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OÃËABËEHÈE

Ââåäåíèe

Oáùèe ñâåäeíèÿ ïî
∋ êñïëyàòàöèè

Ãàpàíòèÿ

Mepû áåçoïacíocòè

Texíè÷ecêèe xapaêòepècòèêè

Ycòaíoâêa

Oïècaíèe êoìaíä

Taáëèöû âûáopa ïpoãpaìì

Bûáop ïpoãpaìì

Koíòeéíep äëÿ ìoюùèx
cpeäcòâ

Tèï áeëüÿ

Còèpêa

Чècòêa è yxoä ça ìaøèíoé

Boçìoæíûe íeècïpaâíocòè
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ÏÎÇÄPÀÂËßÅÌ!

Ïpèîápåòÿ ∋ òó ñòèpàëüíóю
ìàøèíó Êàíäè, Âû påøèëè
íå èäòè íà êîìïpîìèññ: Âû
ïîæåëàëè ëó÷øåå.

Ôèpìà Êàíäè pàäà
ïpåäëîæèòü Âàì ∋ òó íîâóю
ñòèpàëüíóю ìàøèíó - ïëîä
ìíîãîëåòíèõ íàó÷íî-
èññëåäîâàòåëüñêèõ pàáîò è
ïpèîápåòåííîãî íà pûíêå, â
òåñíîì êîíòpàêòå ñ
ïîòpåáèòåëåì, îïûòà.

Âû âûápàëè êà÷åñòâî,
äîëãîâå÷íîñòü è øèpîêèå
âîçìîæíîñòè, êîòîpûå Âàì
ïpåäîñòàâëÿåò ∋ òà
ñòèpàëüíàÿ ìàøèíà.

Êpîìå òîãî Êàíäè ïpåäëàãàåò
Âàì øèpîêóю ãàììó
∋ ëåêòpîáûòîâîé òåõíèêè:
ñòèpàëüíûå ìàøèíû,
ïîñóäîìîå÷íûå ìàøèíû,
ñòèpàëüíûå ìàøèíû ñ
ñóøêîé, êóõîííûå ïëèòû,
ìèêpîâîëíîâûå ïå÷è,
äóõîâêè, âàpî÷íûå ïàíåëè,
õîëîäèëüíèêè,
ìîpîçèëüíèêè.

Ñïpîñèòå ó Âàøåãî ïpîäàâöà
ïîëíûé êàòàëîã ïpîäóêöèè
ôèpìû Êàíäè.

Ïpîñèì Âàñ âíèìàòåëüíî
îçíàêîìèòüñÿ ñ
ïpåäóïpåæäåíèÿìè,
ñîäåpæàùèìèñÿ â ∋ òîé
èíñòpóêöèè, êîòîpûå äàäóò
Âàì âàæíûå ñâåäåíèÿ,
êàñàюùèåñÿ áåçîïàñíîñòè,
óñòàíîâêè, ∋ êñïëóàòàöèè è
îáñëóæèâàíèÿ, íåêîòîpûå
ïîëåçíûå ñîâåòû ïî
ëó÷øåìó èñïîëüçîâàíèю
ìàøèíû.

Áåpåæíî õpàíèòå ∋ òó êíèæêó
èíñòpóêöèé äëÿ
ïîñëåäóюùèõ êîíñóëüòàöèé.

Ïpè îáùåíèè ñ ôèpìîé
Êàíäè èëè ñ åå
ñïåöèàëèñòàìè ïî
òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèю
ïîñòîÿííî ññûëàéòåñü íà
ìîäåëü è íîìåp G (åñëè
òàêîâîé èìååòñÿ).
Ïpàêòè÷åñêè, ññûëàéòåñü íà
âñå, ÷òî ñîäåpæèòñÿ â
òàáëè÷êå.
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PARABÉNS!

Ao adquirir este
electrodoméstico Candy,
demonstrou não estar
disposta a contentar-se com
qualquer coisa: você quer o
melhor!

A Candy alegra-se de lhe
poder oferecer esta nova
máquina de lavar roupa,
resultado de anos de
investigação e de
experiência de mercado,
em contacto directo com
os nossos clientes. Ao
escolher esta máquina, está
a escolher a qualidade, a
durabilidade e as
características excepcionais
que ela tem para oferecer.

Mas a Candy orgulha-se
ainda da vasta gama de
electrodomésticos que
coloca à disposição dos
seus clientes: máquinas de
lavar roupa, máquinas de
lavar loiça, máquinas de
lavar e de secar, fogões,
micro-ondas, fornos e
placas de fogão, frigoríficos
e congeladores.

Peça ao seu agente da
especialidade que lhe dê o
catálogo dos
electrodomésticos Candy.

Leia este livro de instruções
atentamente. Ele contém
não só informações
importantes sobre a
instalação, a utilização e a
manutenção seguras da
sua máquina, mas também
conselhos úteis sobre como
tirar o melhor proveito da
sua máquina.

Preserve este livro
cuidadosamente,
mantendo-o à mão para
futuras consultas.

Quando contactar o seu
agente Candy ou os
Serviços de Assistência
Técnica refira sempre o
modelo e o número da sua
máquina, bem como o
número G (se aplicável).
Todas estas referências se
encontram na
placadedecaracterísticas
da sua máquina.
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ÏÀPÀÃPÀÔ 2

ÃÀPÀÍÒÈß

Ñòèpàëüíàÿ ìàøèíà
ñíàáæåíà ãàpàíòèéíûì
ñåpòèôèêàòîì, êîòîpûé
ïîçâîëÿåò Âàì áecïëaòío
ïîëüçîâàòüñÿ óñëóãàìè
òåõíè÷åñêîãî ñåpâèñà, çà
èñêëю÷åíèåì îïëàòû çà
âûçîâ, â òå÷åíèå 1 ãîäà ñî
äíÿ ïîêóïêè.

RU
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ÏÀPÀÃPÀÔ 1

ÎÁÙÈÅ
ÑÂÅÄÅÍÈß

Ïpè ïîêóïêå óáåäèòåñü,
÷òîáû ñ ìàøèíîé áûëè:

À) ÈÍÑÒPÓÊÖÈß ÏÎ
ЭÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ ÍÀ
PÓÑÑÊÎÌ ßÇÛÊÅ;

Â) ÀÄPÅÑÀ ÑËÓÆÁ
ÒÅÕÍÈЧÅÑÊÎÃÎ
ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß;

Ñ) ÑÅPÒÈÔÈÊÀÒ
ÃÀPÀÍÒÈÈ;

D) ÇÀÃËÓØÊA;

E) ÆÅÑÒÊÎÅ
ÓÑÒPÎÉÑÒÂÎ ÄËß
ÇÀÃÈÁÀ ÑËÈÂÍÎÉ
ÒPÓÁÛ;

F) éíÑÖãÖçàÖ Ñãü
ÜàÑäéÉé åéûôÖÉé
ëêÖÑëíÇÄ àãà Ñãü
ÜàÑäéÉé
éíÅÖãàÇÄíÖãü
(äéçíÖâçÖê).

ÕPÀÍÈÒÅ ÈÕ

Ïpîâåpüòå îòñóòñòâèå
ïîâpåæäåíèé ìàøèíû ïpè
òpàíñïîpòèpîâêå. Ïpè
íàëè÷èè ïîâpåæäåíèé
îápàòèòåñü â öåíòp
òåõîáñëóæèâàíèÿ Êàíäè.
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CAPÍTULO 2

GARANTIA

CONDIÇÕES DE
GARANTIA 

Este electrodoméstico está
abrangido por uma Garantia.
Para beneficiar desta garantia
deverá apresentar o certificado
de “Garantia Internacional” ,
devidamente preenchido com o
nome e morada do consumidor
final, modelo e número de série
do aparelho e data de compra,
além de devidamente
autenticado pelo lojista. Este
documento ficará sempre na
posse do consumidor.
Durante o período de Garantia
os Serviços de Assistência
Técnica efectuarão a reparação
de qualquer deficiência no
funcionamento do aparelho
resultante de defeito de fabrico.
A Garantia não inclui
deslocações a casa do cliente,
que serão debitadas de acordo
com a taxa de deslocação em
vigor a cada momento.
Exceptua-se a 1a deslocação se
se efectuar no primeiro mês de
vigência da Garantia, que será
gratuita.
A Garantia não inclui:
– Anomalias ocasionadas por
mau trato, negligência ou
manipulação contrária às
instruções contidas no manual,
modificação ou incorporação
de peças de procedência
diferente da do aparelho,
aplicadas por serviços técnicos
não autorizados.
– Defeitos provocados por curto-
-circuito ou injúria mecânica.
– Qualquer serviço de instalação
ou explicação do
funcionamento do aparelho em
casa do cliente.
– Indemnizações por danos
pessoais ou materiais causados
directa ou indirectamente.
– Troca do aparelho.

Serviço Pós-Venda
Com o objectivo de satisfazer
cada vez mais o consumidor
final, colocamos à vossa
disposição a nossa Rede
Nacional de Assistência Técnica,
com pessoal técnico
devidamente especializado.

PT

CAPÍTULO 1

VERIFICAÇÕES A
EFECTUAR QUANDO
A MAQUINA LHE
FOR ENTREGUE

Ao receber a máquina,
verifique se os seguintes
componentes, que deverá
manter num local seguro e
à mão, lhe foram entregues
juntamente com a máquina:

A) MANUAL DE
INSTRUÇÕES

C) CERTIFICADO DE
GARANTIA

D) TAMPÖES

E) CURVA PARA O TUBO
DE ESGOTO

F) COMPARTIMENTO DE
DETERGENTE LÍQUIDO
OU BRANQUEADOR
LÍQUIDO

GUARDE ESTES 
COMPONENTES BEM.

Verifique igualmente se a
máquina não sofreu
quaisquer danos durante o
transporte. Caso a máquina
esteja danificada entre
imediatamente em
contacto com o Centro de
Assistência Técnica mais
próximo.
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● íå ïîëüçóéòåñü òpîéíèêàìè
è ïåpåõîäíèêàìè;

● íå ïîçâîëÿéòå äåòÿì,
èíâàëèäàì ïîëüçîâàòüñÿ
ìàøèíîé áåç Âàøåãî
íàáëюäåíèÿ;

● íå òÿíèòå çà êàáåëü
ìàøèíû è ñàìó ìàøèíó äëÿ
îòêëю÷åíèÿ åå îò
∋ ëåêòpîñåòè;

● íå îñòàâëÿéòå ìàøèíó â
óñëîâèÿõ àòìîñôåpíûõ
âîçäåéñòâèé (äîæäü, ñîëíöå è
ò.ï.);

● ïpè òpàíñïîpòèpîâêå íå
îïèpàéòå ìàøèíó åå ëюêîì
íà òåëåæêó;

Âàæíî!
Â ñëó÷àå óñòàíîâêè ìàøèíû
íà ïîëó, ïîêpûòîì êîâpîì èëè
âîpñèñòûì ïîêpûòèåì,
íåîáõîäèìî îápàòèòü
âíèìàíèå íà òî, ÷òîáû
âåíòèëÿöèîííûå îòâåpñòèÿ,
pàñïîëîæåííûå ñíèçó
ìàøèíû, íå áûëè çàêpûòû
âîpñîì.

● ïîäíèìàéòå ìàøèíó
âäâîåì, êàê ïîêàçàíî íà
pèñóíêå;

● â ñëó÷àå íåèñïpàâíîñòè èëè
ïëîõîé pàáîòû ìàøèíû,
îòêëю÷èòå åå, çàêpîéòå êpàí
ïîäà÷è âîäû è íå ïîëüçóéòåñü
åю. Äëÿ âîçìîæíîãî påìîíòà
îápàùàéòåñü òîëüêî â öåíòp
òåõîáñëóæèâàíèÿ Êàíäè è
òpåáóéòå èñïîëüçîâàíèÿ
îpèãèíàëüíûõ çàï÷àñòåé.

Íåñîáëюäåíèå çòèõ íîpì
ìîæåò ïpèâåñòè ê íàpóøåíèю
áåçîïàñíîñòè ìàøèíû.;

● Åñëè êàáåëü ïèòàíèÿ
ïîâpåæäåí, íåîáõîäèìî
çàìåíèòü åãî ñïåöèàëüíûì
êàáåëåì, êîòîpèé ìîæíî
íàéòè â ñëóæáå òåõíè÷åñêîãî
îáåñïå÷åíèÿ.
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ÏÀPÀÃPÀÔ 3

ÌÅPÛ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
ÏPÈ ËЮÁÛÕ
ÎÏÅPÀÖÈßÕ ЧÈÑÒÊÈ 
È ÒÅÕÍÈЧÅÑÊÎÃÎ
ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß
ÑÒÈPÀËÜÍÎÉ
ÌÀØÈÍÛ:

● îòêëю÷èòå ñòèpàëüíóю
ìàøèíó îò ñåòè è âûäåpíèòå
øòåïñåëü èç pîçåòêè;

● ïåpåêpîéòå êpàí ïîäà÷è
âîäû;

● Êàíäè îñíàùàåò âñå ñâîè
ìàøèíû êàáåëåì ñ
çàçåìëåíèåì. Óáåäèòåñü â
òîì, ÷òî çëåêòpîñåòü èìååò
çàçåìëåííûé ïpîâîä. Â
ñëó÷àå åãî îòñóòñòâèÿ,
íåîáõîäèìî îápàùàòüñÿ ê
êâàëèôèöèpîâàííîìó
ïåpñîíàëó.

Àïïàpàòópà ôèpìû
Êàíäè ñîîòâåòñòâóåò íîpìàì
ÅЭÑ N 89/336, 73/23 íà
çëåêòpîîáîpóäîâàíèå;

● íå êàñàéòåñü ñòèpàëüíîé
ìàøèíû âëàæíûìè póêàìè è
íîãàìè;

● íå pàáîòàéòå ñî
ñòèpàëüíîé ìàøèíîé
áîñèêîì;

● íå ïpèìåíÿéòå óäëèíèòåëè
âî âëàæíûõ è ñûpûõ
ïîìåùåíèÿõ (âàííàÿ,
äóøåâàÿ êîìíàòà).

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÒÅÌÏÅPÀÒÓPÀ ÂÎÄÛ
ÂÎ ÂPÅÌß ÑÒÈPÊÈ
ÌÎÆÅÒ ÄÎÑÒÈÃÀÒÜ 90°Ñ.

● ïpåæäå ÷åì îòêpûòü
êpûøêó çàãpóçî÷íîãî ëюêà,
óáåäèòåñü â îòñóòñòâèè âîäû
â áàpàáàíå.

PT

● Não utilize adaptadores ou
fichas múltiplas.

● Não deixe que crianças
(ou adultos incapazes de
operarem com
electrodomésticos) usem os
equipamentos sem
supervisão.

● Nunca puxe pelo cabo ou
pelo próprio
electrodoméstico para retirar
a ficha do electrodoméstico
da tomada.

● Proteja o seu
electrodoméstico dos
elementos (chuva, sol, etc.).

● Se tiver de deslocar a sua
máquina ou de a mudar de
lugar, nunca pegue nela
pelos botões ou pela gaveta
para detergente.

● Durante o transporte
nunca deite a máquina
sobre o lado da porta.

Atenção: Se o
electrodoméstico for
instalado num local
alcatifado, deverá assegurar-
se de que as aberturas de
ventilação inferiores não
fiquem tapadas ou
obstruídas.

● Tal como a figura ilustra, a
máquina deverá ser sempre
erguida por duas (2) pessoas.

● Se a sua máquina se
avariar ou deixar de
trabalhar correctamente,
desligue-a, feche a
alimentação de água e não
tente repará-la. Qualquer
trabalho de reparação
deverá ser sempre feito por
um técnico autorizado
Candy, devendo sempre ser
instaladas peças
sobressalentes originais.
O incumprimento desta
norma poderá acarretar
sérias consequências para a
segurança dos equipamentos.

● Se o cabo de alimentação
de energia, a ser ligado à
rede, estiver danificado,
deverá ser substituido por um
cabo específico, que poderá
adquirir directamente aos
serviços de Assistência
Técnica Candy.

PT

CAPÍTULO 3

INSTRUÇÕES DE
SEGURANÇA

IMPORTANTE:
ESTAS INSTRUÇÕES
SÃO EXTREMAMENTE
IMPORTANTES PARA
TODAS AS OPERAÇÕES
DE LIMPEZA E DE
MANUTENÇÃO.

● Deslige o aparelho da
corrente, retirando a ficha do
respectivo cabo de
alimentação da tomada.

● Feche a torneira de
alimentação de água.

● Todos os electrodomésticos
Candy têm ligação à terra.
Assegure-se de que a instalação
eléctrica a que a máquina está
ligada se encontra devidamente
ligada à terra. Se tiver dúvidas ou
a instalação eléctrica não
estiver devidamente ligada à
terra, peça a um electricista
qualificado que proceda à
verificação e eventualmente à
ligação da instalação à terra.

Este aparelho está em
conformidade com as directivas
europeias 89/336/CEE, 73/23/CEE
e respectivas alterações
posteriores.

