricante não poderá ser responsabilizado
por danos que possam surgir por procedimentos realizados
por pessoas não autorizadas.

A

AVISO

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

2.1 Local apropriado para instalação

• Coloque a máquina sobre um piso rígido. Não a
coloque sobre um tapete felpudo ou 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.
• Coloque o produto, pelo menos, 1 cm afastado dos
outros móveis.

2.2 Retirar o reforço da embalagem

Incline a máquina para trás para retirar o reforço da
embalagem. Retire o reforço da embalagem puxando
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pela fita.

2.3 Remover os bloqueios de transporte

A

AVISO

Não remova os bloqueios de transporte antes de retirar o
reforço da embalagem.
Remova os parafusos de segurança de transporte antes
de máquina de lavar em funcionamento! Caso contrário, o
produto ficará danificado.

Desaperte todos os parafusos com uma chaveinglesa apropriada até que eles estejam a rodar
livremente (C). Retire os parafusos de segurança
para o transporte, rodando-os com cuidado. Fixe as
tampas plásticas fornecidas no saco do Manual do
utilizador nos orifícios no painel traseiro. (P)

C

INFORMAÇÕES

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.
Nunca desloque o produto sem que os parafusos de
segurança para o transporte estejam devidamente fixados
no lugar!

2.4 Ligar o abastecimento de água

C

INFORMAÇÕES

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.)
Se pretender utilizar ambas as entradas de água de
produto, ligue a mangueira de água quente após remover
o interruptor e o conjunto de juntas da válvula de água
quente. (Aplica-se para produtos fornecidos com um grupo
de bujão cego.)
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A

Ligue as mangueiras 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.

A

AVISO

Assegure-se de que as ligações de água quente e fria
são feitas correctamente quando instalar o produto. Caso
contrário, as suas roupas sairão quentes e descoloridas no
fim do processo de lavagem.

Aperte todas as porcas da mangueira manualmente.
Nunca utilize uma chave-inglesa quando apertar as
porcas. Abra completamente as torneiras após fazer
a ligação da mangueira para verificar se existem
fugas de água nos pontos de ligação. 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 danos
provocados por elas, mantenha as torneiras fechadas
quando a máquina não estiver em uso.

2.5 Ligar à drenagem

• A extremidade da mangueira de drenagem deve
ser directamente ligada à rede de esgoto ou ao
lavatório.

A

40cm

100cm

AVISO

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

• Para evitar o fluxo de retorno de água suja para
dentro da máquina e para permitir uma descarga
fácil, não introduza a extremidade da mangueira
dentro de água suja nem a coloque 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 deverá 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.

2.6 Ajustar os pés

A

AVISO

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.

Desaperte manualmente as porcas de bloqueio nos
pés. Ajuste os pés até que o produto fique nivelado e
equilibrado. Aperte manualmente de novo todas as
porcas de bloqueio.

AVISO

Não remova os bloqueios de transporte antes de retirar o
reforço da embalagem.

• A mangueira deve ser presa 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 próximo do 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.
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A

AVISO

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

2.7 Ligação eléctrica

Ligue o produto a uma saída de terra protegida por
um fusível que esteja dentro dos valores da tabela
"Especificações técnicas". A nossa empresa não
deverá ser responsabilizada por qualquer dano que
possa ocorrer se o produto for utilizado sem uma
Máquina de lavar / Manual do utilizador

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.
• A voltagem e o fusível ou disjuntor de protecção
permitido estão especificados na secção
“Especificações técnicas”. 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 deve ser igual a voltagem
eléctrica da sua casa.
• Não faça ligações através de cabos de extensão ou
multi-tomadas.

B

AVISO

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

2.8 Primeira utilização

Antes de começar a usar o produto, certifique-se que
todas as preparações estão feitas de acordo com as
instruções nas secções "Instruções importantes de
segurança" e "Instalação".
Para preparar o produto para lavar roupa, execute a
primeira operação no programa Algodão-90. Antes
de iniciar o programa, coloque 100 g, no máximo, de
pó anti-calcário no compartimento de detergente
de lavagem principal (compartimento nº II). Se o
anti-calcário for na forma de tablete, coloque apenas
uma tablete no compartimento nº 2. Seque o interior
do fole com um pano limpo quando o programa tiver
terminado.

