
1. 2. 3.

4. 5.

150 ml
100 ml
  50 ml

10 mm - 0,39 inch 

2 cm - 0,7 inch

6. 7.



10. 11.

12.

13. 14.

max 100 cm
39 inch

min 65 cm
25 inch

max 100 cm
39 inch
min 65 cm
25 inch

max 100 cm
39 inch
min 65 cm
25 inch

9.8.
max 0,5 cm
max 0,2 inch
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NORME DI SICUREZZA IMPORTANTE: DA LEGGERE E OSSERVARE

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere le seguenti 
norme di sicurezza. Conservarle per eventuali 
consultazioni successive.
Questo manuale e l'apparecchio sono corredati da 
importanti avvertenze di sicurezza, da leggere e 
rispettare sempre. Il fabbricante declina qualsiasi 
responsabilità che derivi dalla mancata osservanza 
delle presenti istruzioni di sicurezza, da usi impropri 
dell'apparecchio o da errate impostazioni dei 
comandi.

 Tenere i bambini di età inferiore a 3 anni lontani 
dall'apparecchio. Senza la sorveglianza costante di 
un adulto, tenere l'apparecchio fuori dalla portata 
dei bambini di età inferiore a 8 anni. L'uso di questo 
apparecchio da parte di bambini di età superiore 
agli 8 anni, di persone con ridotte capacità fisiche, 
sensoriali o mentali o di persone sprovviste di 
esperienza e conoscenze adeguate è consentito 
solo con un'adeguata sorveglianza, o se tali persone 
siano state istruite sull'utilizzo sicuro 
dell'apparecchio e siano consapevoli dei rischi. Non 
consentire ai bambini di giocare con l'apparecchio. 
La pulizia e la manutenzione ordinaria non devono 
essere effettuate da bambini senza la supervisione 
di un adulto.
Non forzare l'oblò e non utilizzarlo come gradino.
USO CONSENTITO

 ATTENZIONE: l'apparecchio non è destinato ad 
essere messo in funzione mediante un dispositivo 
di commutazione esterno, ad esempio un 
temporizzatore, o attraverso un sistema di comando 
a distanza separato.

 L'apparecchio è destinato all'uso domestico e ad 
applicazioni analoghe, quali: aree di cucina per il 
personale di negozi, uffici e altri contesti lavorativi; 
agriturismi; camere di hotel, motel, bed & breakfast 
e altri ambienti residenziali.

 Non caricare l'apparecchio oltre la capacità 
massima (kg di biancheria asciutta) indicata nella 
tabella dei programmi.

 Questo apparecchio non è destinato all'uso 
professionale. Non utilizzare l'apparecchio 
all'aperto. 

 Non utilizzare solventi (es. trementina, benzene), 
detersivi contenenti solventi, polveri abrasive, 
detergenti per vetri o generici o liquidi infiammabili; 
non lavare in lavatrice tessuti trattati con solventi o 
liquidi infiammabili.
INSTALLAZIONE

 Per evitare il rischio di lesioni personali, 
l'apparecchio deve essere movimentato e installato 
da due o più persone. Per le operazioni di 
disimballaggio e installazione utilizzare i guanti 
protettivi per non procurarsi tagli. 

Prima di installare un'asciugatrice sopra la lavatrice, 
contattare il Servizio Assistenza e verificare che ciò 
sia possibile. Il posizionamento di un'asciugatrice 
sopra la lavatrice deve essere obbligatoriamente 
eseguito tramite un apposito kit di sovrapposizione 
disponibile presso il Servizio Assistenza o i 
rivenditori autorizzati.

 Non spostare la lavatrice tenendola per il piano o 
il pannello superiore.