● Nunca toque no equipamento
com as mãos ou os pés
molhados ou húmidos.

● Não utilize os seus
electrodomésticos quando
estiver descalça.

● Evite usar cabos de extensão
em compartimentos com
banheira ou chuveiro; se,
eventualmente, tiver de optar
por essa solução, faça-o com o
maior cuidado.

ATENÇÃO:
DURANTE O CICLO 
DE LAVAGEM A ÁGUA
PODE ATINGIR UMA
TEMPERATURA DE 90°C.

● Antes de abrir a porta da
máquina de lavar roupa
certifique-se de que o tambor já
não tem água.
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ÏÀPÀÃPÀÔ 5

ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ 

Ïîìåñòèòå ìàøèíó âáëèçè
ìåñòà åå èñïîëüçîâàíèÿ áåç
ïîäñòàâêè è óïàêîâêè. 

Îòpåæüòå ëåíòû, êpåïÿùèå
øëàíã.

Îòêpóòèòå öåíòpàëüíûé áîëò
(A), 4 áîêîâûõ áîëòà (B) è
îòñîåäèíèòå òpàâåpñó (C).

Hàêëîíèòå ìàøèíó âïåpåä è
âûòàùèòå äâà ïëàñòèêîâûõ
ïàêåòà, ñîäåpæàùèõ äâà
çàùèòíûõ ∋ ëåìåíòà èç
ïîëèñòèpîëà, ïîòÿíóâ âíèç.

Çàêpîéòå îòâåpñòèå ïpîáêîé,
êîòîpàÿ íàõîäèòñÿ â ïàêåòå ñ
èíñòpóêöèåé.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÍÅ ÎÑÒÀÂËßÉÒÅ
∋ ËÅÌÅÍÒÛ
ÓÏÀÊÎÂÊÈ ÄÅÒßÌ
ÄËß ÈÃP.

Texíè÷ecêèe xapaêòepècòèêè

Çàãpóçêà (ñóõîão áåëüÿ) 

RU

ÏÀPÀÃPÀÔ 4

Íopìàëüíûé ypoâåíü
âoäû

Ïîòpåáëÿåìàÿ ìoùíocòü 

Ïîòpåáëåíèå ∋ íåpãèè
(ïpîãpàììà 90°C)

∋ ë. ïpeäoxpaíèòåëü

Cêopocòü âpaùeíèÿ
öeíòpèôyãè (îá/ìèí)

Äàâëeíèe â 
ãèäpaâëè÷ecêoé cècòeìe

Íàïpÿæåíèå â
ñåòè

8

kg 6

6÷15

2150

1,8

10

min. 0,05
max. 0,8

230

l

W

kWh

A

ëå. íÄÅãàóäì ë íÖïçàóÖëäàåà
ïÄêÄäíÖêàëíàäÄåà

VERIFIQUE A PLACA DE
IDENTIFICAÇÃO

MPa

V

5

52
cm

54
cm

85 
cm

60 cm
52 cm54 cm

60 cm

85 
cm

PT

CAPÍTULO 5

INSTALAÇÃO

Coloque a máquina, sem a
base da embalagem, perto
do local onde vai ficar
permanentemente
instalada.

Corte a tira que prende os
tubos e o cabo eléctrico.

Desaperte o parafuso
central (A); desaperte os
quatro parafusos laterais (B)
e retire a barra (C).

Com a ajuda de outra
pessoa incline o aparelho
para a frente e solte os
sacos de plástico contendo
os dois blocos de esferovite
de ambos os lados,
puxando-os para baixo.

Tape a abertura com o
bujão (fornecido
juntamente com a
máquina, no envelope que
contém o manual de
instruçóes).

ATENÇÃO:
NÃO DEIXE A
EMBALAGEM DA
MÁQUINA OU OS SEUS
COMPONENTES AO
ALCANCE DE
CRIANÇAS: ELA É UMA
POTENCIAL FONTE DE
PERIGO.

PT

CAPÍTULO 4

CARGA MÁXIMA 
(ROPA SECA)

NÍVEL DE ÁGUA NORMAL

POTÊNCIA ABSORVIDA

CONSUMO DE ENERGIA 
(PROG. 90°)

FUSÍVEL

VELOCIDADE 
DE ROTAÇÃO (r.p.m.)

PRESSÃO DO SISTEMA 
HIDRÃULICO

TENSÃO

DADOS TÉCNICOS



11

RU

Óñòàíîâèòå ìàøèíó ïî
ópîâíю ñ ïîìîùüю ïåpåäíèõ
íîæåê.

a) ïîâåpíèòå ïî ÷àñîâîé
ñòpåëêå ãàéêó, ÷òîáû
pàçáëîêèpîâàòü âèíò íîæêè.

b) âpàùàÿ íîæêó, ïîäíèìèòå
èëè îïóñòèòå ìàøèíó äî
õîpîøåé åå îïîpû íà ïîë.

c) çàáëîêèpóéòå âèíò íîæêè,
çàòÿíóâ ãàéêó ïpîòèâ ÷àñîâîé
ñòpåëêè äî óïîpà.

ì·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ÔÂÂÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸
ÔÓ„‡ÏÏ Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl ‚ ÔÓÎÓÊÂÌËË
Çõäã Ë Á‡„ÛÁÓ˜Ì˚È Î˛Í Á‡Í˚Ú.

Âêëю÷èòå âèëêó â pîçåòêó.

èÓÒÎÂ ÔÓ‰ÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl ÔË·Ó
‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ Ú‡ÍËÏ
Ó·‡ÁÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ÓÁÂÚÍ‡ ·˚Î‡
‰ÓÒÚÛÔÌÓÈ. 

10

min 50 cm
max 85 cm

+2,6 mt max

m
ax

 1
00

 c
m

min 4 cm

Çaêpeïèòå ∧ ècò
ãoôpèpoâaííoão ìaòåpèa∧ a
ía äíe, êaê ïoêaçaío ía
pècyíêe.

Ïpèñîåäèíèòå òpóáó ê
âîäîïpîâîäíîìó êpàíó è ê
ìàøèíå.

èË·Ó ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ÔÓ‰ÒÓÂ‰ËÌÂÌ
Í ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰Û ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ÌÓ‚˚ı
ÒÓÂ‰ËÌËÚÂÎ¸Ì˚ı ¯Î‡Ì„Ó‚. çÂ
ËÒÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂ ÒÚ‡˚Â ¯Î‡Ì„Ë Ë
ÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl. 

Âíèìàíèå!
Íå îòêpûâàéòå
âîäîïpîâîäíûé êpàí.

Ïpèäâèíüòå ìàøèíó ê
ñòåíå, îápàùàÿ âíèìàíèå
íà òî, ÷òîáû îòñóòñòâîâàëè
ïåpåãèáû, çàæèìû òpóá,
çàêpåïèòå ñëèâíóю òpóáó
íà áîpòó pàêîâèíû èëè
ëó÷øå ê êàíàëèçàöèîííîé
òpóáå ñ ìèíèìàëüíîé
âûñîòîé íàä ópîâíåì ïîëà
50 ñì è äèàìåòpîì áîëüøå
äèàìåòpà ñëèâíîé òpóáêè.

Â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè
èñïîëüçóéòå æåñòêîå
óñòpîéñòâî äëÿ ñãèáà
ñëèâíîé òpóáû.

RU

A

B

C

PT

Nivele a máquina
regulando a altura dois pés
dianteiros.

a) Rode a porca no sentido
dos ponteiros do relógio
para soltar a rosca de
fixação do pé.

b) Rode a pé para o erguer
ou baixar até estar
firmemente assente no
chão.

c) Fixe o pé nessa posição
rodando a porca no sentido
contrário co dos ponteiros
do relógio até embater no
fundo da máquina.

Assegure-se que o botão
está em posição de
desligado (OFF) e a porta
está fechada.

Ligue a máquina à corrente,
inserindo a ficha do
respectivo cabo de
alimentação na tomada.

Depois da instalação, os
acessórios devem estar
posicionados, pelo que a
tomada deve estar num
local acessível.

PT

Fixe a placa de material
ondulado no fundo da
mãquina, da forma indicada
na figura.

Ligue a mangueira de
admissão de água à torneira
de alimentação.

Os acessórios devem estar
ligados à torneira da água,
usando mangueiras novas.
As mangueiras não devem
ser reutilizadas.

ATENÇÃO:
NÃO ABRA A TORNEIRA!

Encoste a máquina à parede.

Prenda o fim da mangueira
de esgoto por cima da borda
da bacia ou do tubo de
descarga, assegurando-se de
que não esteja torcida ou
dobrada.

Sempre que possível, utilize um
tubo de esgoto fixo com um
diâmetro superior ao da
mangueira de esgoto da
máquina de lavar, a fim de
permitir a saída do ar.
O topo da mangueira de
esgoto deverá estar a uma
altura mínima de 50 cm.

Se necessário use a curva
rígida fornecida juntamente
com a máquina.
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ÍÀÇÍÀЧÅÍÈÅ
ÊÍÎÏÎÊ

êìäéüíäÄ  ãûäÄ

óÚÓ·˚ ÓÚÍ˚Ú¸ Î˛Í, Ì‡ÊÏËÚÂ Ì‡
ÍÎ‡‚Ë¯Û ‚ ÛÍÓflÚÍÂ.

Âíèìàíèå!
Ñïåöèàëüíîå
óñòpîéñòâî
áåçîïàñíîñòè íå
ïîçâîëÿåò
íåìåäëåííî îòêpûòü
ëюê â êîíöå ñòèpêè. Â
êîíöå ôàçû îòæèìà
öåíòpèôóãîé ñëåäóåò
ïîäoæäàòü 2 ìèíóòû,
ïpåæäå ÷åì îòêpûòü
ëюê.

àçÑàäÄíéê ÅãéäàêéÇäà
ãûäÄ

àÌ‰ËÍ‡ÚÓ ·ÎÓÍËÓ‚ÍË Î˛Í‡
Ò‚ÂÚËÚÒfl, ÍÓ„‰‡ Î˛Í ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛
Á‡Í˚Ú Ì‡ ‡·ÓÚ‡˛˘ÂÈ Ï‡¯ËÌÂ.
èË Ì‡Ê‡ÚËË Ì‡ ÍÎ‡‚Ë¯Û èìëä,
ÍÓ„‰‡ Î˛Í Á‡Í˚Ú, ËÌ‰ËÍ‡ÚÓ
ÏË„‡ÂÚ, Á‡ÚÂÏ Ì‡˜ËÌ‡ÂÚ Ò‚ÂÚËÚ¸Òfl
ÔÓÒÚÓflÌÌÓ.
ÖÒÎË Î˛Í ÌÂ Á‡Í˚Ú, ËÌ‰ËÍ‡ÚÓ
ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚ ÏË„‡Ú¸.
ëÔÂˆË‡Î¸ÌÓÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÌÂ
ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÓÚÍ˚Ú¸ Î˛Í Ò‡ÁÛ ÔÓ
ÓÍÓÌ˜‡ÌËË ÒÚËÍË. èÓ‰ÓÊ‰ËÚÂ
ÓÍÓÎÓ 2 ÏËÌÛÚ ÔÓÒÎÂ Á‡‚Â¯ÂÌËfl
ÔÓ„‡ÏÏ˚, ÔÓÍ‡ ËÌ‰ËÍ‡ÚÓ
·ÎÓÍËÓ‚ÍË Î˛Í‡ ÌÂ ÔÓ„‡ÒÌÂÚ. èÓ
Á‡‚Â¯ÂÌËË ÒÚËÍË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ
ÛÍÓflÚÍÛ ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ ‚
ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ç˚ÍÎ.

RU

A

2 min.

B
A

B
C

D
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P
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Îïèñàíèå êîìàíä

êÛÍÓflÚÍ‡ Î˛Í‡

àÌ‰ËÍ‡ÚÓ ·ÎÓÍËÓ‚ÍË Î˛Í‡   

Êëàâèøà “START”

äÌÓÔÍ‡ ÅÖá ëäãÄÑéä

äÌÓÔÍ‡ ÄÍ‚‡ÔÎ˛Ò 

äÌÓÔÍ‡ àçíÖçëàÇçéâ ÒÚËÍË

äÎ‡‚Ë¯‡ ÓÚÎÓÊÂÌÌÓ„Ó Á‡ÔÛÒÍ‡

äÌÓÔÍ‡ Â„ÛÎËÓ‚ÍË ÒÍÓÓÒÚË
ÓÚÊËÏ‡ 

ë‚ÂÚÓ‚ÓÈ ËÌ‰ËÍ‡ÚÓ ÒÍÓÓÒÚË
ÓÚÊËÏ‡ 

ë‚ÂÚÓ‚˚Â ËÌ‰ËÍ‡ÚÓ˚ ÒËÒÚÂÏ˚
Ó·‡ÚÌÓ„Ó ÓÚÒ˜ÂÚ‡ ‚ÂÏÂÌË 

ë‚ÂÚÓ‚˚Â ËÌ‰ËÍ‡ÚÓ˚ ÍÎ‡‚Ë¯ 

èÖêÖäãûóÄíÖãú èêéÉêÄåå ë
éíåÖíäéâ Çõäã.

Êîíòåéíåp äëÿ ìîюùèõ
ñpåäñòâ 

RU

DESCRIÇÃO DOS
COMANDOS

MANIPULO PARA ABRIR A
PORTA

Pressione o botão no
manípulo para abrir a porta

ATENÇÃO:
UM DISPOSITIVO 
DE SEGURANÇA
ESPECIAL IMPEDE 
A ABERTURA DA PORTA
NO FIM DO CICLO DE
LAVAGEM.
UMA VEZ CONCLUÍDO
O CICLO DE
CENTRIFUGAÇÃO
DEVERÁ ESPERAR 2
MINUTOS PARA PODER
ABRIR A PORTA.

INDICADOR DE FECHO DE
PORTA

O indicador luminoso de
“fecho de porta” acende
quando a porta está
totalmente fechada e a
máquina está pronta para
começar.
Quando o botão de
“INÍCIO” é pressionado com
a porta da máquina
fechada, o indicador
luminoso piscará
momentâneamente e
depois ficará ligado.
Se a porta não estiver
fechada, o indicador
luminoso continuará a
piscar.
Um dispositivo especial de
segurança previne que a
porta abra de imediato ao
fim do ciclo de lavagem.
Espere 2 minutos depois do
ciclo de lavagem ter
terminado, e a luz de fecho
de porta desligar-se-á antes
da porta se abrir. No fim do
ciclo de lavagem, rode o
selector de programas para
a posição “OFF”.

PTPT

CAPÍTULO 6

DESCRIÇÃO 
DOS COMANDOS

Manipulo para abrir a porta

Indicador de fecho de porta

Botão início (START)

Botão para roupa engomar
fácil       

Tecla Aquaplus     

Tecla Lavagem Intensiva   

Botão de início de
funcionamento retardado   

Tecla velocidade de
centrifugação   

Indicador luminoso da
velocidade de centrifugação

Indicador luminoso do tempo
remanescente    

Luzes das teclas   

Botão de selecção do programa
de lavagem com a posição OFF 

Gaveta para detergente
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äÎ‡‚Ë¯Ë ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚ı
ÙÛÌÍˆËÈ ÒÎÂ‰ÛÂÚ Ì‡ÊËÏ‡Ú¸
ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÂÂ‰ Ì‡Ê‡ÚËÂÏ Ì‡
ÍÎ‡‚Ë¯Û èìëä.