C

INFORMAÇÕES

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.

2.9 Eliminação do material de embalagem

Os materiais de embalagem são perigosos para as
crianças. Guarde os materiais de embalagem num
local seguro, fora do alcance de crianças.
Os materiais de embalagem do produto são
fabricados a partir de materiais recicláveis. Elimine-os
de forma adequada e separe-os de acordo com as
instruções de lixo reciclável. Não os elimine com o
lixo doméstico normal.

2.10 Transporte do produto

Desligue o produto da tomada antes de o transportar.
Retire as ligações de fornecimento e de descarga
de água. Descarregue completamente a água
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remanescente no produto; consultar "Descarregar
a água remanescente e limpar o filtro da bomba".
Instale os parafuso de segurança para o transporte
na ordem inversa ao procedimento de remoção;
consultar, "Remover os bloqueios para transporte"

C

INFORMAÇÕES

Nunca desloque o produto sem que os parafusos de
segurança para o transporte estejam devidamente fixados
no lugar!

2.11 Eliminação do produto velho

Elimine o produto velho de forma a não prejudicar o
meio-ambiente.
Consulte o seu revendedor local ou o centro de
recolha de lixo sólido da sua área para saber como
eliminar o seu produto.
Para a segurança das crianças, corte o cabo de
alimentação e quebre o mecanismo de bloqueio da
porta de carregamento para que fique inutilizado,
antes de eliminar o produto.

3 Preparação

3.1 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".
• Observe sempre as instruções na embalagem do
detergente.
• Lave a roupa levemente suja a baixas
temperaturas.
• Use programas mais rápidos para pequenas
quantidades de roupa ligeiramente suja.
• Não use altas temperaturas para roupa que não
esteja muito suja ou com nódoas.
• Não use quantidades excessivas de detergente
além do recomendado na embalagem do mesmo.

3.2 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.

3.3 Preparar a roupa para a lavagem

• As roupas para lavar com metais pregados, tais
como soutiens 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.
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• 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. Siga sempre as instruções da 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.

3.4 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.

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.

Os tipos de roupa e o seu peso médio na tabela
seguinte são apresentados como exemplo.
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Tipo de roupa
Roupão de banho
Edredão
Lençol
Capa de almofada
Toalha de mesa
Toalha de banho
Camisa de homem

Peso (g)
1200
700
500
200
250
200
200

3.5 Carregar a roupa

Abra a porta de carregamento. Coloque as roupas
na máquina folgadamente. Empurre a porta de
carregamento para a fechar, até ouvir um estalido.
Verifique se não ficou nenhuma peça presa na porta.

C

INFORMAÇÕES

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.

A

AVISO

Se a roupa não for bem distribuída, podem surgir
problemas de vibração e ruídos.

3.6 Usar o detergente e o amaciador

Gaveta do detergente
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.

2 3

1

Detergente, amaciador e outros agentes de
limpeza
• Adicione detergente e amaciador antes de iniciar o
programa de lavagem.
• Nunca abra a gaveta do detergente enquanto o
programa de lavagem estiver em andamento!
• Quando usar um programa sem pré-lavagem,
não ponha detergente no compartimento de prélavagem (compartimento nº. 1).
• Num programa com pré-lavagem, não ponha
detergente líquido no compartimento de prélavagem (compartimento nº. 1).
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• 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).

3.7 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 colchas,
recomenda-se usar detergente líquido.
• Lave lãs com detergente específico para as
mesmas.

A

AVISO

Use apenas detergentes fabricados especialmente para
máquinas de lavar automáticas.
Não use sabão em pó.

