ETAPA 1

A SECAGEM NA MÁQUINA
É AUTORIZADA

VERIFIQUE AS
ETIQUETAS
DAS ROUPAS

Secagem
possível na
máquina

Secagem
possível em
temperatura
elevada

A SECAGEM NA
MÁQUINA É PROIBIDA

Secagem em
temperatura
moderada

Estender
húmido

Secagem
na máquina
proibida

Secar na
horizontal

Estender

SEPARE AS
ROUPAS E
CARREGUE A
MÁQUINA DE
SECAR ROUPA
Separe a
roupa segundo a
natureza das fibras
e da espessura dos
têxteis (ver a tabela
dos programas
abaixo)

ETAPA 3
TABELA DOS
PROGRAMAS
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ETAPA 2

1

Fecha os
fechos de
correr e ate as
fitas.

2

Vire os
bolsos
para fora.

3

Aperte os
botões.

4

Ponha
a roupa
delicada
numa rede de
lavagem

5

Encha a máquina de
secar roupa com roupa
enxaguada. A velocidade de
enxaguamento recomendada é,
de pelo menos, min. 800 rpm.

Programa

Roupa

Programa

Algodão
Ultra seco
A guardar
Standard
Para engomar

Roupa de algodão resistente
• Toalha de banho, toalha de felpo,
têxteis de malha, T-shirts, calças,
batas de cozinha, etc.

Amaciamento Lãs
lã
• roupas de lã misturada que quer
amaciar
• camisolas, cachecóis, xailes, etc.

Roupa

Misto
Para guardar
Para engomar

Roupas de fibras misturadas
• calças, T-shirts, conjuntos, etc.

Camisas

Camisas & blusas

Temporizador
30´/ 60´/ 90´

• Roupa necessitando de uma
secagem completa
• Pequenas quantidades de roupa,
ou roupas individuais

Sintéticos
Standard
Ultra seco

Roupas de fibras sintéticas
• T-shirts, calças, meias, collants,
vestidos, etc.

Delicado

Lençóis
(XL program)

Grandes peças
• lençóis, toalhas, toalhas de banho,
etc.
• este programa impede a roupa de
enrugar-se.

Roupa necessitando de uma secagem
com temperatura moderada
• Camisas, roupas frágeis, camisas de
fantasia, etc.

ETAPA 4

START|PAUSE

4

PRIMA START/
PAUSE

START
PAUSE

está aceso
pisca

OS INDICADORES
LUMINOSOS ESTÃO
ACESOS:
Quando é necessário
limpar o filtro,

3

SELECCIONE O INÍCIO
DIFERIDO

2

Para seleccionar o início
diferido, prima várias vezes a
tecla (ajuste possível de 30
min. a 24 h).

MUITO SECO
Prima uma a três vezes a tecla para
aumentar o grau e o tempo de
secagem.

A contagem decrescente
aparece no mostrador, por
cima da tecla.

VENTILAÇÃO
Para refrescar as roupas limpas com
ar frio.

Quando é necessário
esvaziar o recipiente
recuperador de
água,

1

AJUSTE AS FUNÇÕES
COMPLEMENTARES

SELECCIONE O
PROGRAMA OU PONHA A
MÁQUINA DE SECAR ROUPA
EM FUNCIONAMENTO OU
DESLIGUE-A
Rode o selector para a
esquerda ou para a direita
para escolher o programa.
Rode o selector na posição
»OFF« (DESLIGAR) para
desligar.

= SEGURANÇA
CRIANÇAS
Prima simultaneamente
as duas teclas durante 3
segundos.

ANTI-RUGA
Impede a roupa de ficar enrugada se
não a retirarmos do tambor logo que
acabar a secagem (ajuste par defeito:
2 h, ajuste possível de 0 a
4 h).

quando a segurança
crianças está activa.

ETAPA 5
FIM DA
SECAGEM

Um sinal sonoro
indica o fim do programa.
Os indicadores luminosos
acendem-se e a retroiluminação da tecla
START/PAUSE começa a
piscar.
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1

Abra a porta
e limpe o
filtro, em baixo da
abertura (ver no
verso a secção
"Limpeza").

2

Tire a
roupa do
tambor.

3

Feche a
porta da
máquina de
secar roupa.

4

Rode o
selector
de programa
ara a posição
"OFF"
(DESLIGAR).

5

Esvazie
a água
do recipiente
recuperador.

6

Desligue
o cabo
eléctrico
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LIMPEZA DO FILTRO
DE MALHAS

Limpe estes filtros
após cada secagem.

1

Levante a tampa do filtro.

2

Esfregue o filtro de pelos
para remover a camada de
fibras e de desfiaduras.

3

1

Retire o recipiente
recuperador,

2

(2)

Feche a tampa do filtro.

ESVAZIAMENTO
DO RECIPIENTE
RECUPERADOR DE
ÁGUA

Esvazie a água do
recipiente recuperador
após cada secagem.
vire-o por cima da pia ou de
uma bacia para esvaziá-lo.