äÌÓÔÍ‡ ÅÖá ëäãÄÑéä

ùÚ‡ ÙÛÌÍˆfl ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ Ò‚ÂÒÚË ‰Ó
ÏËÌËÏÛÏ‡ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ ÒÍÎ‡‰ÓÍ Ì‡
Ó‰ÂÊ‰Â ‚ ÔÓˆÂÒÒÂ ÒÚËÍË ÔÛÚÂÏ
‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÒÚËÍË Ë ÚËÔ‡
ÒÚË‡ÂÏÓ„Ó ·ÂÎ¸fl.
ç‡ÔËÏÂ, ‰Îfl ÒÏÂ¯‡ÌÌÓ„Ó ÚËÔ‡
·ÂÎ¸fl ˝ÙÙÂÍÚ ‰ÓÒÚË„‡ÂÚÒfl Ú‡ÍËÏ
Ó·‡ÁÓÏ: ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓÂ ÛÏÂÌ¸¯ÂÌËÂ
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ‚Ó‰˚, ÔË ÒÏÂÌÂ ‚Ó‰˚
·‡‡·‡Ì ÌÂ ‚‡˘‡ÂÚÒfl, Ó˜ÂÌ¸
‰ÂÎËÍ‡ÚÌ˚È ÓÚÊËÏ – ‚ÒÂ ˝ÚÓ
ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ Ó·ÓÈÚËÒ¸ ·ÂÁ „Î‡ÊÂÌËfl
·ÂÎ¸fl ÔÓÒÎÂ ÒÚËÍË.
ÑÎfl ‰ÂÎËÍ‡ÚÌÓ„Ó ·ÂÎ¸fl, Á‡
ËÒÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ ËÁ‰ÂÎËÈ ËÁ ¯ÂÒÚË,
Ù‡Á˚ ÒÚËÍË ÒÎÂ‰Û˛Ú ‚ ÚÓÏ ÊÂ
ÔÓfl‰ÍÂ, ˜ÚÓ Ë ÔË ÒÚËÍÂ
ÒÏÂ¯‡ÌÌÓ„Ó ·ÂÎ¸fl, ÚÓÎ¸ÍÓ ÛÊÂ ·ÂÁ
ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ„Ó ÛÏÂÌ¸¯ÂÌËfl
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ‚Ó‰˚, ‰‡ Â˘Â
‰Ó·‡‚ÎflÂÚÒfl Ù‡Á‡ ÓÚÒÚÓfl ‚Ó‰˚ ‚
·‡‡·‡ÌÂ ÔÓÒÎÂ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂ„Ó
ÔÓÎÓÒÍ‡ÌËfl.
èË ‚˚·ÓÂ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÒÚËÍË
"¯ÂÒÚ¸" ˝Ú‡ ÍÌÓÔÍ‡ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ
ÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ·ÂÎ¸Â ‚ ‚Ó‰Â ÔÓÒÎÂ
ÔÓÒÎÂ‰ÌÂ„Ó ÔÓÎÓÒÍ‡ÌËfl, ˜ÚÓ·˚
‚ÓÎÓÍÌ‡ ıÓÓ¯ÂÌ¸ÍÓ ‡ÒÔ‡‚ËÎËÒ¸.
èÓ ÓÍÓÌ˜‡ÌËË ˆËÍÎÓ‚ ÒÚËÍË
"‰ÂÎËÍ‡ÚÌÓÂ" Ë "¯ÂÒÚ¸" ÏÓÊÌÓ
‚˚ÔÓÎÌflÚ¸ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ ÓÔÂ‡ˆËË: 
- éÚÊ‡Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ÅÖá ëäãÄÑéä 

˜ÚÓ·˚ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÔÓ„‡ÏÏÛ 
ÔÓÒÎÂ ÒÎË‚‡ ‚Ó‰˚ ËÎË ÓÚÊËÏ‡.

ÖÒÎË ‚˚ ÌÂ ıÓÚËÚÂ ÓÚÊËÏ‡Ú¸ ·ÂÎ¸Â,
‡ ÚÓÎ¸ÍÓ ÒÎËÚ¸ ‚Ó‰Û, ‚˚ÔÓÎÌËÚÂ
ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl:

- ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ ÛÍÓflÚÍÛ ‚˚·Ó‡
ÔÓ„‡ÏÏ ‚ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ç˚ÍÎ.

- ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ ÔÓ„‡ÏÏÛ íÓÎ¸ÍÓ
ÒÎË‚         .

- ‚ÌÓ‚¸ ‚ÍÎ˛˜ËÚÂ Ï‡¯ËÌÛ
Ì‡Ê‡ÚËÂÏ ÍÎ‡‚Ë¯Ë èÛÒÍ.
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äçéèäÄ ëíÄêí

ÖÒÎË ÔÓ„‡ÏÏ‡ ‚˚·‡Ì‡, ÚÓ
ÔÂÊ‰Â ˜ÂÏ Ì‡Ê‡Ú¸ ÍÎ‡‚Ë¯Û
START, ‰ÓÊ‰ËÚÂÒ¸, ÔÓÍ‡ ÌÂ Ì‡˜ÌÂÚ
ÏÂˆ‡Ú¸ ËÌ‰ËÍ‡ÚÓ “STOP”.

ç‡ÊÏËÚÂ Ì‡ ÍÌÓÔÍÛ ëíÄêí ‰Îfl
Á‡ÔÛÒÍ‡ ‚˚·‡ÌÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚.  Ç
Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ‚˚·‡ÌÌÓÈ
ÔÓ„‡ÏÏ˚ Á‡„ÓËÚÒfl
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒ‚Û˛˘ËÈ ËÌ‰ËÍ‡ÚÓ.

èêàåÖóÄçàÖ:  èéëãÖ
çÄÜÄíàü äçéèäà ëíÄêí
Ñé çÄóÄãÄ êÄÅéíõ
åéÜÖí èêéâíà
çÖëäéãúäé ëÖäìçÑ.

àáåÖçÖçàÖ èÄêÄåÖíêéÇ èéëãÖ
áÄèìëäÄ èêéÉêÄååõ (èÄìáÄ)
Ç˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸
ÔËÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ ‚ Î˛·ÓÈ ÏÓÏÂÌÚ
‚˚ÔÓÎÌÂÌËfl ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ
Ì‡Ê‡ÚËfl Ë Û‰ÂÊ‡ÌËfl ‚ ÚÂ˜ÂÌËË
ÔËÏÂÌÓ 2 ÒÂÍÛÌ‰ ÍÌÓÔÍË
“ëÚ‡Ú/è‡ÛÁ‡”. äÓ„‰‡ Ï‡¯ËÌ‡
‚ÓÈ‰ÂÚ ‚ ÂÊËÏ Ô‡ÛÁ˚, ËÌ‰ËÍ‡ÚÓ˚
“ÇÂÏfl ‰Ó ÓÍÓÌ˜‡ÌËfl”, ÒÍÓÓÒÚË
ÓÚÊËÏ‡ Ë ÍÌÓÔÓÍ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚ı
Ô‡‡ÏÂÚÓ‚ ·Û‰ÛÚ ÏË„‡Ú¸.

ÖÒÎË Ç˚ ıÓÚËÚÂ ‰ÓÎÓÊËÚ¸ ËÎË
‚˚ÌÛÚ¸ ·ÂÎ¸Â ‚ ÔÓˆÂÒÒÂ ÒÚËÍË,
ÔÓ‰ÓÊ‰ËÚÂ 2 ÏËÌÛÚ˚, ÔÓÍ‡
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË
‡Á·ÎÓÍËÛÂÚ Á‡„ÛÁÓ˜Ì˚È Î˛Í.
ë‰ÂÎ‡ÈÚÂ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÛ˛ Ç‡Ï
ÓÔÂ‡ˆË˛, Á‡ÍÓÈÚÂ Á‡„ÛÁÓ˜Ì˚È
Î˛Í Ë Ì‡ÊÏËÚÂ ÍÌÓÔÍÛ ëíÄêí.
å‡¯ËÌ‡ ÔÓ‰ÓÎÊËÚ ˆËÍÎ Ò ÚÓ„Ó
ÏÓÏÂÌÚ‡, Ì‡ ÍÓÚÓÓÏ ÓÌ ·˚Î
ÔÂ‚‡Ì.

éíåÖçÄ èêéÉêÄååõ

ÑÎfl ÓÚÏÂÌ˚ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ
ÛÍÓflÚÍÛ ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ ‚
ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ç˚ÍÎ.

RU

C
PT

A opção do botão deverá
ser seleccionada antes de
pressionar o botão “START”.

BOTÃO PARA ROUPA
ENGOMAR FÁCIL

Ao activar esta função, é
possível reduzir ao mínimo a
formação de rugas,
personalizando ainda mais o
ciclo de lavagem com base
no programa seleccionado e
no tipo de roupa a lavar.
Para os tecidos mistos, em
especial, a acção
combinada de uma fase de
arrefecimento gradual da
água, a ausência de
rotação da cuba durante as
descargas da água e uma
centrifugação delicada, a
baixa velocidade, permite
alisar a roupa ao máximo.
Para os tecidos delicados,
excepto a lã, são usadas as
fases acima descritas para
os tecidos mistos, com a
excepção do arrefecimento
gradual da água, mas com
uma fase adicional de água
parada na cuba, com stop
depois do último
enxaguamento.
Para programas de lãs
depois do enxaguamento
final, os tecidos
permanecem em água até
chegar a altura de ser
descarregada (indicador
luminoso irá piscar).
Quando estiver preparada
para descarregar  a
máquina, pressione o botão
“engomar fácil” e ela
escoará a água e fará a
centrifugação.
Se não quiser que a roupa
seja centrifugada:
- Rode o selector de
programas para a posição
“OFF”
- Seleccione apenas a
opção de escoamento
- Altere novamente,
pressionando o botão
“INÍCIO”.

PT

BOTÃO INÍCIO (START)

Antes de iniciar o programa,
espere que o indicador
luminoso “STOP” acenda,
pressionando o botão
“START”.
Pressione para começar o
ciclo seleccionado (ao
seleccionar um ciclo, um
indicador luminoso
acenderá).

NOTA: DEPOIS DE
ACCIONAR O BOTÃO
DE INÍCIO, ESTE,
DEMORARÁ ALGUNS
SEGUNDOS PARA
COMEÇAR A
TRABALHAR.

Alterar a programação após
o início do programa
(PAUSA)
O programa pode ser
colocado no modo PAUSA a
qualquer momento durante
o ciclo de lavagem,
pressionando a tecla
“Start/Pause” durante dois
segundos. Quando a
máquina está no modo
pausa, os indicadores
luminosos “Tempo Restante”,
velocidade de
centrifugação e teclas de
opções piscarão.
Para recomeçar o
programa, pressione
novamente o botão “INÍCIO
/ PAUSA”.

Se desejar alargar ou anular
a duração de lavagem,
espere 2 minutos até abrir a
porta em segurança.
Após ter feito essa escolha,
feche a porta, pressione o
botão de Início, e este
continuará a funcionar até
ao fim.

CANCELANDO O
PROGRAMA
Para cancelar o programa,
deverá rodar o selector de
programas para a posição
“OFF”.
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äçéèäÄ àçíÖçëàÇçéâ
ëíàêäà
ç‡Ê‡ÚËÂÏ ˝ÚÓÈ ÍÌÓÔÍË, ÍÓÚÓ‡fl
ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ‡ÍÚË‚ËÓ‚‡Ì‡ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚
ÔÓ„‡ÏÏÂ ÒÚËÍË
ıÎÓÔ˜‡ÚÓ·ÛÏ‡ÊÌ˚ı ÚÍ‡ÌÂÈ,
‚ÍÎ˛˜‡˛ÚÒfl ‚ ‡·ÓÚÛ ‰‡Ú˜ËÍË ÌÓ‚ÓÈ
ÒËÒÚÂÏ˚ ÄÍÚË‚‡. ùÚË ‰‡Ú˜ËÍË
ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡˛Ú ÔÓÒÚÓflÌÌÓÈ
‚˚·‡ÌÌÛ˛ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ ‚ ÚÂ˜ÂÌËË
ˆËÍÎ‡ ÒÚËÍË Ë ÒÎÂ‰flÚ Á‡ ‚‡˘ÂÌËÂÏ
·‡‡·‡Ì‡.
Å‡‡·‡Ì ‚‡˘‡ÂÚÒfl Ò ‡ÁÌÓÈ
ÒÍÓÓÒÚ¸˛ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ Ù‡Á˚
ˆËÍÎ‡ ÒÚËÍË. Ç ÏÓÏÂÌÚ Á‡·Ó‡
ÏÓ˛˘Â„Ó ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ËÁ ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡
·‡‡·‡Ì ‚‡˘‡ÂÚÒfl Ò Ú‡ÍÓÈ
ÒÍÓÓÒÚ¸˛, ˜ÚÓ·˚ ÏÓ˛˘ÂÂ ÒÂ‰ÒÚ‚Ó
‡ÒÔÂ‰ÂÎflÎÓÒ¸ ‡‚ÌÓÏÂÌÓ, ‡ ‚Ó
‚ÂÏfl ÒÚËÍË Ë ÔÓÎÓÒÍ‡ÌËfl, ÒÍÓÓÒÚ¸
‚‡˘ÂÌËfl ·‡‡·‡Ì‡ ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ÂÚ,
˜ÚÓ·˚ Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓ ÛÎÛ˜¯ËÚ¸
Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ÒÚËÍË. ÅÎ‡„Ó‰‡fl ˝ÚÓÈ
ÌÓ‚ÓÈ ÒËÒÚÂÏÂ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸
ÒÚËÍË ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ÂÚ ÅÖá
ìÇÖãàóÖçàü ÑãàíÖãúçéëíà
ÇõèéãçÖçàü èêéÉêÄååõ.
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EäçéèäÄ ÄäÇÄèãûë

ç‡Ê‡ÚËÂÏ ˝ÚÓÈ ÍÌÓÔÍË
ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸ ‡ÍÚË‚ËÛÂÚ
ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚È ÌÓ‚˚È ˆËÍÎ ÒÚËÍË
‰Îfl ÔÓ„‡ÏÏ ÒÚËÍË ëÏÂÒÓ‚˚ı Ë
ãËÌfl˛˘Ëı ÚÍ‡ÌÂÈ. ùÚÓ ÒÚ‡ÎÓ
‚ÓÁÏÓÊÌ˚Ï ·Î‡„Ó‰‡fl
ÔËÏÂÌÂÌË˛ ÌÓ‚ÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ Sensor
Activa Sensor. ùÚ‡ ÙÛÌÍˆËfl
ÔÂ‰ÛÒÏ‡ÚË‚‡ÂÚ ·ÂÂÊÌÓÂ
Ó·‡˘ÂÌËÂ Ò ‚ÓÎÓÍÌ‡ÏË ÚÍ‡ÌË
Ó‰ÂÊ‰˚, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÚÒfl
‰Îfl Î˛‰ÂÈ Ò ˜ÛÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÍÓÊÂÈ.
ÅÂÎ¸Â ÒÚË‡ÂÚÒfl ‚ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ
·ÓÎ¸¯ÂÏ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Â ‚Ó‰˚ Ë ˝ÚÓ,
‚ÏÂÒÚÂ Ò ÌÓ‚ÓÈ ÍÓÏ·ËÌ‡ˆËÂÈ
ˆËÍÎÓ‚ ‚‡˘ÂÌËfl ·‡‡·‡Ì‡ ‚Ó
‚ÂÏfl Á‡ÔÓÎÌÂÌËfl ·‡Í‡ ‚Ó‰ÓÈ Ë
ÒÎË‚‡ ‚Ó‰˚, ·Û‰ÂÚ ‰‡‚‡Ú¸ Ç‡¯ÂÈ
Ó‰ÂÊ‰Â ·ÂÁÛÍÓËÁÌÂÌÌÓÂ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó
ÒÚËÍË Ë ÓÔÓÎ‡ÒÍË‚‡ÌËfl.
äÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ‚Ó‰˚ ÔË ÒÚËÍÂ
‚ÓÁ‡ÒÚ‡ÂÚ Ú‡Í, ˜ÚÓ ÏÓ˛˘ÂÂ
ÒÂ‰ÒÚ‚Ó ‡ÒÚ‚ÓflÂÚÒfl ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛,
ÔÓ‚˚¯‡fl ÚÂÏ Ò‡Ï˚Ï
˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ÒÚËÍË ·ÂÎ¸fl.
äÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ‚Ó‰˚ ÔË
ÓÔÓÎ‡ÒÍË‚‡ÌËË Ú‡ÍÊÂ ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ÂÚ,
Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡fl ÔÓÎÌÓÂ Û‰‡ÎÂÌËÂ Ò
·ÂÎ¸fl ‚ÒÂı ÒÎÂ‰Ó‚ ÏÓ˛˘Â„Ó
ÒÂ‰ÒÚ‚‡.
ùÚ‡ ÙÛÌÍˆËfl ÒÚËÍË ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ
ÒÓÁ‰‡Ì‡ ‰Îfl Î˛‰ÂÈ Ò ÌÂÊÌÓÈ Ë
˜ÛÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÍÓÊÂÈ, Û ÍÓ„Ó ‰‡ÊÂ
Ï‡ÎÂÈ¯ÂÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÏÓ˛˘Â„Ó
ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ÏÓÊÂÚ ‚˚Á˚‚‡Ú¸
‡Á‰‡ÊÂÌËÂ ËÎË ‡ÎÎÂ„Ë˛.
ëÓ‚ÂÚÛÂÏ Ú‡ÍÊÂ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸
‰‡ÌÌÛ˛ ÙÛÌÍˆË˛ ‰Îfl ‰ÂÚÒÍÓ„Ó
·ÂÎ¸fl Ë ‰ÂÎËÍ‡ÚÌ˚ı ÚÍ‡ÌÂÈ ‚ÓÓ·˘Â
ËÎË ÔË ÒÚËÍÂ Ï‡ıÓ‚˚ı ÚÍ‡ÌÂÈ,
‚ÓÎÓÍÌ‡ ÍÓÚÓ˚ı ÔÓ„ÎÓ˘‡˛Ú
·ÓÎ¸¯ÂÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÏÓ˛˘Â„Ó
ÒÂ‰ÒÚ‚‡.
ÑÎfl Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËfl ÎÛ˜¯Â„Ó Í‡˜ÂÒÚ‚‡
ÒÚËÍË ‰‡ÌÌ‡fl ÙÛÌÍˆËfl ‚ÒÂ„‰‡
‡ÍÚË‚ËÛÂÚÒfl ÔË ÒÚËÍÂ
‰ÂÎËÍ‡ÚÌ˚ı Ë ¯ÂÒÚflÌ˚ı ÚÍ‡ÌÂÈ.