3.8 Ajustar a quantidade de detergente

Usar branqueadores (lixívia)
• Seleccione um programa com pré-lavagem
e adicione o agente branqueador no início
da pré-lavagem. Não coloque detergente no
compartimento de pré-lavagem.
• Não use agente branqueador e detergente
misturados.
• Use uma pequena quantidade (aprox. 50 ml) de
agente branqueador e enxague as roupas muito
bem, já que pode causar irritação na pele. Não
verta o agente branqueador sobre as roupas e não
o utilize para roupas de cor.
• Quando usar lixívias à base de oxigénio, siga
as instruções na embalagem e seleccione um
programa que lave em temperaturas baixas.
• As lixívias à base de oxigénio podem ser usadas
junto com os detergentes; porém, se a densidade
não for a mesma do detergente, coloque primeiro
o detergente no compartimento nº. "II" na gaveta
de detergente e espere até que o detergente
escorra quando a máquina estiver a receber a
água. Adicione o agente branqueador no mesmo
compartimento quando a máquina ainda estiver a
receber água.
Usar removedor de calcário
• Quando necessário, use removedores de calcário
fabricados especialmente apenas para máquinas
de lavar.
• Observe sempre as instruções na embalagem.

A quantidade do detergente de lavagem a ser
utilizado depende da quantidade de roupa, do
seu grau de sujidade e da dureza da água. Leia
atentamente as instruções do fabricante na
embalagem do detergente e observe os valores da
dosagem.
• 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.
• Use detergentes concentrados na dose
recomendada.

3.9 Utilizar amaciadores

Verta o amaciador no compartimento
correspondente da gaveta de detergente.
• Use as dosagens recomendadas na embalagem.
• 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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3.10 Dicas para uma lavagem eficiente

Nível de sujidade

Cores leves e brancas

Roupas
Cores

Cores escuras

(Escala de
(Escala de temperatura
temperatura
(Escala de temperatura
recomendada baseada
recomendada
recomendada baseada no
no nível de sujidade: friabaseada no nível de
nível de sujidade: 40-90ºC)
40ºC)
sujidade: fria-40ºC)
Pode ser necessário
realizar a pré-lavagem ou Os detergentes líquidos
pré-tratar as nódoas. Os
e em pó recomendados
detergentes líquidos e em para roupas de cor, podem Os detergentes
pó recomendados para
ser usados nas dosagens líquidos apropriados
Muito sujas
roupas brancas, podem
recomendandas para
para roupas de cor e
escuras, podem ser
(nódoas difíceis, ser usados nas dosagens as roupas muito sujas.
Recomenda-se usar
usados nas dosagens
tais como gordura, recomendandas para
as roupas muito sujas.
detergentes em pó para recomendandas
café, frutas e
Recomenda-se usar
eliminar nódoas de lama para as roupas muito
sangue.)
detergentes em pó para
e de terra e nódoas que sujas.
eliminar nódoas de lama e são sensíveis a lixívia. Use
de terra e nódoas que são detergentes sem lixívia.
sensíveis a lixívia.

Com sujidade
normal

Os detergentes líquidos e
em pó recomendados para
roupas brancas, podem
(Por exemplo,
ser usados nas dosagens
nódoas nos
recomendandas para
colarinhos e
punhos causadas as roupas com sujidade
normal.
pelo suor do
corpo)

Ligeiramente
sujas
(Sem nódoas
visíveis.)
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Os detergentes líquidos e
em pó recomendados para
roupas brancas, podem
ser usados nas dosagens
recomendandas para as
roupas ligeiramente sujas.

Delicados/Lãs/
Sedas

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

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

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

Os detergentes líquidos
e em pó recomendados
para roupas de cor, podem
ser usados nas dosagens
recomendandas para as
roupas ligeiramente sujas.
Use detergentes sem
lixívia.

Os detergentes
líquidos apropriados
para roupas de cor e
escuras, podem ser
usados nas dosagens
recomendandas
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.
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4 Funcionar com o produto
4.1 Painel de controlo

1 - Botão de selecção do
programa (Posição superior
On / Off - Ligar/Desligar)
2 - Indicador de abertura da
porta
3 - Indicador de
acompanhamento do
programa
4 - Botão Iniciar / Pausa
5 - Botão de ajuste da
velocidade de centrifugação

1

4.2 Preparar a máquina

Certifique-se que as mangueiras estão ligadas
com firmeza. Ligue a ficha da máquina na tomada.
Abra completamente a torneira. Coloque a roupa
na máquina. Adicione detergente e amaciador de
roupas.