Remova o gargalo
para esvaziar o
recipiente mais facilmente
(apenas em alguns modelos).

pt (03-17)

É favor ter o cuidado
de não colocar os
resíduos na máquina
de secar roupa, porque
estes podem entupir o
circuito.

LIMPEZA DO FILTRO
DA BOMBA DE
CALOR
A

Limpe o filtro de
esponja pelo menos às
quintas secagens.
Coloque novamente
a porta exterior
puxando-a para cima,
depois empurre-a
contra o aparelho para
que esta fique bem no
devido lugar.

CONSELHOS
PARA UMA UTILIZAÇÃO
ECONÓMICA DA SUA
MÁQUINA DE SECAR
ROUPA
PARA UMA ROUPA FOFA
E MACIA

PROBLEMA
/ ERRO
CAUSA
Solução

1

Coloque um pano no chão à
frente da máquina de secar
roupa.

2

Remova da máquina de
secar roupa o filtro de
esponja da bomba de calor
tirando-o pela sua pega.

Abra a porta exterior, depois
pegue no fecho pela esquerda e
rode-o para baixo.

B

3

Remova o filtro da
sua pega. Limpe o
alojamento do filtro com uma
roupa húmida.
Lave o filtro passando-o por
água corrente, seque-o e volte
a colocá-lo no devido lugar.

SP 10 CLAS HP

L I M P E Z A

&

M A N U T E N Ç Ã O

Tenha o cuidado
de não ficar ferido
quando levantar ou
baixar a tampa do
filtro.

CONSELHOS PARA UMA UTILIZAÇÃO ECONÓMICA

CONSELHOS PARA UMA ROUPA FOFA E MACIA

• Seque a quantidade recomendada para cada tipo
de roupa (ver etapa 3 – Tabela dos programas).
• Não é recomendado secar na máquina os têxteis
muito delicados que podem deformar-se.
• A duração de secagem será mais curta e o
consumo de electricidade mais baixo se a roupa
for previamente enxaguada.
• Se limpar regularmente os filtros, encurte
a duração de secagem e reduz o consumo
eléctrico.
• Não é necessário utilizar um amaciador durante a
lavagem se puser a secar a roupa na máquina.

• Seleccione o programa apropriado para evitar
ter uma roupa demasiada seca que seria difícil
engomar ou poderia mingar.
• Retire a roupa do tambor logo após o programa
ter terminado, evitará assim que este fique
novamente enrugado.
• Para secar as pequenas quantidades de roupa
ou uma única roupa, sirva-se do temporizador.
Com os outros programas, o sensor não pode
determinar a taxa de humidade porque há pouca
roupa.

Problema / erro

Causa

Solução

A roupa não está
seca ou a duração
de secagem é
superior a 4 h.

•
•
•
•
•

• Limpe os filtros.
• Instale a máquina de secar roupa numa peça adaptada
(ver o capítulo Instalação…)
• Verifique se a temperatura do local no qual o aparelho
está instalado não será demasiada alta (mais de 25°C)
ou demasiada baixa (menos de 10°C).
• A roupa carregada no tambor não ficou suficientemente
enxaguada, ou seleccionou um programa não
apropriado.

A roupa não fica
uniformemente
seca.

• Colocou demasiada roupa a secar ao mesmo tempo. • É favor seleccionar os têxteis consoante as suas
• Colocou a secar roupas com espessuras diferentes.
dimensões e a sua composição.
• Colocou a secar roupas de composições diferentes.

Os filtros não estão limpos.
O local não está suficientemente ventilado.
A temperatura do local não está adaptada.
A roupa não está suficientemente enxaguada.
Demasiada quantidade de roupa ou quantidade
insuficiente de roupa no tambor.

Defeito da
• A iluminação não se acende quando abra a porta.
iluminação interior.

• Desligue o aparelho e ligue para o serviço pós venda
autorizado.

F3 no mostrador

• O recipiente recuperador de água está cheio.
• Se o recipiente estiver vazio, o defeito é da bomba.

• Esvazie o recipiente recuperador.
• Desligue o aparelho e ligue para o serviço pós venda
mais próximo.

F4 no mostrador

• Os filtros estão sujos.
• Se os filtros estiverem limpos, o defeito talvez seja
do compressor.

• Limpe os filtros.
• Desligue o aparelho e ligue para o serviço pós venda
mais próximo.

"LO" no mostrador • O depósito do gerador de vapor está vazio.

• Adicione água destilada.

Aponte o código de erro: F0, F1, ou F2, desligue o aparelho e ligue para o serviço pós venda autorizado (centro de chamadas) mais
próximo.

PT

GUIA RÁPIDO
COMO UTILIZAR
CORRECTAMENTE A SUA

Para informações mais completas, é favor
consultar o manual pormenorizado.
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