RU
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TECLA LAVAGEM INTENSIVA

Pressionando esta tecla,
que apenas pode ser
activada nos ciclos de
Algodões, os sensores no
novo sistema Activa entram
em acção. O sensores
manterão constante o nível
de temperatura
seleccionado ao longo de
ciclo de lavagem, assim
como a função mecânica
do tambor.
O tambor está concebido
de forma a atingir duas
diferentes velocidades em
momentos cruciais. Quando
o detergente entra em
contacto com a roupa, o
tambor gira de forma a que
o detergente seja distribuído
uniformemente; contudo,
durante o ciclo de lavagem
e enxaguamento a
velocidade aumenta de
forma a maximizar a acção
de limpeza. Graças a este
especial sistema, a
eficiência de lavagem é
superior SEM QUE SEJA
AUMENTADA A DURAÇÃO
DO TEMPO DO PROGRAMA.

PT

TECLA AQUAPLUS

Pressionando esta tecla
poderá activar um novo ciclo
de lavagem especial nos
programas de Cores e Tecidos
Mistos, graças ao novo
Sistema Sensor Activa. Esta
opção cuida delicadamente
das fibras das roupas e da
delicada pele daqueles que
as usam.
A roupa é lavada numa maior
quantidade de água e isso,
em conjunto com a nova
combinação de acção de
ciclos de rotação do tambor,
dar-lhe-à roupa que foi
lavada e enxaguada na
perfeição.A quantidade de
água na lavagem foi
aumentada de forma a que o
detergente fosse
completamente dissolvido,
assegurando uma lavagem
eficiente.A quantidade de
água também foi aumentada
no ciclo de enxaguamento
permitindo que todas as
partículas de detergente
sejam removidas das fibras.
Esta função foi
especificamente concebida
para pessoas com peles
delicadas e sensíveis, para
quem mesmo uma pequena
quantidade de detergente
pode causar alergias ou
irritações na pele.
Esta função também é
recomendada para a
lavagem de roupa de
criança ou tecidos delicados
em geral, ou para quando
lava tecidos turcos, uma vez
que as fibras tendem a
absorver uma elevada
quantidade de detergente.
Para assegurar a melhor
performance das suas
lavagens, esta função é
sempre activada nos
programas de Tecidos
Delicados e Lãs.
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äãÄÇàòÄ éíãéÜÖççéÉé
áÄèìëäÄ
èÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ‡ ‰Îfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË
‚ÂÏÂÌË Ì‡˜‡Î‡ ‡·ÓÚ˚ Ï‡¯ËÌ˚ Ò
ÓÚÒÓ˜ÍÓÈ Ì‡ 3, 6 ËÎË 9 ˜‡ÒÓ‚.
ÑÎfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ÓÚÒÓ˜ÍË Á‡ÔÛÒÍ‡
‚˚ÔÓÎÌËÚÂ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl:
ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ ÊÂÎ‡ÂÏÛ˛ ÔÓ„‡ÏÏÛ
(Ò‚ÂÚÓ‚ÓÈ ËÌ‰ËÍ‡ÚÓ ëíéè ÏË„‡ÂÚ).
ç‡ÊÏËÚÂ ÍÎ‡‚Ë¯Û éÚÎÓÊÂÌÌÓ„Ó
Á‡ÔÛÒÍ‡ (ÔË Í‡Ê‰ÓÏ Ì‡Ê‡ÚËË
Á‡ÔÛÒÍ ·Û‰ÂÚ ÓÚÎÓÊÂÌ
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ Ì‡ 3, 6 ËÎË 9 ˜‡ÒÓ‚,
Ë ·Û‰ÂÚ ÏË„‡Ú¸ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ
Ò‚ÂÚÓ‚ÓÈ ËÌ‰ËÍ‡ÚÓ).
ç‡ÊÏËÚÂ ÍÎ‡‚Ë¯Û èìëä ‰Îfl Ì‡˜‡Î‡
ÓÔÂ‡ˆËË éÚÎÓÊÂÌÌÓ„Ó Á‡ÔÛÒÍ‡
(Ò‚ÂÚÓ‚ÓÈ ËÌ‰ËÍ‡ÚÓ
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Â„Ó ‚ÂÏÂÌË
ÓÚÒÓ˜ÍË ÔÂÂÒÚ‡ÂÚ ÏË„‡Ú¸ Ë
Ò‚ÂÚËÚÒfl ÔÓÒÚÓflÌÌÓ).
èÓ ËÒÚÂ˜ÂÌËË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓ„Ó
ÔÂËÓ‰‡ ÓÚÒÓ˜ÍË ‚˚·‡ÌÌ‡fl
ÔÓ„‡ÏÏ‡ Á‡ÔÛÒÚËÚÒfl.

ÑÎfl ÓÚÏÂÌ˚ ÙÛÌÍˆËË éÚÎÓÊÂÌÌÓ„Ó
Á‡ÔÛÒÍ‡:
ç‡ÊÏËÚÂ Ì‡ ÍÎ‡‚Ë¯Û éÚÎÓÊÂÌÌÓ„Ó
Á‡ÔÛÒÍ‡, ˜ÚÓ·˚ ÔÓ„‡Ò Ò‚ÂÚÓ‚ÓÈ
ËÌ‰ËÍ‡ÚÓ (ÏË„‡ÂÚ Ò‚ÂÚÓ‚ÓÈ
ËÌ‰ËÍ‡ÚÓ ëíéè), Ë ÔÓ„‡ÏÏÛ
ÏÓÊÌÓ ·Û‰ÂÚ Á‡ÔÛÒÚËÚ¸ ‚Û˜ÌÛ˛ ÔË
ÔÓÏÓ˘Ë ÍÎ‡‚Ë¯Ë èìëä, ÎË·Ó
‚˚ÍÎ˛˜ËÚ¸ ÔË·Ó ÔÓ‚ÓÓÚÓÏ
ÛÍÓflÚÍË ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ ‚
ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ç˚ÍÎ.

RU
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äçéèäÄ êÖÉìãàêéÇäà
ëäéêéëíà éíÜàåÄ
éÚ ÒÍÓÓÒÚË ÓÚÊËÏ‡ Á‡‚ËÒËÚ Í‡ÍÓÂ
ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ‚Î‡„Ë ·Û‰ÂÚ Û‰‡ÎÂÌÓ ËÁ
·ÂÎ¸fl ·ÂÁ Ì‡ÌÂÒÂÌËfl  ÂÏÛ
ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËÈ. Ç˚ ÏÓÊÂÚÂ Á‡‰‡Ú¸
ÒÍÓÓÒÚ¸ ÓÚÊËÏ‡ ÔÓ Ç‡¯ÂÏÛ
ÊÂÎ‡ÌË˛.
ç‡Ê‡ÚËÂÏ ˝ÚÓÈ ÍÌÓÔÍË ÏÓÊÌÓ
ÛÏÂÌ¸¯ËÚ¸ Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÛ˛ ÒÍÓÓÒÚ¸
ÓÚÊËÏ‡ Ë, ÂÒÎË Á‡ıÓÚËÚÂ, ÚÓ Ë
ÓÚÏÂÌËÚ¸  ÂÊËÏ ÓÚÊËÏ‡.
ÑÎfl ÚÓ„Ó ˜ÚÓ·˚ ‚ÌÓ‚¸ ‚ÍÎ˛˜ËÚ¸
ÓÚÊËÏ, ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ Ì‡ÊËÏ‡Ú¸
ÍÌÓÔÍÛ ‰Ó ÚÂı ÔÓ, ÔÓÍ‡ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ
ÒÍÓÓÒÚË ÓÚÊËÏ‡ ÌÂ ‰ÓÒÚË„ÌÂÚ
ÊÂÎ‡ÂÏÓÈ ‚ÂÎË˜ËÌ˚.
ÇÓ ËÁ·ÂÊ‡ÌËÂ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËÈ
·ÂÎ¸fl, ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ Û‚ÂÎË˜ËÚ¸
ÒÍÓÓÒÚ¸ ÓÚÊËÏ‡ ·ÓÎ¸¯Â ÚÓ„Ó
ÁÌ‡˜ÂÌËfl, ÍÓÚÓÓÂ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍË
ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚÒfl ‰Îfl ‚˚·‡ÌÌÓÈ
ÔÓ„‡ÏÏ˚.

àÁÏÂÌÂÌËÂ ÒÍÓÓÒÚË ÓÚÊËÏ‡
‚ÓÁÏÓÊÌÓ ‚ Î˛·ÓÈ ÏÓÏÂÌÚ, ‰‡ÊÂ
·ÂÁ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍË Ï‡¯ËÌ˚.

ëÇÖíéÇéâ àçÑàäÄíéê
ëäéêéëíà éíÜàåÄ
èË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÒÚËÍË,
Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓ ‚ÓÁÏÓÊÌ‡fl ÒÍÓÓÒÚ¸
ÓÚÊËÏ‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍË
ÓÚÓ·‡Ê‡ÂÚÒfl Ò‚Â˜ÂÌËÂÏ
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Â„Ó ËÌ‰ËÍ‡ÚÓ‡. èË
‚˚·ÓÂ ÏÂÌ¸¯ÂÈ ÒÍÓÓÒÚË ÓÚÊËÏ‡
Ì‡Ê‡ÚËÂÏ ÍÌÓÔÍË ·Û‰ÂÚ Á‡„Ó‡Ú¸Òfl
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ  ËÌ‰ËÍ‡ÚÓ.

ëÇÖíéÇõÖ àçÑàäÄíéêõ
ëàëíÖåõ éÅêÄíçéÉé
éíëóÖíÄ ÇêÖåÖçà
Ç ˆÂÎflı ÛÔÓ˘ÂÌËfl ‡·ÓÚ˚ Ò
Ï‡¯ËÌÓÈ ËÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂÎÂÏ
ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Ò‚ÂÚÓ‚ÓÈ
ËÌ‰ËÍ‡ˆËË, ÓÚÓ·‡Ê‡˛˘‡fl
ÒÎÂ‰Û˛˘Û˛ ËÌÙÓÏ‡ˆË˛:

ë‚ÂÚÓ‚ÓÈ ËÌ‰ËÍ‡ÚÓ 90: ‰Ó
ÓÍÓÌ˜‡ÌËfl ÒÚËÍË Ò‚˚¯Â 60 ÏËÌ.

ë‚ÂÚÓ‚ÓÈ ËÌ‰ËÍ‡ÚÓ 60: ‰Ó
ÓÍÓÌ˜‡ÌËfl ÒÚËÍË ÏÂÌÂÂ 60 ÏËÌ.

ë‚ÂÚÓ‚ÓÈ ËÌ‰ËÍ‡ÚÓ 30: ‰Ó
ÓÍÓÌ˜‡ÌËfl ÒÚËÍË ÏÂÌÂÂ 30 ÏËÌ.

ë‚ÂÚÓ‚ÓÈ ËÌ‰ËÍ‡ÚÓ 15: ‰Ó
ÓÍÓÌ˜‡ÌËfl ÒÚËÍË ÏÂÌÂÂ 15 ÏËÌ.

ë‚ÂÚÓ‚ÓÈ ËÌ‰ËÍ‡ÚÓ ëíéè
("STOP"): ÒÚËÍ‡ Á‡‚Â¯ÂÌ‡.

RU
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TECLA VELOCIDADE DE
CENTRIFUGAÇÃO
O ciclo de centrifugação é
muito importante para
remover a maior quantidade
de água possível da roupa,
sem danificar os tecidos.
Poderá ajustar a velocidade
de centrifugação de acordo
com as suas necessidades.
Pressionando esta tecla, é
possível reduzir a velocidade
de centrifugação máxima, e se
desejar, cancelar o ciclo de
centrifugação.
Para reactivar o ciclo de
centrifugação basta pressionar
a tecla até encontrar a
velocidade de centrifugação
desejada.
Para não danificar os tecidos,
não é possível aumentar a
velocidade de centrifugação
além da velocidade
estabelecida
automaticamente na selecção
do programa.
É possível modificar a
velocidade de centrifugação
a qualquer momento, mesmo
sem colocar a máquina em
pausa.

INDICADOR LUMINOSO DA
VELOCIDADE DE CENTRIFUGAÇÃO
Quando selecciona um programa,
a velocidade de centrifugação
máxima é indicada
automaticamente pelo indicador
luminoso.
Optando por uma velocidade de
centrifugação inferior através da
respectica tecla, o indicador
luminoso indicará a nova
velocidade seleccionada.

INDICADOR LUMINOSO DO
TEMPO REMANESCENTE
Para gerir melhor o seu
tempo, as características
desta máquina tem um
sistema de indicador luminoso
que o mantém
constantemente informado
do tempo remanescente do
ciclo.
Indicador luminoso 90: 

Tempo remanescente superior
a 60 minutos;
Indicador luminoso 60: Tempo
remanescente até 60 minutos;
Indicador luminoso 30: Tempo
remanescente até 30 minutos;
Indicador luminoso 15: Tempo
remanescente até 30 minutos;
Indicador luminoso “STOP”:
Fim do programa.

PT

BOTÃO DE INÍCIO DE
FUNCIONAMENTO RETARDADO
Esta opção pode ser obtida
pelo botão de início de
funcionamento retardado,
atrasando o início de lavagem
3, 6 ou 9 horas.
Para atrasar o início de
funcionamento, proceda da
seguinte forma:
Seleccione o programa (“STOP”
– indicador luminoso);
Pressione o botão de início de
funcionamento retardado
(cada vez que pressionar o
botão, o início atrasará 3, 6 ou 9
horas respectivamente e a luz
correspondente irá piscar).
Pressione o botão “START” para
dar início à operação de início
de funcionamento retardado
(o indicador luminoso
associado a essa função,
deixará de piscar e
permanecerá  na função “ON”.
No fim do tempo de atraso
seleccionado, o programa
iniciar-se-á.

Para cancelar a função Início
de Funcionamento Retardado:
Pressione o respectivo botão
dessa função até o indicador
luminoso se desligar, nessa
altura o programa poderá
iniciar-se manualmente,
utilizando  o botão “START” ou
rodando o selector de
programas para a posição
“OFF”.
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ëÇÖíéÇõÖ àçÑàäÄíéêõ
äãÄÇàò
ë‚ÂÚÓ‚˚Â ËÌ‰ËÍ‡ÚÓ˚ ÍÎ‡‚Ë¯
Á‡„Ó‡˛ÚÒfl ÔË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ Í‡Ê‰ÓÈ
ÚÂÍÛ˘ÂÈ ÙÛÌÍˆËË.

èÖêÖäãûóÄíÖãú èêéÉêÄåå ë
éíåÖíäéâ Çõäã.

ÇêÄôÄÖíëü Ç éÅéàï
çÄèêÄÇãÖçàüï
åÄòàçÄ ÇäãûóÄÖíëü
(êÖÜàå Çäã.)
èéëêÖÑëíÇéå ìëíÄçéÇäà
ÜÖãÄÖåéâ èêéÉêÄååõ
ëíàêäà èêà èéåéôà
êìäéüíäà ÇõÅéêÄ
èêéÉêÄåå.
ÑÄççõâ ëíÄíìë
èéÑíÇÖêÜÑÄÖíëü
åàÉÄçàÖå ëÇÖíéÇéÉé
àçÑàäÄíéêÄ ëíéè.
àçÑàäÄíéê èêéÑéãÜÄÖí
åàÉÄíú, èéäÄ åÄòàçÄ çÖ
çÄóçÖí ëíàêÄíú, ãàÅé
åÄòàçì ÇõäãûóÄí
èéÇéêéíéå êìäéüíäà
ÇõÅéêÄ èêéÉêÄåå Ç
èéãéÜÖçàÖ Çõäã.

ç‡ÊÏËÚÂ ÍÌÓÔÍÛ “Start/Pause” ‰Îfl
Á‡ÔÛÒÍ‡ ‚˚·‡ÌÌÓÈ Ô„‡ÏÏ˚.

èÓ„‡ÏÏ‡ ‚˚ÔÓÎÌflÂÚÒfl ÔË
ÌÂËÁÏÂÌÌÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË ÒÂÎÂÍÚÓ‡
ÔÓ„‡ÏÏ ‰Ó Á‡‚Â¯ÂÌËfl ˆËÍÎ‡.

Ç˚ÍÎ˛˜ËÚÂ Ï‡¯ËÌÛ ÔÓ‚ÓÓÚÓÏ
ÛÍÓflÚÍË ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ ‚
ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ç˚ÍÎ.

èêàåÖóÄçàÖ:
êìäéüíäì ÇõÅéêÄ
èêéÉêÄåå ëãÖÑìÖí
éÅüáÄíÖãúçé
ÇéáÇêÄôÄíú Ç
èéãéÜÖçàÖ Çõäã. èé
éäéçóÄçàà äÄÜÑéÉé
ëÖÄçëÄ ëíàêäà, Ä
íÄäÜÖ èêà ÜÖãÄçàà
çÄóÄíú ëãÖÑìûôàâ
ëÖÄçë èÖêÖÑ íÖå, äÄä
ìëíÄçéÇàíú à
áÄèìëíàíú ÜÖãÄÖåìû
èêéÉêÄååì.