Selecção do programa

Seleccione o programa apropriado ao tipo,
quantidade e grau de sujidade da roupa, de acordo
com a "Tabela de consumo e programas" e a tabela de
temperatura abaixo. Seleccione o programa desejado
com o botão de selecção do programa.
90˚C

60˚C
40˚C30˚CFria

C

Algodão e linho branco muito sujos.
(panos de tabuleiros de café, toalhas de
mesa, toalhas, lençóis, etc.)
Roupas sintéticas ou de algodão e linho
resistentes ao desbotamento, de cor,
com sujidade normal (camisas, camisas
de dormir, pijamas) e linho branco
ligeiramente sujo (roupa interior, etc.)
Roupa mista incluindo tecidos delicados
(cortinas de renda, etc.), sintéticos e lãs.

INFORMAÇÕES

Use um anti-calcário apropriado para máquinas de lavar.
Os programas são limitados à velocidade de centrifugação
mais alta apropriada para o tipo particular de tecido.
Ao seleccionar um programa, considere sempre o tipo
de tecido, cor, grau de sujidade e temperatura da água
permitida.
Para mais detalhes sobre o programa, consulte a "Tabela
de consumo e programas".
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2
3
4
5

4.3 Programas principais

Dependendo do tipo de tecido, use os seguintes
programas principais:
• Algodão
Use este programa 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 este programa 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.
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 este programa para lavar as suas roupas de
lã. Seleccione a temperatura apropriada de acordo
com as etiquetas das suas roupas. Use detergentes
apropriados para lãs.

4.4 Programas adicionais

Para casos especiais, há também programas
adicionais disponíveis na máquina.

C

INFORMAÇÕES

Os programas adicionais podem diferir conforme o modelo
da sua máquina.
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• Económico Algodão
Use este programa para lavar a sua roupa lavável
no programa de algodão por um tempo maior,
embora com um excelente desempenho para fins de
poupança.

C

INFORMAÇÕES

O programa Económico Algodão consome menos energia
em relação aos outros programas para algodões.

• Delicado
Use este programa para lavar as suas roupas
delicadas. Lava com um movimento suave sem
qualquer centrifugação no entretanto, se comparado
com o programa Algodões.
• Lavagem Manual
Use este programa 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.
• Mini 30
Use este programa para lavar as suas roupas de
algodão ligeiramente sujas num período curto de
tempo.
• Pré-lavagem-Algodão
prefira este programa apenas para roupas de algodão
muito sujas.

Lavagem de
roupa escura

Drenagem
(Bomba)

Lavagem de
roupa escura

Anti-amarrotamento

Sintéticos

Algodão

Edredão Bloqueio para
(Roupa de
crianças
cama)

Pré-lavagem

Lavagem
Manual

Lavagem
principal

4.5 Programas especiais

Para aplicações específicas, seleccione qualquer um
dos seguintes programas.
• Enxaguamento
Use este programa quando quiser enxaguar ou
engomar separadamente.
• Centrifugação + Bomba
Use esse programa para aplicar um ciclo de
centrifugação adicional à sua roupa ou para
descarregar a água da máquina.

C

INFORMAÇÕES

Se quiser apenas descarregar a água sem centrifugar a
sua roupa, seleccione o programa Centrifugação+Bomba
e prima o botão "Iniciar / Pausa". A máquina passará
para a fase de centrifugação assim que completar a fase
do programa. Prima o botão "Iniciar/Pausa" para parar
a máquina, assim que observar a rotação do tambor. E
cancele este programa rodando o botão de selecção do
programa para uma outra posição.

4.6 Selecção da velocidade de rotação

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
indicador de Velocidade de centrifugação.

Enxaguamento
(Enxaguar)

Protecção do bebé
(BabyProtect)

Cotton Eco
(Económico
Algodão)

Lavagem Centrifugação
(Rotação)

Lãs
(Lã)

Delicado

expresso 14 Diariamente
Expresso super
curto

Mini 30

Fasion
care

Porta

Ligar/desligar

(Xpress Super Short)

Expresso
diário
(Daily Express)

Misto 40
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Aguardar
Lavagem

Super 40

Início /
Pausa

Enxaguamento
extra
(Enxaguamento
Plus)

Sem
centrifugação

Refrescar

Lavagem
rápida

Camisas

Terminado

Fria

Jeans

Roupas
desportivas
(Sports)

Temperatura Limpeza de
tambor

Início
retardado

Intensivo

Roupa
interior

Pet depilação
(Pelos de animais
domésticos)

Eco Clean
(Limpeza Eco)

PHR +
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4.7 Tabela de consumo e programas
PT

Consumo de energia
(kWh)

Velecida máx.***

90
60
40
Fria
60**
60**
40**
60
40
Fria
30
40
20
30

Consumo de água (lt)

Algodão
Pré-lavagem-Algodão
Algodão
Algodão
Económico Algodão
Económico Algodão
Económico Algodão
Sintéticos
Sintéticos
Sintéticos
Delicado
Lã
Lavagem Manual
Mini

Duração do programa
(~min)

Programa

Carga Max. (kg)

8

6
6
6
6
6
3
3
2,5
2,5
2,5
2
1,5
1
2,5

130
115
120
120
201
201
170
113
105
66
61
54
41
29

53
64
50
52
48
42
42
55
54
52
47
50
34
72

1,63
1,10
0,97
0,10
0,95
0,95
0,63
1,02
0,50
0,10
0,26
0,35
0,20
0,21

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
800
800
800
800
800
800
1000

Consumo de
água (l)

Consumo de
energia (kWh)

Duração do
programa
(min) *

Sintéticos 60
Sintéticos 40

Carga (kg)

Valores indicativos para programas de Sintéticos (PT)

2.5
2.5

55
54

1.02
0.50

01:53
01:45

Teor de humidade
remanescente (%)
**

Teor de humidade
remanescente (%)
**

≤ 1000 rpm

> 1000 rpm

45
45

40
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.

• :		 Seleccionável
** : 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.

C

INFORMAÇÕES

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.

** “Algodão Económico 40°C e Algodão Económico 60°C são ciclos padrão”. Estes ciclos são
conhecidos como ‘ciclo padrão de algodão 40°C’ e ‘ciclo padrão de algodão 60°C’ e indicados pelos
símbolos no painel.
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4.8 Iniciar o programa

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

Andamento do programa

A progressão de um programa em execução pode ser
acompanhada a partir do indicador de andamento
do programa com as luzes "Funcionamento" e "Fim/
Cancelar".

C

INFORMAÇÕES

Se a máquina não passar para a fase de centrifugação, o
sistema de detecção automática da carga desequilibrada
pode estar activado devido a distribuição desigual da
roupa na máquina.

4.9 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.
Se quiser abrir a porta de carregamento quando a
máquina está em uso, prima o botão "Iniciar / Pausa"
para pausar a máquina. A luz "Abertura da porta"
começará a piscar quando a máquina mudar para o
modo Pausa. A máquina verifica o nível de água no
seu interior. Se o nível for adequado, a luz "Abertura
da porta" acende-se fixamente dentro de 1-2
minutos e a porta de carregamento pode ser aberta.
Se o nível for inadequado, a luz "Abertura da porta"
apaga-se e a porta de carregamento não pode ser
aberta. Se tiver que abrir a porta de carregamento
enquanto a luz "Abertura da porta" estiver apagada,
terá que cancelar o programa em andamento;
consultar "Cancelar o programa".
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 "Funcionamento" começa a piscar no
indicador do andamento do programa, para mostrar
que a máquina foi mudada para o modo de pausa.
Quando a porta de carregamento puder ser aberta, a
luz "Abertura da porta" acenderá continuamente.
Adicionar ou retirar roupas
Prima o botão "Iniciar/Pausa" para mudar a
sua máquina para o modo de pausa. Quando a
máquina é mudada para o modo de pausa, a luz
"Funcionamento" começa a piscar. Aguarde até que a
porta de carregamento possa ser aberta. Abra a porta
de carregamento e adicione ou retire roupa.
Feche a porta de carregamento. Prima o botão
"Iniciar/Pausa" para iniciar a máquina.
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C