M

N

PT

LUZES DAS TECLAS   

Acendem-se quando as
respectivas teclas são
premidas.

PROGRAMA SELECTOR COM A
POSIÇÃO "OFF".

ROTAÇÃO EM AMBAS AS
DIRECÇÕES 
COLOQUE A MÁQUINA
EM “ON”,
SELECCIONANDO ESSA
OPÇÃO ATRAVÉS DO
SELECTOR DE
PROGRAMAS.
ESSA OPÇÃO SERÁ
INDICADA PELO
INDICADOR LUMINOSO
“STOP” QUE IRÁ PISCAR,
E CONTINUARÁ A PISCAR
ATÉ A MÁQUINA TER
COMEÇADO OU TER
RETOMADO A POSIÇÃO
“OFF”.

Pressione a tecla “Start/Pause”
para iniciar o ciclo
seleccionado.

O botão mantém-se intacto,
mesmo quando o programa
está a decorrer.

No fim do programa desligue
a máquina de lavar rodando
o selector para a posição
“OFF”.

NOTA:
O SELECTOR DE
PROGRAMAS DEVERÁ SER
DODADO ATÉ À POSIÇÃO
“OFF” NO FIM DE CADA
CICLO DE LAVAGEM OU
QUANDO RECOMEÇAR
UM OUTRO CICLO, OU
OUTRO PROGRAMA.
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Teìïepa
òypa
°C

90°

60°

60°

40°

30°

-

60°

60°

50°

40°

30°

-

40°

30°

-

30°

-

-

-

40°

50°

TAÁËÈÖA  ÏPOÃPAMM  CTÈPKÈ

ïpo÷íûe  òêàíè
Õëîïîê, ëåí

Õëîïîê, ñìåcoâûe
ïpo÷íûe òêàíè

Õëîïîê, 
ñìåcoâûe òêàíè

Õëîïîê

ñìåcoâûe è
cèíòeòè÷ecêèe òêàíè

ñìåcoâûe ïpo÷íûe òêàíè

Õëîïîê, 
ñìåcoâûe cèíòeòèêa

Cèíòeòè÷. òêàíè 
(íeéëoí, ïepëoí)

Cìåcoâûe, cèíòeòè÷.
äåëèêàòíûå

o÷eíü äeëèêaòíûe
òêaíè

❙ ❙ ❙

● ●

● ● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

●

● ●

●

Çaãpyçêa ìoюùèx
cpeäcòâ

Ïpèìèòe âo âíèìaíèe!

* å‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓ ‚ÓÁÏÓÊÌ˚È ‚ÂÒ Á‡„ÛÊ‡ÂÏÓ„Ó ÒÛıÓ„Ó ·ÂÎ¸fl ‰ÓÎÊÂÌ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÏÓ‰ÂÎË Ï‡¯ËÌ˚ (ÒÏ.
Ú‡·ÎË˜ÍÛ Ò ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÏË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡ÏË).

B cëy÷ae còèpêè cèëüío çaãpÿçíeííoão áeëüÿ peêoìeíäyeòcÿ cíèçèòü çaãpyçêy äo 3 êã
cyxoão áeëüÿ.

ëÍÓÓÒÚ¸ ÓÚÊËÏ‡ Ú‡ÍÊÂ ÏÓÊÌÓ Â„ÛÎËÓ‚‡Ú¸ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÂÍÓÏÂÌ‰Ó‚‡ÌÌ˚ÏË Ô‡‡ÏÂÚ‡ÏË Ì‡
ÎÂÈ·Î‡ı ËÁ‰ÂÎËÈ, ÎË·Ó ÓÍÎ˛˜‡Ú¸ ÓÚÊËÏ ‚ÓÓ·˘Â ÔË ÒÚËÍÂ ÓÒÓ·Ó ‰ÂÎËÍ‡ÚÌ˚ı ËÁ‰ÂÎËÈ.

** Ïpoãpaììû cooòâeòcòâюò EN Äèpeêòèâe 60456.

ÖÒÎË ÚÓÎ¸ÍÓ ‰Îfl Ó„‡ÌË˜ÂÌÌÓ„Ó ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ ‚Â˘ÂÈ, ÚÂ·ÛÂÚÒfl Ó·‡·ÓÚÍ‡ ÊË‰ÍËÏ ÓÚ·ÂÎË‚‡ÚÂÎÂÏ ‰Îfl
Û‰‡ÎÂÌËfl ÔflÚÂÌ, ÚÓ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓÂ Û‰‡ÎÂÌËÂ ÔflÚÂÌ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ‚˚ÔÓÎÌÂÌÓ ‚ ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ Ï‡¯ËÌÂ.
ç‡ÎÂÈÚÂ ÓÚ·ÂÎË‚‡ÚÂÎ¸ ‚ ‚‡ÌÌÓ˜ÍÛ ‰Îfl ÊË‰ÍÓ„Ó ÓÚ·ÂÎË‚‡ÚÂÎfl, ‚ÒÚ‡‚ÎÂÌÌÛ˛ ‚ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ “II” ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡
‰Îfl ÏÓ˛˘Ëı ÒÂ‰ÒÚ‚ Ë ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÛ˛ ÔÓ„‡ÏÏÛ  ÔÓÎÓÒÍ‡ÌËfl (        ).
èÓ Á‡‚Â¯ÂÌËË ˝ÚÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ ÒÂÎÂÍÚÓ ÔÓ„‡ÏÏ ‚ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ “OFF”, ‰Ó·‡‚¸ÚÂ ÓÒÚ‡‚¯ËÂÒfl
‚Â˘Ë Ë ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂ ÒÚËÍÛ Ì‡ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÔÓ‰ıÓ‰fl˘ÂÈ ÔÓ„‡ÏÏÂ.

êìäéüíäÄ
ÇõÅéêÄ

èêéÉêÄåå Ç
èéãéÜÖçàà

Çäã.:

90

60
P

60

40

30

60
P

60

50

40

30

40
30

30

40     

50

Ïpoãpaììa còèpêè äëÿ
ëÔ

Âˆ
Ë‡

Î¸
Ì˚

Â
Ô

Ó„
‡

Ï
Ï

˚

ÅÂÎ˚Â ÚÍ‡ÌË

ÅÂÎ˚Â ÚÍ‡ÌË Ò
ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒÚËÍÓÈ

ñ‚ÂÚÌ˚Â ÌÂÎËÌfl˛˘ËÂ
ÚÍ‡ÌË

ñ‚ÂÚÌ˚Â ÌÂÎËÌfl˛˘ËÂ
ÚÍ‡ÌË

ñ‚ÂÚÌ˚Â ÎËÌfl˛˘ËÂ ÚÍ‡ÌË

ñ‚ÂÚÌ˚Â ÎËÌfl˛˘ËÂ ÚÍ‡ÌË
ÒÚËÍ‡ ‚ ıÓÎÓ‰ÌÓÈ ‚Ó‰Â

ñ‚ÂÚÌ˚Â ÎËÌfl˛˘ËÂ ÚÍ‡ÌË Ò
ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒÚËÍÓÈ

ñ‚ÂÚÌ˚Â ÌÂÎËÌfl˛˘ËÂ
ÚÍ‡ÌË

ñ‚ÂÚÌ˚Â ÌÂÎËÌfl˛˘ËÂ
ÚÍ‡ÌË

ñ‚ÂÚÌ˚Â ÎËÌfl˛˘ËÂ ÚÍ‡ÌË

ñ‚ÂÚÌ˚Â ÎËÌfl˛˘ËÂ ÚÍ‡ÌË

ñ‚ÂÚÌ˚Â ÎËÌfl˛˘ËÂ ÚÍ‡ÌË
ÒÚËÍ‡ ‚ ıÓÎÓ‰ÌÓÈ ‚Ó‰Â

ÑÂÎËÍ‡ÚÌ˚Â ÚÍ‡ÌË

òÂÒÚ¸ Ò ÔÓÏÂÚÍÓÈ
"ÑÎfl Ï‡¯ËÌÌÓÈ ÒÚËÍË"

òÂÒÚ¸ Ò ÔÓÏÂÚÍÓÈ 
"ÑÎfl Ï‡¯ËÌÌÓÈ ÒÚËÍË"

èÓ„‡ÏÏ‡ "êÛ˜Ì‡fl ÒÚËÍ‡"

èÓÎÓÒÍ‡ÌËÂ

çÓÏ‡Î¸Ì˚È ÓÚÊËÏ

íÓÎ¸ÍÓ ÒÎË‚

“MIX & WASH SYSTEM”
èÓ„‡ÏÏ‡ 

ë‚Âı·˚ÒÚ‡fl 
ÔÓ„‡ÏÏ‡ 32 ÏËÌÛÚ˚

Maêc.
çaãpyçêa, 

êã*

**

**

**

5

5

5

5

5

5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

1,5

1

1

1

-

-

-

5

2

6

6

6

6

6

6

3

3

3

3

3

3

1,5

1

1

1

-

-

-

6

2
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TEMPE-
RATURA

°C

90°

60°

60°

40°

30°

-

60°

60°

50°

40°

30°

-

40°

30°

-

30°

-

-

-

40°

50°

TABELA DE PROGRAMAS DE LAVAGEM

Tecidos resistentes
Algodão, linho

Algodão,
tecidos mistos,

resistentes

Algodão,
tecidos mistos

Algodão

Tecidos mistos e
sintéticos

Mistos, resistentes

Sintéticos 
e mistos de algodão

Sintéticos (nylon, perlon)
mistos de algodão

Mistos, sintéticos, delicados

TECIDOS 
MUITO DELICADOS

Làs Sintéticos 
(dralon, acrílìco, trevira)

COLOCAÇÃO DO
DETERGENTE NA GAVETA

Observações importantes

*Capacidade máxima de roupa seca, de acordo com o modelo usada (verifique a
placa de identificação.

Se pretender lavar roupa interior muito suja, será recomendável não carregar a
máquina com mais de 3 kg de roupa.

Em todos os programas, é possível regular a velocidade da centrifugação de acordo
com as recomendações de lavagem indicadas na roupa. Se a etiqueta não trouxer
qualquer indicação, pode usar-se a centrifugação à velocidade máxima prevista
pelo programa.

**) Programas em conformidade com a norma EN 60456.

Quando só um limitado número de peças de roupa têm nódoas que requerem um
tratamento especial com branqueadores líquidos, a remoção preliminar das nódoas
pode ser efectuada na máquina de lavar roupa.
Coloque o branqueador no dispensador de branqueador líquido, inserido no
compartimento com a marca “II” na gaveta do detergente, e seleccione o programa
especial “ENXAGUAMENTO”.
Quando terminado o ciclo, rode o selector de programas até à posição “OFF”, coloque
a restante roupa e continue com uma lavagem normal no programa desejado.

SELECTOR DE
PROGRAMAS:

90

60
P

60

40

30

60
P

60

50

40

30

40
30

30

40       

50

PROGRAMA PARA
E

sp
e

c
ia

is

Brancos

Brancos com pré
lavagem

Tecidos coloridos

Tecidos coloridos

Tecidos normais

Tecidos normais, 
lavagem a frio

Tecidos coloridos
com pré lavagem

Tecidos coloridos

Tecidos coloridos

Tecidos normais

Tecidos normais

Tecidos normais, 
lavagem a frio

Tecidos delicados

Lãs "laváveis à
máquina"

Lãs "laváveis à
máquina"

Lavagem à mão

Enxaguamento

Centrifugação 

Despejo simples
da água

Programa “Mix &
Wash systems”

Programa rápido 

QUANTIDA-
DE MÁXIMA
DE ROUPA

kg* ❙ ❙ ❙

● ●

● ● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

●

● ●

●

5

5

5

5

5

5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

1,5

1

1

1

-

-

-

5

2

6

6

6

6

6

6

3

3

3

3

3

3

1,5

1

1

1

-

-

-

6

2

**

**

**
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4. ëÔÂˆË‡Î¸Ì˚Â ÔÓ„‡ÏÏ˚

èêéÉêÄååÄ "êìóçÄü ëíàêäÄ"
30°

Ç‡¯‡ ÒÚË‡Î¸Ì‡fl Ï‡¯ËÌ‡
ÓÒÌ‡˘ÂÌ‡ Ú‡ÍÊÂ ‰ÂÎËÍ‡ÚÌÓÈ
ÔÓ„‡ÏÏÓÈ "êÛ˜Ì‡fl ÒÚËÍ‡". ùÚ‡
ÔÓ„‡ÏÏ‡ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚ ÔÓÎÌ˚È
ˆËÍÎ ÒÚËÍË ËÁ‰ÂÎËÈ, ÔÓÏÂ˜ÂÌÌ˚ı
ÁÌ‡˜ÍÓÏ "íÓÎ¸ÍÓ ‰Îfl Û˜ÌÓÈ
ÒÚËÍË" ("Hand Wash only"). ùÚ‡
ÔÓ„‡ÏÏ‡ ÒÚË‡ÂÚ ‚ÒÂ„Ó ÔË 30°ë,
ËÏÂÂÚ 3 ˆËÍÎ‡ ÔÓÎÓÒÍ‡ÌËfl Ë
ÏÂ‰ÎÂÌÌ˚È ‰ÂÎËÍ‡ÚÌ˚È ÓÚÊËÏ.

ëèÖñàÄãúçÄü èêéÉêÄååÄ
éèéãÄëäàÇÄçàü “RINSE”
ùÚ‡ ÔÓ„‡ÏÏ‡ ‚˚ÔÓÎÌflÂÚ ÚË
ˆËÍÎ‡ ÔÓÎÓÒÍ‡ÌËfl Ò
ÔÓÏÂÊÛÚÓ˜Ì˚Ï ÓÚÊËÏÓÏ Ì‡
ÒÂ‰ÌÂÈ ÒÍÓÓÒÚË (ÍÓÚÓ‡fl ÏÓÊÂÚ
·˚Ú¸ ÛÏÂÌ¸¯ÂÌ‡ ËÎË ‚ÓÓ·˘Â
‚˚ÍÎ˛˜ÂÌ‡ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÈ
ÍÌÓÔÍÓÈ). ùÚ‡ ÔÓ„‡ÏÏ‡ ÏÓÊÂÚ
·˚Ú¸ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ì‡ ‰Îfl
ÓÔÓÎ‡ÒÍË‚‡ÌËfl Î˛·˚ı ÚËÔÓ‚
ÚÍ‡ÌÂÈ, Ì‡ÔËÏÂ ÔÓÒÎÂ Û˜ÌÓÈ
ÒÚËÍË ·ÂÎ¸fl.

ùÚ‡ ÔÓ„‡ÏÏ‡ Ú‡ÍÊÂ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ì‡ ‰Îfl ÓÚ·ÂÎË‚‡ÌËfl
(ÒÏ.Ú‡·ÎËˆÛ ÔÓ„‡ÏÏ).

ëèÖñàÄãúçÄü èêéÉêÄååÄ
“Åõëíêõâ éíÜàå”
èÓ„‡ÏÏ‡ “Åõëíêõâ éíÜàå”
‚˚ÔÓÎÌflÂÚÒfl Ì‡ Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓÈ
ÒÍÓÓÒÚË (ÍÓÚÓ‡fl ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸
ÛÏÂÌ¸¯ÂÌ‡ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÈ
ÍÌÓÔÍÓÈ).

íÓÎ¸ÍÓ ÒÎË‚ 
èÓ„‡ÏÏ‡ íÓÎ¸ÍÓ ÒÎË‚
ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚ ÒÎË‚ ‚Ó‰˚.

26

RU

ÏÀPÀÃPÀÔ 8

ÇõÅéê èêéÉêÄåå

Ä∧ ÿ paç∧ è÷íûx òèïoâ òêaíeé
è còeïeíè çaãpÿçíeíèÿ ∋ òa
còèpa∧ üíaÿ ìaøèía èìeeò 4
ãpyïïû ïpoãpaìì, â
cooòâeòcòâèè c êoòopûìè
âûáèpaeò öèê∧ còèpêè,
òeìïepaòypy è
ïpoäo∧ æèòe∧ üíocòü còèpêè
(cì. òaá∧ èöy ïpoãpaìì
còèpêè).

1. Ïpo÷íûe òêaíè
∋ òoò Ì‡·Ó ïpoãpaìì
paçpaáoòaí ä∧ ÿ ìaêcèìa∧ üío
èíòeícèâoé còèpêè è
ïo∧ ocêaíèÿ c
ïpoìeæyòo÷íûìè öèê∧ aìè
oòæèìa ä∧ ÿ íaè∧ y÷øeão
êa÷ecòâa ïo∧ ocêaíèÿ.
Çaê∧ ю÷èòe∧ üíûé oòæèì
yäa∧ ÿeò âoäy áo∧ ee
èíòeícèâío, ÷eì äpyòèe
ïpoãpaììû còèpêè.

2. Cìecoâûe è cèíòeòè÷ecêèe
òêaíè
Ocíoâíaÿ còèpêa è
ïo∧ ocêaíèe äaюò oò∧ è÷íûe
peçy∧ üòaòû á∧ aãoäapÿ
òùaòe∧ üío ïoäoápaííoé
cêopocòè âpaùeíèÿ áapaáaía
è ÛÓ‚Ìfl âoäû. Äe∧ èêaòíûé
oòæèì ãapaíòèpyeò, ÷òo
áe∧ üe áyäeò ìeíüøe
cìèíaòücÿ.

3. Ocoáo äe∧ èêaòíûe òêaíè

∋ òo íoâûé öèê∧ ïpoãpaìì,
êoòopûé ÷epeäyeò còèpêy è
çaìa÷èâaíèe. ∋ òè ïpoãpaììû
peêoììeíäyюòcÿ ä∧ ÿ o÷eíü
äe∧ èêaòíûx òêaíeé, òèïa
÷ècòoé øepcòè ä∧ ÿ
ìaøèííoé còèpêè. Còèpêa è
ïo∧ ocêaíèe âûïo∧ íÿюòcÿ
ïpè âûcoêoì ypoâíe âoäû
ä∧ ÿ oáecïe÷eíèÿ íaè∧ y÷øèx
peçy∧ üòaòoâ.

PT

4. Programas Especiais

LAVAGEM À MÃO 30°

Esta máquina de lavar
também tem um programa
de ciclo de lavagem à
mão. Este programa tem um
ciclo completo de lavagem
para roupas, denominado
como "Só Lavagem à Mão".
O programa tem uma
temperatura de 30º C e é
concluído com 3
enxaguamentos e uma
lenta centrifugação.

PROGRAMA ESPECIAL
“ENXAGUAMENTO”
Este programa  é constituído
por três enxaguamento
com uma centrifugação
intermédia (que pode ser
reduzida ou excluída
usando a tecla correcta).
Pode ser utilizado para
enxaguar qualquer tipo de
tecido, ou por exemplo
para utilizar após a lavagem
de roupa à mão.

Este programa pode ser
igualmente usado como um
ciclo de branqueamento
(veja tabela de programas).

PROGRAMA ESPECIAL
“CENTRIFUGAÇÃO RÁPIDA”
O programa
“CENTRIFUGAÇÃO RÁPIDA”
proporciona a máxima
centrifugação (a qual pode
ser reduzida utilizando a
tecla correcta).

ESCOAR 
O programa escoar é
indicado para escoar a
água.

PT

CAPÍTULO 8

SELECÇÃO DOS
PROGRAMAS

A máquina dispõe de 4
grupos de programas
diferentes baseados nos
diversos tipos de tecidos a
lavar, nos vários graus de
sujidade, na temperatura a
na duração do programa
de lavagem (vide a tabela
de programas).

1 Tecidos resistentes
Os programas deste grupo
foram desenvolvidos de
modo a garantirem os
melhores resultados de
lavagem, e os
enxaguamentos com
centrifugação intercalar
garantem um
enxaguamento perfeito da
roupa.
A centrifugação final
assegura que as peças de
roupa fiquem bem torcidas.

2 Tecidos mistos e sintéticos

A lavagem e o
enxaguamento estão
optimizados através dos
ritmos de rotação do
tambor e dos níveis de
água.
A centrifugação suave
assegura uma formação
reduzida de pregas e de
rugas nos tecidos.

3 Tecidos muito delicados

Este programa representa
um novo conceito de
lavagem que alterna fases
de rotação e de
impregnação, sendo
particularmente adequado
para tecidos muito
delicados, por exemplo,
pura lã virgem. Para que os
resultados de lavagem
sejam os melhores, tanto a
lavagem, como o
enxaguamento, se
processam com um nível
elevado de água.
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èêéÉêÄååÄ “MIX & WASH
SYSTEM”
ùÚ‡ ˝ÍÒÍÎ˛ÁË‚Ì‡fl ÒËÒÚÂÏ‡ Candy
ËÏÂÂÚ ‰‚‡ ·ÓÎ¸¯Ëı ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡:

• ‰ÂÎ‡ÂÚ ‚ÓÁÏÓÊÌ˚Ï ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÛ˛
ÒÚËÍÛ ‡ÁÌ˚ı ÚËÔÓ‚ ÚÍ‡ÌÂÈ
(Ì‡ÔËÏÂ ıÎÓÔÓÍ + ÒËÌÚÂÚËÍ‡ Ë
Ú.Ô.);

• ÔÓˆÂÒÒ ÒÚËÍË ÔÓËÒıÓ‰ËÚ Ò
ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ˝ÍÓÌÓÏËÂÈ
˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË.

èÓ„‡ÏÏ‡ "Mix & Wash"
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ ÒÚËÍÛ ÔË
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÂ 40°ë Ë ˜ÂÂ‰ÛÂÚ
‰ËÌ‡ÏË˜ÂÒÍÛ˛ Ù‡ÁÛ (‚‡˘ÂÌËÂ
·‡‡·‡Ì‡) Ë ÒÚ‡ÚË˜ÂÒÍÛ˛ Ù‡ÁÛ
(·ÂÎ¸Â ‚ ‡ÒÚ‚ÓÂ ‚ ÒÓÒÚÓflÌËË
ÔÓÍÓfl) Ë ‰ÎËÚÒfl ÔÓ˜ÚË 3 ˜‡Ò‡.
èÓÚÂ·ÎÂÌËÂ ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË Ì‡
‚ÂÒ¸ ˆËÍÎ ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ ‚ÒÂ„Ó 850
ÇÚ/˜‡Ò.

Ç‡ÊÌÓ:
• ÔÂ‚‡fl ÒÚËÍ‡ ÌÓ‚˚ı ˆ‚ÂÚÌ˚ı

‚Â˘ÂÈ ‰ÓÎÊÌ‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸Òfl
ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓ;

• ÌË ‚ ÍÓÂÏ ÒÎÛ˜‡Â ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ
ÒÏÂ¯Ë‚‡ÈÚÂ ÎËÌfl˛˘ËÂ ÚÍ‡ÌË.

ëÇÖêïÅõëíêÄü èêéÉêÄååÄ 32
åàçìíõ 50°
ë‚Âı·˚ÒÚ‡fl ÔÓ„‡ÏÏ‡ 32
ÏËÌÛÚ˚ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÒÓ‚Â¯ËÚ¸
ÔÓÎÌ˚È ˆËÍÎ ÒÚËÍË
ÔË·ÎËÁËÚÂÎ¸ÌÓ Á‡ 32 ÏËÌÛÚ˚ ÔË
Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓÈ Á‡„ÛÁÍÂ ‚ 2 Í„ Ë
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÂ 50°ë. 

èË ‚˚·ÓÂ ÔÓ„‡ÏÏ˚ “32
åàçìíõ” ,ÔÓÊ‡ÎÛÈÒÚ‡, Ó·‡ÚËÚÂ
‚ÌËÏ‡ÌËÂ, ˜ÚÓ Ï˚ ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÏ
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ÚÓÎ¸ÍÓ 20%
ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ ÏÓ˛˘Ëı ÒÂ‰ÒÚ‚ ÓÚ
ÚÓ„Ó ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡, ˜ÚÓ ÛÍ‡Á‡ÌÓ Ì‡
ÛÔ‡ÍÓ‚ÍÂ.

PT

CAPÍTULO 9

COLOCAÇÃO DO
DETERGENTE GAVETA
PARA DETERGENTE
A gaveta para detergente está
dividida em 3 compartimentos:

- O compartimiento,
indicado com “I”, destina-
se ao detergente da pré-
lavagem.

- O compartimento  
✿✿   destina-se a aditivoss
especiais, amaciadores,
perfumes, gomas,
branqueadores, etc.

- O compartimiento indicado
com “II”, é para o
detergente da lavagem
principal.

No caso dos detergentes
líquidos, utilize o recipiente
próprio, semelhante ao
representado na figura, e que
deverá ser introduzido no
tambor, sobre a roupa.

Este especial dispensador
deverá ser inserido no
compartimento “II” na gaveta
do detergente, ou também
quando deseja utilizar o
programa “ENXAGUAMENTO”
como ciclo BRANQUEADOR.

ATENÇÃO:
LEMBRE-SE DE QUE
ALGUNS DETERGENTES
SÃO DIFÍCEIS DE
REMOVER.
RECOMENDAMOS QUE,
NESSE CASO, UTILIZE O
RECIPIENTE ESPECIAL
PARA O DETERGENTE,
QUE DEVERÁ SER
DIRECTAMENTE
COLOCADO NO TAMBOR.

NO COMPARTIMENTO “✿✿ ”
USAR APENAS PRODUTOS
LÍQUIDOS. A MÁQUINA
ESTÁ DIRECCIONADA À
PRÉ LAVAGEM
AUTOMÁTICA DOS
ADITIVOS DURANTE O
ÚLTIMO
REENXAGUAMENTO
TODOS OS CICLOS DE
LAVAGEM

PT

PROGRAMA MIX & WASH

Este é um sistema exclusivo
Candy que envolve duas
grandes vantagens para o
consumidor:

● possibilidade de lavar
conjuntamente vários tipos
de tecidos ( por exemplo
algodões + sintéticos etc…)
não coloridos;

● lavar com uma
considerável poupança de
energia.

Importante:

● a primeira lavagem de
tecidos coloridos deve ser
feita separadamente;

● em todo o caso, nunca
junte tecidos coloridos.

PROGRAMA RÁPIDO 
32 MINUTOS 50°

O programa rápido - 32
minutos completa o ciclo
de lavagem
aproximadamente em 30
minutos, com um máximo
de carga de roupa de 2 kg
e 50ºC de temperatura.

Se seleccionar o programa
“Rápido 32’“, deverá utilizar
apenas 20% das
quantidades
recomendadas indicadas
na embalagem do
detergente.

RU

ÏÀPÀÃPÀÔ 9

ÊÎÍÒÅÉÍÅP
ÄËß ÌÎюÙÈÕ 
ÑPÅÄÑÒÂ

éÚ‰ÂÎÂÌËÂ ‰Îfl ÏÓ˛˘Ëı ÒÂ‰ÒÚ‚
‡Á‰ÂÎÂÌÓ Ì‡ ÚË ÓÚ‰ÂÎÂÌËfl:

- ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ Ó·ÓÁÌ‡˜ÂÌÌÓÂ “I”
‰Îfl ÔÓ„‡ÏÏ
ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒÚËÍË Ë
“Å˚ÒÚÓÈ ëÚËÍË”

- îòäåëåíèå "✿✿ " ñëóæèò
äëÿ ñïåöèàëüíûõ
äîáàâîê: ñìÿã÷èòåëè,
àpîìàòè÷åñêèå, ñèíüêà,
êpàõìàë è ò.ï.

- ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ Ó·ÓÁÌ‡˜ÂÌÌÓÂ “II”
‰Îfl ÏÓ˛˘Ëı ÒÂ‰ÒÚ‚
ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ ÒÚËÍË.

Ïpè èñïîëüçîâàíèè æèäêîñòè
äëÿ ñòèpêè íåîáõîäèìî
âñòàâèòü âî II îòäåëåíèå
ïpèëàãàåìóю ê ìàøèíå
âàííî÷êó.

ùÚ‡ ÒÔÂˆË‡Î¸Ì‡fl ‚‡ÌÌÓ˜Í‡ ‰ÓÎÊÌ‡
·˚Ú¸ ‚ÒÚ‡‚ÎÂÌ‡ ‚ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ “II”
ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡ ‰Îfl ÏÓ˛˘Ëı ÒÂ‰ÒÚ‚
Ú‡ÍÊÂ, ÂÒÎË Ç˚ ıÓÚËÚÂ
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ÔÓ„‡ÏÏÛ
ÔÓÎÓÒÍ‡ÌËfl  ‰Îfl ÓÚ·ÂÎË‚‡ÌËfl
·ÂÎ¸fl.

Âíèìàíèå!
Ïîìíèòå, ÷òî 
íåêîòîpûå ïîpîøêè 
óäàëÿюòñÿ ñ òpóäîì. 
Â ∋ òîì ñëó÷àå
påêîìåíäóåì 
èñïîëüçîâàòü 
ñïåöèàëüíûé 
êîíòåéíåp, êîòîpûé 
ïîìåùàюò ñ  ïîpîøêîì 
íåïîñpåäñòâåííî â 
áàpàáàí (ïpîäàåòñÿ 
ñ ìîюùèì ñpåäñòâîì).

èËÏÂ˜‡ÌËÂ: ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ
“✿✿ ” Á‡ÔÓÎÌflÂÚÒfl ÚÓÎ¸ÍÓ
ÊË‰ÍËÏË ÒÂ‰ÒÚ‚‡ÏË.
å‡¯ËÌ‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍË
Á‡·Ë‡ÂÚ ‰Ó·‡‚ÍË Ì‡
ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÏ ÔÓÎÓÒÍ‡ÌËË ‚Ó
‚ÒÂı ÔÓ„‡ÏÏ‡ı ÒÚËÍË.
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ä‡Í Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ˝ÍÓÌÓÏÌÓ
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ Ç‡¯Û
Ï‡¯ËÌÛ.

àëèéãúáìâíÖ èéãçìû
áÄÉêìáäì ÅÖãúü

ÑÓ‚Ó‰fl Á‡„ÛÁÍÛ ·ÂÎ¸fl ‰Ó
Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓ ÂÍÓÏÂÌ‰Ó‚‡ÌÌÓÈ, Ç˚
Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚÂ
ÒÚË‡Î¸Ì˚È ÔÓÓ¯ÓÍ,
˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„Ë˛ Ë ‚Ó‰Û.
èË ÒÚËÍÂ Ó‰ÌÓÈ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛
Á‡„ÛÊÂÌÌÓÈ Ï‡¯ËÌ˚ ˝ÍÓÌÓÏËÚÒfl
‰Ó 50% ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË ÔÓ
Ò‡‚ÌÂÌË˛ Ò ‰‚ÛÏfl ÔÓÎÓ‚ËÌÌ˚ÏË
Á‡„ÛÁÍ‡ÏË. 

çìÜçÄ ãà ÇÄå
èêÖÑÇÄêàíÖãúçÄü ëíàêäÄ?

íÓÎ¸ÍÓ ‰Îfl ÒËÎ¸ÌÓ Á‡„flÁÌfiÌÌÓ„Ó
·ÂÎ¸fl!
ëùäéçéåúíÖ ÒÚË‡Î¸Ì˚È
ÔÓÓ¯ÓÍ, ‚ÂÏfl, ‚Ó‰Û Ë ÓÚ 5 ‰Ó
15% ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË çÖ ËÒÔÓÎ¸ÁÛfl
ÔÓ„‡ÏÏÛ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓÈ
ÒÚËÍË ‰Îfl ÒÎ‡·Ó Ë ÌÓÏ‡Î¸ÌÓ
Á‡„flÁÌfiÌÌÓ„Ó ·ÂÎ¸fl. 

çìÜçÄ ãà ÇÄå ëíàêäÄ ë
Çõëéäéâ íÖåèÖêÄíìêéâ
ÇéÑõ?

ÑÎfl ÒÌËÊÂÌËfl ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ Ú‡ÍËı
ÒÚËÓÍ ÏÓÊÌÓ Ó·‡·ÓÚ‡Ú¸ ÔÂÂ‰
ÒÚËÍÓÈ ÔflÚÌ‡ Ò ÔflÚÌÓ‚˚‚Ó‰ËÚÂÎÂÏ
Ë ‡ÁÏÓ˜ËÚ¸ Á‡ÒÓı¯ËÂ ÔflÚÌ‡ ‚
‚Ó‰Â.
èË ÒÚËÍÂ Ò ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÓÈ ‚Ó‰˚ ‚
60 ë ˝ÍÓÌÓÏËÚÒfl ‰Ó 50%
˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË.
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èÄêÄÉêÄî 10

íàè ÅÖãúü

ÇçàåÄçàÖ.
ÖÒÎË Ç˚ ıÓÚËÚÂ ÒÚË‡Ú¸
ÍÓ‚ËÍË, ÔÓÍ˚‚‡Î‡ Ë ‰Û„ËÂ
ÚflÊÂÎ˚Â ËÁ‰ÂÎËfl, ÎÛ˜¯Â
ËÒÍÎ˛˜ËÚ¸ Ù‡ÁÛ ÓÚÊËÏ‡.

òÂÒÚflÌ˚Â ËÁ‰ÂÎËfl, ÍÓÚÓ˚Â
ÏÓÊÌÓ ÒÚË‡Ú¸ ‚ ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ
Ï‡¯ËÌÂ, ‰ÓÎÊÌ˚ ËÏÂÚ¸ Ì‡
ËÁÌ‡ÌÍÂ ÒËÏ‚ÓÎ “óËÒÚ‡fl
¯ÂÒÚ¸” Ë, ÍÓÏÂ ÁÚÓ„Ó, ÒËÏ‚ÓÎ
“ÏÓÊÌÓ ÒÚË‡Ú¸ ‚ ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ
Ï‡¯ËÌÂ”.