INFORMAÇÕES

A porta pode ser aberta se o nível da água for apropriado.
O símbolo de porta aberta pisca até que a porta de
carregamento esteja pronta para ser aberta. A luz do
símbolo estabiliza quando a porta puder ser aberta. Pode
abrir a porta para adicionar/retirar a roupa.

4.10 Cancelar o programa

Para cancelar o programa, rode o botão de Selecção
do programa para seleccionar outro programa. O
programa anterior será cancelado. A luz "Fim /
Cancelar" piscará continuamente para avisar que o
programa foi cancelado.

C

INFORMAÇÕES

Se quiser iniciar um novo programa após cancelar o
anterior, este novo programa começará sem descarregar a
água da máquina.
C Se quiser abrir a porta de carregamento quando
a luz “Porta de carregamento” estiver apagada,
precisa usar o programa "Centrifugação+Bomba". Ver
"Centrifugação+Bomba"

Re-centrifugar a roupa
O sistema de controlo de carga desequilibrada pode
impedir a centrifugação pela carga desequilibrada de
roupa na máquina. Se quiser centrifugar novamente:
Reorganize a roupa na máquina. Seleccione o
programa Centrifugação +Bomba e prima o botão
"Iniciar/Pausa".

4.11 Fim do programa

A luz "Fim/Cancelar" no indicador de
acompanhamento do programa acenderá assim que
o prpograma chegar ao fim; e o símbolo de "Porta
aberta" piscará por 1-2 minutos até que a porta
esteja pronta para abrir. Quando o símbolo "Abertura
da porta" estiver aceso continuamente, a porta pode
ser aberta.
Para desligar a máquina, rode o botão de selecção
do programa para a posição "On / Off". Retire a roupa
e feche a porta de carregamento. A máquina está
pronta para a nova execução.

4.12 Abertura da porta

O símbolo de "Abertura da porta" acende quando a
porta puder ser aberta. O símbolo pisca até que a
porta puder ser aberta. Se o símbolo "Abertura da
porta" não estiver aceso, não force a abertura da
porta. A luz do símbolo estabiliza quando a porta
puder ser aberta.
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4.13 A sua máquina está equipada com um
“Modo Stand-by”

No caso de não iniciar um programa ou aguardar
sem realizar qualquer operação quando a máquina
estiver ligada pelo botão On/Off e enquanto estiver
no passo de selecção, ou se nenhuma outra operação
for realizada em aproximadamente 2 minutos após
o programa que seleccionou chegar ao fim, a sua
máquina mudará automaticamente para o modo de
poupança de energia. O brilho das luzes indicadoras
diminuirá. O seu produto também está equipado
com um visor que exibe a duração do programa; este
visor apagar-se-á completamente. No caso de rodar
o botão de selecção do programa ou premir qualquer
botão, as luzes e o visor regressarão à condição
anterior. As selecções que fizer enquanto está a sair
do modo de poupança de energia podem mudar.
Verifique se as suas selecções estão correctas antes
de iniciar o programa. Reajuste se necessário. Isto
não é uma avaria.

5 Manutenção e limpeza

A durabilidade do produto extende-se e os problemas
diminuem se for limpo em intervalos regulares.

5.1 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.

5.2 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

INFORMAÇÕES

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.

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

C

INFORMAÇÕES

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.

Lave a gaveta de detergente e o sifão com bastante
água tépida num lavatório. Calce luvas protectoras
ou use uma escova adequada para evitar tocar a pele
nos resíduos na gaveta quando limpar. Volte a gaveta
para o seu lugar após a limpeza e certifique-se que
ficou bem encaixada.
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Se os orifícios mostrados abaixo na figura estiverem
bloqueados, abra os orifícios usando um palito de
dentes.