ÇçàåÄçàÖ:
èË ÒÓÚËÓ‚ÍÂ ·ÂÎ¸fl
‰Îfl ÒÚËÍË:
- Û·Â‰ËÚÂÒ¸ ‚ ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËË

ÏÂÚ‡ÎÎË˜ÂÒÍËı ÔÂ‰ÏÂÚÓ‚
(ÒÍÂÔÍË, ·ÛÎ‡‚ÍË, ÏÓÌÂÚ˚
Ë Ú.‰.) ‚ ·ÂÎ¸Â.

- Á‡ÒÚÂ„ÌËÚÂ ÔÛ„Ó‚Ëˆ˚,
ÏÓÎÌËË, Í˛˜ÍË Ì‡
ËÁ‰ÂÎËflı, Á‡‚flÊËÚÂ
‰ÎËÌÌ˚Â ÔÓflÒ‡ Ë ‰ÎËÌÌ˚Â
ÔÓÎ˚ ı‡Î‡ÚÓ‚.

- ÒÌËÏËÚÂ, ÂÒÎË ‚˚ Ëı
ËÒÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂ, ÍÓÎ¸ˆ‡ ËÎË
Í˛˜ÍË ÍÂÔÎÂÌËfl
Á‡Ì‡‚ÂÒÓÍ Í Í‡ÌËÁ‡Ï.

- ‚ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÓÒÏÓÚËÚÂ
ÁÚËÍÂÚÍË Ì‡ ÚÍ‡Ìflı.

- ÂÒÎË ÔË ÒÓÚËÓ‚ÍÂ ·ÂÎ¸fl
‚˚ Á‡ÏÂÚËÚÂ
ÚÛ‰ÌÓ‚˚‚Ó‰ËÏ˚Â ÔflÚÌ‡,
Û‰‡ÎËÚÂ Ëı ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚ÏË
ÒÂ‰ÒÚ‚‡ÏË.

PT

CAPÍTULO 11

CONSCIENCIALIZA-
ÇÃO DO CLIENTE

Um guia para uma utilização
mais ecológica e económica
da sua máquina de lavar
roupa.

MAXIMIZE A QUANTIDADE DE
ROUPA A LAVAR
Assegure a melhor utilização
possivel da energia, da água,
do detergente e do tempo,
lavando na máquina de lavar
roupa a quantidade máxima
de roupa recomendada.
Poupe até 50% de energia
lavando uma carga completa
em vez de lavar 2 meías
cargas.

TEM DE FAZER UMA PRÉ-
LAVAGEM?
Só se a roupa estiver muito
suja!
Se, no caso de a roupa estar
pouco ou normalmente suja,
NÃO seleccionar a função de
pré-lavagem, estará a
POUPAR detergente, tempo e
água e ainda entre 5 a 15%
de consumo de energia.

TEM REALMENTE DE LAVAR A
ROUPA COM ÁGUA QUENTE?
Trate as nódoas com um
produto especial para
remover as nódoas ou
amoleça as nódoas já secas
em água antes de lavar a
roupa na máquina: deixará
assim de ter tanta
necessidade de lavar a roupa
com um programa de
lavagem a quente.
Poupe até 50% de energia
utilizando programas de
lavagem a 60°C.

PT

CAPÍTULO 10

SEPARAÇÃO DAS
PEÇAS DE ROUPA
ATENÇÃO:
Recomendamos que,
sempre que lavar tapetes
pesados, colchas e outras
peças de roupa igualmente
pesadas, suprima a
centrifugação.

Antes de colocar uma peça
de lã na máquina, verifique
a respectiva etiqueta, para
se assegurar de que a peça
em questão é um artigo de
“Pura Lã Virgem” e também
“Lavável à Máquina” e
“Não feltrante”. Só estas
peças de lã poderão ser
lavadas na máquina.

IMPORTANTE:
Quando separar as
peças de roupa a
lavar certifique-se de
que:
- não deixou objectos

metálicos nas peças
de roupa, por
exemplo, alfinetes,
alfinetes de ama,
moedas, etc.;

- apertou os botões das
almofadas, os fechos,
os colchetes e os
cintos e que amarrou
as tiras de tecido
compridas;

- retirou as argolas das
cortinas;

- o programa de
lavagem
seleccionado está de
acordo com as
indicações de
lavagem fornecidas
pelos fabricantes das
peças de roupa
(símbolos inscritos nas
respectivas etiquetas).

- Além disso, antes de
colocar qualquer
peça de roupa muito
suja na máquina,
remova as nódoas
mais difíceis com um
detergente especial
ou tira-nódoas.



33

RU

● Óáåäèòåñü, ÷òî
âîäîïpîâîäíûé êpàí îòêpûò.

● Óáåäèòåñü, ÷òî òpóáêà
ñëèâà âîäû çàêpåïëåíà
ïpàâèëüíî. 

ÇõÅéê èêéÉêÄåå

é·‡ÚËÚÂÒ¸ Í Ú‡·ÎËˆÂ ‚˚·Ó‡
ÔÓ„‡ÏÏ, ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸
Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÔÓ‰ıÓ‰fl˘Û˛ ‰Îfl Ç‡Ò
ÔÓ„‡ÏÏÛ.
èÓ‚ÓÓÚÓÏ Û˜ÍË ÒÂÎÂÍÚÓ‡
ÔÓ„‡ÏÏ ‡ÍÚË‚ËÛÂÚÒfl ‚˚·‡ÌÌ‡fl
ÔÓ„‡ÏÏ‡.
ÑÓÊ‰ËÚÂÒ¸, ÔÓÍ‡ ÌÂ Ì‡˜ÌÂÚ
ÏÂˆ‡Ú¸ ËÌ‰ËÍ‡ÚÓ “STOP”, ÔÓÒÎÂ
˝ÚÓ„Ó Ì‡ÊÏËÚÂ ÍÎ‡‚Ë¯Û START.
èË Ì‡Ê‡ÚËË ÍÎ‡‚Ë¯Ë START
Ï‡¯ËÌ‡ Á‡ÔÛÒÍ‡ÂÚ ‡·Ó˜Û˛
ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸.

èÓ„‡ÏÏ‡ ‚˚ÔÓÎÌflÂÚÒfl ÔË
ÌÂËÁÏÂÌÌÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË ÒÂÎÂÍÚÓ‡
ÔÓ„‡ÏÏ ‰Ó Á‡‚Â¯ÂÌËfl ˆËÍÎ‡.

ÇÌËÏ‡ÌËÂ: Ñ‡ÊÂ ÔË Ò·ÓÂ ‚
˝ÎÂÍÚÓÒÂÚË ‚Ó ‚ÂÏfl ‡·ÓÚ˚
Ï‡¯ËÌÂ, ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó
Ô‡ÏflÚË Á‡ÔÓÏËÌ‡ÂÚ ‚˚·‡ÌÌÛ˛
ÔÓ„‡ÏÏÛ Ë ÏÓÏÂÌÚ ÂÂ
ÔÂ˚‚‡ÌËfl. èË ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËË
˝ÎÂÍÚÓÔËÚ‡ÌËfl Ï‡¯ËÌ‡
ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚ ‡·ÓÚÛ Ò ÏÓÏÂÌÚ‡
ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍË.

● èÓ ÓÍÓÌ˜‡ÌËË ÔÓ„‡ÏÏ˚
Á‡„Ó‡ÂÚÒfl ËÌ‰ËÍ‡ÚÓ "äÓÌÂˆ
ˆËÍÎ‡" ("end cycle")

● èÓ ÓÍÓÌ˜‡ÌËË ÒÚËÍË
èÓ‰ÓÊ‰ËÚÂ ÓÍÓÎÓ 2 ÏËÌÛÚ, ÔÓÍ‡ ÌÂ
ÓÚÍÓÂÚÒfl ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ·ÎÓÍËÓ‚ÍË
Î˛Í‡.
Ç˚ÍÎ˛˜ËÚÂ Ï‡¯ËÌÛ ÔÓ‚ÓÓÚÓÏ
ÛÍÓflÚÍË ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ ‚
ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ç˚ÍÎ.
éÚÍÓÈÚÂ Î˛Í Ë ‰ÓÒÚ‡Ì¸ÚÂ ·ÂÎ¸Â.

Ïåpåä ëюáîé ñòèpêîé
êîíñóëüòèpóéòåñü ñ
òàáëèöåé ïpîãpàìì è
ñîáëюäàéòå
ïîñëåäîâàòåëüíîñòü
îïåpàöèé,
påêîìåíäîâàííóю
∋ òîé òàáëèöåé.
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ÑÒÈPÊÀ

Âàpüèpyeìûe
âoçìoæíocòè

Âaøa còèpaëüíaÿ ìaøèía
aâòoìaòè÷ecêè aäaïòèpyeò
ypoâeíü âoäû â çaâècèìocòè
oò òèïa òêaíè è
êoëè÷ecòâaeòcÿ áeëüÿ.
Taêèì oápaçoì
ocyùecòâëÿeòcÿ
“èíäèâèäyaëüíaÿ” còèpêa. 
Эòo âeäeò ê ∋ êoíoìèè
∋ ëeêòpo∋ íepãèè è
coêpaùeíèю âpeìeíècòèpêè.

Ïpèìåp ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß

Äëÿ î÷åíü äåëèêàòíûõ
òêàíåé påêîìåíäóåòñÿ
èñïîëüçîâàòü ñåò÷àòûé
ìåøîê.        

Ïpåäïîëîæèì, ÷òî
íåîáõîäèìî ñòèpàòü ñèëüíî
çàãpÿçíåííóю òêàíü (åñëè íà
íåé èìåюòñÿ
òpóäíîóäàëÿåìûå ïÿòíà,
óäàëèòå èõ ñïåöèàëüíîé
ïàñòîé). 

Âíèìàíèå!

Íå påêîìåíäóåòñÿ çàãpóæàòü
òîëüêî ìàõpîâûå òêàíè,
êîòîpûå âïèòûâàÿ ìíîãî
âîäû, ñòàíîâÿòñÿ ñëèøêîì
òÿæåëûìè.

● Âûäâèíüòå êîíòåéíåp äëÿ
ìîюùèõ ñpåäñòâ A.

● á‡„ÛÁËÚÂ 120 „ ÏÓ˛˘Â„Ó
ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ‚ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ II ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ
ÒÚËÍË ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡ ‰Îfl ÏÓ˛˘Ëı
ÒÂ‰ÒÚ‚.

● Íàëåéòå 50 ã æåëàåìîé
äîáàâêè â îòäåëåíèå ✿✿ . 

● Çàäâèíüòå êîíòåéíåp A.

PT

● Certifique-se de que a
torneira de alimentação de
água esteja aberta.

● Certifique-se também de
que o tubo de descarga
esteja bem colocado.

SELECÇÃO DE PROGRAMA.
Utilize o guia de programas para
seleccionar o programa mais
adequado.Rode o selector
requerendo o programa que
está activado.Espere que o
indicador luminoso “STOP”
comece a piscar.
Depois pressione o botão de
“INÍCIO”.Quando o botão de
“INÍCIO”for pressionado,a
máquina apresentará a
sequência do programa.

O botão mantém-se intacto,
mesmo quando o programa
está a decorrer.

Aviso: Se houver quebra de
corrente eléctrica enquanto
a máquina estiver a
funcionar, o programa
seleccionado fica registado
numa memória especial e,
quando a energia eléctrica
for restaurada o programa
continuará a partir do sítio
onde tinha ficado.

● No final do programa o
indicador luminoso "fim de
ciclo" estará aceso.

● Quando o programa tiver
terminado:
Espere que a porta que está
fechada abra (cerca de 2
minutos, depois do programa
ter terminado).
Desligue a máquina, rodando
o selector para a posição
“OFF”.
Abra a porta e retire a roupa.

A TABELA DE
PROGRAMAS CONTÉM
INFORMAÇÕES SOBRE
TODOS OS TIPOS DE
LAVAGEM. CONSULTE-A
PARA ESCOLHER O
PROGRAMA ADEQUADO
À ROUPA QUE VAI
LAVAR, E SIGA AS
OPERAÇõES PELA
ORDEM AQUI
APRESENTADA.

PT

LAVAGEM

CAPACIDADE VARIÁVEL

Esta máquina ajusta
automaticamente o nível de
água ao tipo e quantidade
de água ao tipo e
quantidade de roupa a lavar.
Torna-se assim possível obter
uma lavagem
“personalizada”, inclusive do
ponto de vista da poupança
de energia.
O sistema proporciona uma
redução do consumo de
energia e uma redução
sensível da duração da
lavagem.

EXEMPLO:

Sempre que lavar peças de
roupa extre-mamente
delicadas, meta-as dentro de
um saco de rede.

Suponhamos que a carga de
roupa a lavar é composta por
ROUPA DE ALGODÃO MUITO
SUJA (as nódoas mais difíceis
deverão ser removidas com o
detergente especial).

Recomendamos que nunca
carregue a máquina só com
atoalhados, pois estes tecidos
absorvem muita água,
ficando muito pesados.

● Abra a gaveta para
detergente (A).

● Deitar 120 g de detergente
no compartimento da gaveta
para detergente II .

● Deitar 50 cc do aditivo
pretendido no
compartimento para aditivos

✿✿ .

● Feche a gaveta para
detergente (A).
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Î÷èñòêà ôèëüòpà
Â ìàøèíå óñòàíîâëåí
ñïåöèàëüíûé ôèëüòp,
çàäåpæèâà˛ùèé êpóïíûå
÷àñòèöû, ïpåäìåòû, î÷åñû,
êîòîpûå ìîãóò çàñîpèòü ñëèâ
âîäû (ìîíåòû, ïóãîâèöû è
ò.ä.) è èõ ëåãêî èçâëå÷ü èç
ôèëüòpà.

Äëÿ ∋ òîãî íåîáõîäèìî:

● éÚÍÓÈÚÂ ÔÓ‰‰ÓÌ, Í‡Í
ÔÓÍ‡Á‡ÌÓ Ì‡ ËÒÛÌÍÂ.

● âîñïîëüçóéòåñü öîêîëåì
äëÿ ñáîpà îñòàòêîâ âîäû â
ãíåçäå ôèëüòpà;

● ÔÓ‚ÂÌËÚÂ ÙËÎ¸Ú ÔÓÚË‚
˜‡ÒÓ‚ÓÈ ÒÚÂÎÍË äî åãî
îñòàíîâêè â âåpòèêàëüíîì
ïîëîæåíèè;

● èçâëåêèòå ôèëüòp è
î÷èñòèòå åãî;

● ïîñëå î÷èñòêè ôèëüòpà
îñìîòpèòå åãî è ïîñòàâüòå íà
ìåñòî, ñëåäóÿ îápàòíîìó
ïîpÿäêó îïåpàöèé, îïèñàííûõ
âûøå.

Ïåpåìåùåíèå èëè îñòàíîâêà
ìàøèíû íà äëèòåëüíûé
ïåpèîä

Ïpè âîçìîæíîì ïåpåìåùåíèè
ìàøèíû èëè îñòàíîâêå åå íà
äëèòåëüíûé ïåpèîä â
íåîòàïëèâàåìîì ïîìåùåíèè,
íåîáõîäèìî ïîëíîñòü˛ ñëèòü
âîäó èç ìàøèíû è òpóáêè
ñëèâà.

Äëÿ ∋ òîãî íåîáõîäèìî
îòñîåäèíèòü âèëêó îò pîçåòêè,
ñëèâíó˛ òpóáêó îñâîáîäèòü èç
çàæèìîâ, îïóñòèòü åå äî ïîëà,
ñëèòü âîäó.

Îñâîáîäèâ ìàøèíó îò âîäû,
çàêpåïèòå ñëèâíó˛ òpóáêó â
ôèêñàòîpå.
Â çàâåpøåíèå âûïîëíèòå
îïåpàöè˛ â îápàòíîì
ïîpÿäêå.
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ÏÀPÀÃPÀÔ 12

ЧÈÑÒÊÀ 
È ÓÕÎÄ ÇÀ
ÌÀØÈÍÎÉ

Äëÿ âíåøíåé ÷èñòêè ìàøèíû
íå ïîëüçóéòåñü àápàçèâíûìè
ñpåäñòâàìè, ñïèpòîì è/èëè
pàñòâîpèòåëÿìè. Äëÿ çòîãî
äîñòàòî÷íî ïpîòåpåòü
ìàøèíó âëàæíîé ñàëôåòêîé.

Ìàøèíà òpåáóåò íåáîëüøîãî
óõîäà:

● î÷èñòêè âàííî÷åê
(îòäåëåíèé) êîíòåéíåpà äëÿ
ìîюùèõ ñpåäñòâ

● î÷èñòêè ôèëüòpà

● ïpè ïåpåìåùåíèè èëè
äëèòåëüíîé îñòàíîâêå
ìàøèíû.

Î÷èñòêà êîíòåéíåpà ìîюùèõ
ñpåäñòâ

Påêîìåíäóåòñÿ âpåìÿ îò
âpåìåíè î÷èùàòü îòäåëåíèÿ 
äëÿ îòáåëèâàòåëÿ è
ñìÿã÷èòåëÿ.

Äëÿ ∋ òîãî íåîáõîäèìî áåç
îñîáûõ óñèëèé âûíóòü
âàííî÷êè èç êîíòåéíåpà.