C

INFORMAÇÕES

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.

5.3 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.
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A

AVISO

Nunca use esponjas ou materiais para esfregar. Poderão
danificar as superfícies pintadas e plásticas.

5.4 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.

congelação da água.

A

AVISO

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

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

A

AVISO

A temperatura da água no interior da máquina pode
chegar a 90 ºC. Para evitar riscos de queimaduras, o filtro
só deve ser limpo após a água da máquina ter arrefecido.

Apra a tampa do filtro puxando-a em ambos os lados
no topo.

C

INFORMAÇÕES

Feche as torneiras. Remova 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, pode extraí-los com alicates e limpá-los. Retire
os filtros pelas extremidades chatas das mangueiras
de entrada de água com as juntas e limpe-os
totalmente em água corrente. Recoloque as juntas e
filtros cuidadosamente nos seus lugares e aperte as
roscas da mangueira manualmente.

5.5 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
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Pode retirar a tampa do filtro empurrando levemente para
baixo com uma ferramenta fina e pontiaguda de plástico,
através da abertura sobre a tampa do filtro. Não use
ferramentas pontiagudas de metal para remover a tampa.

Siga os passos abaixo para descarregar a água.

Coloque um recipiente largo na frente do filtro para
receber a água que escorre do filtro. 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 um
pano à mão para absorver a água entornada. Quando
descarregar toda a água do interior da máquina,
extraia totalmente o filtro rodando-o.
Limpe quaisquer resíduos dentro do filtro bem como
as fibras, se houver, em volta da área do propulsor da
bomba. Instale o filtro.
Encaixe primeiro as abas nos seus lugares na parte
inferior e depois pressione a parte superior para
fechar.
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6 Especificações técnicas
Regulamento Delegado da Comissão sobre Reclamações (UE) Nº 1061/2010
Nome do fornecedor ou marca comercial

Beko

Nome do modelo

WMB 61001 Y+

Capacidade nominal (kg)

6

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

A+

Consumo Anual de Energia (kWh) (1)

194

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

0,950

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

0,950

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

0,630

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

0,200

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

1,000

Consumo Anual de Água (l) (2)

9900

Classe de eficiência de centrifugação-secagem / Escala de A (Eficiência mais alta) a G
(Eficiência mais baixa)
Velocidade máxima de centrifugação (rpm)
Teor de humidade remanescente (%)
Programa algodão padrão (3)

C
1000
62

Algodão eco 60°C e 40°C

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

201

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

201

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

170

Duração do modo ligado (left-on mode) (min)
Emissões de ruído acústico aéreo na lavagem/centrifugação (dB)

N/A
60/76

Incorporado

Non

Altura (cm)

84

Largura (cm)
Profundidade (cm)
Peso líquido (±4 kg.)
Entrada única de água / Entrada dupla de água
• Disponível
Entrada eléctrica (V/Hz)

60
41,5
55
•/230 V / 50Hz

Corrente total (A)

10

Potência total (W)

1550

Código do modelo principal

9413

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.
(1)

(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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7 Resolução de problemas
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 seleccionado.
• A máquina de lavar foi mudada para o modo de auto-protecção devido a um problemas de fornecimento
(tensão da linha, pressão da água, etc.). >>>
Para cancelar o programa, rode o botão de Selecção do
programa para seleccionar outro programa. O programa anterior será cancelado. (Ver "Cancelar o 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 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 encontada a um item duro. >>> Certifique-se que a máquina não está encostada em nada.
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 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 seleccionada.
• O temporizador pode parar durante a fase de centrifugação. >>> O sistema de detecção automático de carga
desequilibrada pode ter sido activado devido a uma distribuição desigual da roupa no tambor.

C

INFORMAÇÕES

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.

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.

C

INFORMAÇÕES

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.
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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 activado, devido a demasiado uso de detergente. >>> Use a quantidade de detergente recomendada.

C

INFORMAÇÕES

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.

A

AVISO

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