Ïpîìîéòå êîíòåéíåp è
âàííî÷êè ñòpóåé âîäû.

Ñíîâà ïîñòàâüòå âñå íà
ìåñòî.

PT

LIMPEZA DO FILTRO

A máquina dispõe de um filtro
especial, concebido para recolher
objectos grandes que poderiam
impedir a descarga de água
(moeds, botões, etc.),
possibilitando, desta forma, uma
fácil recuperação desses
objectos.

Este filtro, que se encontra atrás do
rodapé, deverá ser limpo a
intervalos regulares.

Para maior segurança, siga
atentamente estas instruções:

● Desligue a ficha do cabo de
alimentação de corrente da
tomada, e esvazie a máquina de
toda a água.

● Remova o rodapé da máquina
como representado na figura.

● Utilize o rodapé para recolher a
água existente no filtro.

● Rode a tampa do filtro no
sentido contrário ao dos ponteiros
do relógio até atingir o batente
(posição vertical).

● Retire o filtro e limpe-o.

● Depois de limpo, volte a colocar
o filtro, assegurando-se de que a
saliência esteja perfeitamente
alinhada com o respectivo
recorte, e rode o filtro no sentido
dos ponteiros do relógio. Siga as
instruções acima referidas pela
sua ordem inversa para voltar a
colocar a tampa do filtro, o
rodapé, etc.

O QUE FAZER SE MUDAR A
MÁQUINA DE SÍTIO OU SE A
MÁQUINA ESTIVER MUITO TEMPO
SEM FUNCIONAR

Caso tenha de transportar a
máquina, ou sempre que esta
estiver sem trabalhar por um
período de tempo prolongado
num local não aquecido, deverá
escoar totalmente a água de
todas as mangueiras.

Para tal, deverá desligar
previamente a máquina da
corrente, retirando a respectiva
ficha da tomada. Irá necessitar de
um recipiente para recolher a
água.

Solte o tubo de alimentação de
água do respectivo suporte, puxe-
o para baixo e esvazie toda a
água para un recipiente depois
da água ter sido esvaziada volte a
colocar o tubo no respectivo
suporte.

Repita esta operação para o tubo
de esgoto da água.

PT

CAPÍTULO 12

LIMPEZA E
MANUTENÇÃO DA
MAQUINA

Não utilize produtos
abrasivos, com álcool,
soluções alcoólicas e/ou
diluentes para limpar as
paredes externas da
máquina: basta passar um
pano húmido para a limpar.

Esta máquina exige muito
pouca manutenção:

● Limpeza da gaveta para
detergentes.

● Limpeza do filtro.

● Adopção de medidas
especiais quando a
máquina vai ser mudada de
sítio (mudança de casa, por
exemplo) ou quando a
máquina estiver muito
tempo sem funcionar.

LIMPEZA DA GAVETA PARA
DETERGENTE

Embora não seja
estritamente necessário, é
recomendável limpar
ocasionalmente os resíduos
de detergente, de
branqueador e de aditivos
da gaveta para detergente.

Para tal, deverá puxar
suavemente a gaveta toda
para fora.

Lave cuidadosamente
cada um dos
compartimentos sob um
jacto de água, e volte a
colocar a gaveta na
máquina.
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ÍÅÈÑÏPÀÂÍÎÑÒÈ

Åñëè íå óäàåòñÿ óñòpàíèòü ïpè÷èíû ïëîõîé pàáîòû ìàøèíû, îápàòèòåñü â öåíòp òåõîáñëóæèâàíèÿ Êàíäè,
ñîîáùèâ ìîäåëü ìàøèíû, óêàçàííóю íà òàáëè÷êå èëè â ãàpàíòèéíîì òàëîíå. èÂ‰ÓÒÚ‡‚Ë‚ ˝ÚË ‰‡ÌÌ˚Â, Ç˚  ·˚ÒÚÓ
∋ ôôåêòèâíî ïîëó÷èòå ñîîòâåòñòâóюùóю óñëóãó.

Âíèìàíèå! 
Åñëè Âàøà ìàøèíà íå pàáîòàåò, òî, ïpåæäå ÷åì îápàùàòüñÿ â öåíòp òåõîáñëóæèâàíèÿ, ïîïûòàéòåñü óñòpàíèòü
íåèñïpàâíîñòü ñàìè, èñïîëüçóÿ âûøåóêàçàííóю òàáëèöó.

1. Ìàøèíà íå
pàáîòàåò íè íà
îäíîé ïpîãpàììå

2. Ñòèpàëüíàÿ
ìàøèíà íå
çàïîëíÿåòñÿ âîäîé

3. Ñòèpàëüíàÿ
ìàøèíà íå ñëèâàåò
âîäó

4. Íàëè÷èå âîäû íà
ïîëó âîêpóã
ìàøèíû

5. Ñòèpàëüíàÿ
ìàøèíà íå
îòæèìàåò áåëüå

6. Ñèëüíûå âèápàöèè
âî âpåìÿ îòæèìà

Âèëêà ïëîõî âêëю÷åíà â pîçåòêó.

Íå íàæàòà êíîïêà âêë/âûêë.

Îòñóòñòâóåò ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„Ëfl.

Ïåpåãîpåëè ïpåäîõpàíèòåëè (ïpîáêè)
˝ÎÂÍÚÓÒÂÚË.

Îòêpûò çàãpóçî÷íûé ëюê.

Ñì. 1 ïpè÷èíó.

Çàêpûò êpàí ïîäà÷è âîäû.

Íåïpàâèëüíî óñòàíîâëåíà pó÷êà L
âûáîpà ïpîãpàìì ñòèpêè.

Çàñîpèëñÿ ôèëüòp. 

Ïåpåãíóòà òpóáêà ñëèâà.

Âîäà ïpîíèêàåò ÷åpåç ïpîêëàäêó ìåæäó
êpàíîì è òpóáêîé ïîäà÷è âîäû.

Âêëю÷èòü âèëêó â pîçåòêó.

Íàæàòü êíîïêó âêë/âûêë.

Ïpîâåpèòü íàïpÿæåíèå.

Ïpîâåpèòü

Çàêpûòü ëюê.

Ïpîêîíòpîëèpîâàòü. 

Îòêpûòü êpàí.

Ïpîâåpèòü óñòàíîâêó pó÷êè L âûáîpà
ïpîãpàìì ñòèpêè.

Ïpî÷èñòèòü ôèëüòp. 

Âûïpÿìèòü òpóáêó ñëèâà.

Çàìåíèòü ïpîêëàäêó è çàòÿíóòü
ñîåäèíåíèå.

ÏPÈЧÈÍÛ ÓÑÒPÀÍÅÍÈÅ

ÍÅÈÑÏPÀÂÍÎÑÒÈ, ÈÕ ÏPÈЧÈÍÛ È ÓÑÒPÀÍÅÍÈÅ

Ïîäîæäàòü íåñêîëüêî ìèíóò, ïîêà
ìàøèíà ñîëüåò âîäó.

Âêëю÷èòå påæèì îòæèìà.

Âûpîâíèòü ïpè ïîìîùè påãóëèpóåìûõ
íîæåê.

Ñíÿòü òpàíñïîpòèpîâî÷íûå ñêîáû.

Pàâíîìåpíî pàñïpåäåëèòü áåëüå.

Åùå íå ñëèòà âîäà.  

Påæèì îòæèìà âûêëю÷åí.

Ìàøèíà íåpîâíî óñòàíîâëåíà íà ïîëó.

Íå ñíÿòû òpàíñïîpòèpîâî÷íûå ñêîáû.

Áåëüå íåpàâíîìåpíî pàñïpåäåëèëîñü â
áàpàáàíå. 

Ïpèìe÷aíèe. Maøèía èìeeò çëeêòpcííoe ycòpoécòâo, êoòopoe ïpeïÿòcòâyeò âêëю÷eíèю öeíòpèôyãè (oòæèìa), ecëè
áeëüe â áapaáaíe paçìecòèëocü íepaâíoìepío. 
ùÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÒÌËÁËÚ¸ ¯ÛÏÌÓÒÚ¸ Ë ‚Ë·‡ˆË˛ Ï‡¯ËÌ˚ Ë ÚÂÏ Ò‡Ï˚Ï ÔÓ‰ÎËÚ¸ ÒÓÍ ÂÂ ÒÎÛÊ·˚.

NOTA: 
O MODELO ESTÁ 
EQUIPADO COM UM DISPOSITIVO ELECTRÓNICO ESPECIAL QUE IMPEDE O CÍCLO DE CENTRIFUGAÇÃO CASO AS
CARGAS FOREM DESEQUILIBRADAS. TAL CONDUZ A UMA REDUÇÃO DE RUIDOS E DE VIBRAÇÕES,
CONTRIBUINDO PARA UM MAIOR SILÊNCIO E UMA MAIOR DURAÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR
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CAPÍTULO 13

AVARIA

Se a máquina continuar a não funcionar entre em contacto com um Serviço de Assistência Técnica Candy.
Para que o serviço seja prestado com maior rapidez será recomendável indicar o modelo da máquina, tal
como consta da placa de características ou no certificado de garantia.
Atenção:
1 A utilização de um detergente ecológico “sem fosfatos” poderá provocar os seguintes efeitos secundários:
durante o ciclo de enxaguamento a água pode apresentar-se turva devido à presença de zeólitos em
suspensão, o que não altera a eficácia do enxaguamento;
presença de uma película de pó branco (zeólitos) na roupa no fim da lavagem. Esta película não fica
incorporada nos tecidos e não altera a sua cor;
presença de espuma durante o último enxaguamento, o que não é necessariamente um sinal de um
enxaguamento ineficaz;
os agentes tensio-activos não iónicos presentes na composição dos detergentes para máquinas de lavar são
frequentemente difíceis de remover da própria roupa e, mesmo que em pequenas quantidades, podem
produzir sinais visíveis da formação de espuma;
este fenómeno não é eliminado através de enxaguamentos posteriores sucessivos.
2 Se a sua máquina se avariar, antes de chamar um técnico para prestar assistência à sua máquina, proceda
às verificações anteriormente referidas.

Salvaguardam-se erros e alterações!

1. O programa não
funciona

2. A máquina não
mete água

3. A máquina não
despeja a água

4. Agua no chão ao
pé da máquina

5. A máquina não faz
a centrifugação

6. Excesso de
vibrações durante
a centrifugação

A máquina não está ligada à corrente

A tecla de ligar/desligar não 
foi premida

Falha da alimentação de corrente

Fusível disparado

A porta não está bem fechada

Vide ponto (1)

Torneira de água fechada

Selecção incorrecta de programa

Mangueira de esgoto dobrada 
ou torcida

Presença de um corpo estranho no filtro

Falta de vedação entre a torneira e a
mangueira

A água ainda não foi despejada

Tecla “eliminação da centrifugação”
premida (alguns modelos)

Fixações de transporte não foram
removidas

A máquina está mal nivelada

A roupa está mal distribuída

Ligue a máquina à corrente

Pressione a tecla

Verifique

Verifique e, se necessário, substitua

Feche bem a porta

Verifique

Abra a torneira

Volte a seleccionar o programa

Endireite a mangueira

Verifique o filtro

Substitua o vedante e aparafuse bem
a mangueira

Espere alguns minutos

Solte a tecla

Remova-as

Nivele a máquina com os pés
ajustáveis

Distribua a roupa de modo 
mais uniforme

CAUSA PROVÁVEL ACÇÃO NECESSÁRIA

PT



Ôèpìa-èçãoòoâèòeëü íe íeceò íèêaêoé oòâeòcòâeííocòè ça oøèáêè ïe÷aòè,,
coäepæaùèecÿ â äaííûx èícòpyêöèÿx,  è  ocòaâëÿeò ça coáoé ïpaâo
yëy÷øeíèÿ êa÷ecòâa coácòâeííûx èçäeëèé, ocòaâëÿÿ íeèçìeííûìè ocíoâíûe
òexíè÷ecêèe xapaêòepècòèêè.

O modelo e caracteristicas indicados nesta folha podem ser alterados sem qualquer
aviso.
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Óâaæaeìûe ãocïoäa, cooáùaeì Baì, ÷òo íaøa ïpoäyêöèÿ cepòèôèöèpoâaía ía
cooòâeòcòâèe òpeáoâaíèÿì áeçoïacíocòè coãëacío “Çakoíy o çaùèòe ïpaâ
ïoòpeáèòeëé PÔ” ìocêoâcêèì opãaíoì ïo cepòèôèêaöèè “Pocòecò-Mocêâa”
(peãècòpaöèoííûé íoìep Aß 46).
Câeäeíèÿ o íoìepe cepòèôèêaòa è cpoêe ero äeécòâèÿ Bû ìoæeòe ïoëy÷èòü â
ìaãaçèíe, ãäe ïpèoápeëè èçäeëèe.

Ñ‡ÌÌÓÂ ËÁ‰ÂÎËÂ ËÏÂÂÚ Ï‡ÍËÓ‚ÍÛ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Â‚ÓÔÂÈÒÍÓÈ ÑËÂÍÚË‚ÓÈ 2002/96/Öë Í‡Ò‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÓÚıÓ‰Ó‚
˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓ„Ó Ë ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl (WEEE).
é·ÂÒÔÂ˜Ë‚ Ô‡‚ËÎ¸ÌÛ˛ ÛÚËÎËÁ‡ˆË˛ ‰‡ÌÌÓ„Ó ËÁ‰ÂÎËfl, Ç˚ ÔÓÏÓÊÂÚÂ ÔÂ‰ÓÚ‚‡ÚËÚ¸ ÔÓÚÂÌˆË‡Î¸ÌÓ ÌÂ„‡ÚË‚Ì˚Â ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚Ëfl
‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl Ì‡ ÓÍÛÊ‡˛˘Û˛ ÒÂ‰Û Ë Á‰ÓÓ‚¸Â Î˛‰ÂÈ, ÍÓÚÓ˚Â ÏÓ„ÛÚ ‚ÓÁÌËÍÌÛÚ¸ ‚ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ ÌÂÔ‡‚ËÎ¸ÌÓÈ ÛÚËÎËÁ‡ˆËË
‰‡ÌÌÓ„Ó ËÁ‰ÂÎËfl.
å‡ÍËÓ‚Í‡ Ì‡ ËÁ‰ÂÎËË ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ Ò ‰‡ÌÌ˚Ï ËÁ‰ÂÎËÂÏ ÌÂÎ¸Áfl Ó·‡˘‡Ú¸Òfl Í‡Í Ò Ó·˚˜Ì˚ÏË ·˚ÚÓ‚˚ÏË ÓÚıÓ‰‡ÏË.
ç‡ÔÓÚË‚, Â„Ó ÌÛÊÌÓ Ò‰‡Ú¸ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ ÔÛÌÍÚ Ò·Ó‡ ÓÚıÓ‰Ó‚ ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓ„Ó Ë ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl.
ìÚËÎËÁ‡ˆËfl ‰ÓÎÊÌ‡ ·˚Ú¸ ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌ‡ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÏÂÒÚÌ˚Ï Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ ÔÓ Á‡˘ËÚÂ ÓÍÛÊ‡˛˘ÂÈ ÒÂ‰˚
Í‡Ò‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÛÚËÎËÁ‡ˆËË ÓÚıÓ‰Ó‚.
ÑÎfl ·ÓÎÂÂ ‰ÂÚ‡Î¸ÌÓÈ ËÌÙÓÏ‡ˆËË ÔÓ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌË˛, ÔÓ‚ÚÓÌÓÏÛ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌË˛ Ë Ó·‡˘ÂÌË˛ Ò ËÁ‰ÂÎËÂÏ Ò‚flÊËÚÂÒ¸ Ò
ÏÂÒÚÌÓÈ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËÂÈ, ÔÛÌÍÚÓÏ ÛÚËÎËÁ‡ˆËË ÓÚıÓ‰Ó‚ ËÎË Ò Ï‡„‡ÁËÌÓÏ, ‚ ÍÓÚÓÓÏ Ç˚ ÔËÓ·ÂÎË ‰‡ÌÌÓÂ ËÁ‰ÂÎËÂ.

Este electrodoméstico está marcado de acordo com o disposto na directiva europeia 2002/96/CE
relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE).
Ao assegurar que este produto seja correctamente eliminado, estará a prevenir eventuais
consequências negativas para o ambiente e para a saúde, que, de outra forma, poderiam resultar
de um tratamento incorrecto deste produto, quando eliminado.
O símbolo patente neste produto indica que ele não pode ser tratado como lixo doméstico. Em
vez disso, deve ser entregue no centro de recolha apropriado, para reciclagem do equipamento
eléctrico e electrónico.
A eliminação deste produto deve ser levada a cabo de acordo com os regulamentos localmente
aplicáveis à eliminação e ao tratamento de lixo e resíduos.
Para obter informações mais detalhadas sobre o tratamento, a recuperação e a reciclagem deste
produto, agradecemos que entre em contacto com a entidade municipal competente, com o
serviço de eliminação de lixos e resíduos ou com o estabelecimento comercial onde adquiriu o
produto.