 Le operazioni di installazione, compresi gli 
eventuali allacci alla rete idrica e i collegamenti 
elettrici, e gli interventi di riparazione devono 
essere eseguiti da personale qualificato. Non 
riparare né sostituire alcuna parte dell'apparecchio, 
salvo quando specificato nel manuale dell'utente. 
Tenere i bambini a distanza dal luogo 
dell'installazione. Dopo aver disimballato 
l'apparecchio, assicurarsi che non sia stato 
danneggiato durante il trasporto. In caso di 
problemi, contattare il rivenditore o il Servizio 
Assistenza. A installazione completata, conservare 
il materiale di imballaggio (parti in plastica, 
polistirolo, ecc.) fuori della portata dei bambini per 
evitare il rischio di soffocamento. Per evitare rischi 
di scosse elettriche, prima di procedere 
all'installazione scollegare l'apparecchio dalla rete 
elettrica. Durante l'installazione, accertarsi che 
l'apparecchio non possa danneggiare il cavo di 
alimentazione e causare così rischi di scosse 
elettriche. Attivare l'apparecchio solo dopo avere 
completato la procedura di installazione.

 Non installare l'apparecchio in un locale esposto 
a condizioni estreme, in particolare a un'areazione 
inadeguata o a temperature inferiori a 5°C o 
superiori a 35°C.

 Durante l'installazione, controllare che i quattro 
piedini siano bene in appoggio e stabili sul 
pavimento, se necessario regolarli, e controllare che 
l'apparecchio sia perfettamente in piano usando 
una livella a bolla d'aria.

 Se l'apparecchio deve essere installato su un 
pavimento di legno o “flottante” (di parquet o 
laminato), fissare al pavimento un pannello di 
compensato da (almeno) 60 x 60 x 3 cm da utilizzare 
come base d'appoggio per l'apparecchio.

 Collegare il tubo di carico dell’acqua 
conformemente alle norme in vigore. 

 Per i modelli con alimentazione soltanto ad 
acqua fredda: non collegare alla tubazione 
dell'acqua calda.

 Per i modelli con alimentazione ad acqua calda: 
la temperatura di ingresso dell'acqua calda non 
deve superare i 60 °C.



 La lavatrice è dotata di bulloni di sicurezza al fine 
di evitare danni durante il trasporto. Prima della 
messa in funzione della lavatrice, è assolutamente 
necessario togliere i bulloni di sicurezza utilizzati 
per il trasporto. Dopo la rimozione dei bulloni, 
coprire le aperture con i 4 tappi di plastica forniti in 
dotazione.

 Dopo l'installazione dell'apparecchio, attendere 
qualche ora prima di avviarlo in modo che si adatti 
alle condizioni del locale.

 Per le lavabiancheria dotate di aperture di 
ventilazione alla base, verificare che non vi sia 
moquette o tappeto che ostruisca le aperture.

 Utilizzare solo tubi flessibili nuovi per collegare 
l'apparecchio alla rete idrica. I tubi vecchi non 
devono essere riutilizzati.

 La pressione di carico dell'acqua deve essere di 
0,1-1 MPa.

 Non riparare né sostituire alcuna parte 
dell'apparecchio, salvo quando specificato nel 
manuale d'uso. Rivolgersi esclusivamente al Servizio 
di assistenza post-vendita autorizzato. Le riparazioni 
eseguite dall’utente o da non professionisti possono 
provocare incidenti gravi, con danni notevoli alle 
cose, rischi per la salute o conseguenze mortali.

 I ricambi dell’elettrodomestico resteranno 
disponibili per 10 anni da quando l’ultimo 
apparecchio è stato immesso sul mercato, come 
previsto dal regolamento europeo Ecodesign.
AVVERTENZE ELETTRICHE

 Deve essere possibile scollegare l'apparecchio 
dalla rete elettrica disinserendo la spina, se questa è 
accessibile, o tramite un interruttore multipolare 
installato a monte della presa nel rispetto dei 
regolamenti elettrici vigenti; inoltre, la messa a terra 
dell'apparecchio deve essere conforme alle norme 
di sicurezza elettrica nazionali. 

 Non utilizzare cavi di prolunga, prese multiple o 
adattatori. Al termine dell'installazione, i 
componenti elettrici non dovranno più essere 
accessibili all'utilizzatore. Non utilizzare 
l'apparecchio quando si è bagnati oppure a piedi 
nudi. 
Non accendere l'apparecchio se il cavo di 
alimentazione o la spina sono danneggiati, se si 
osservano anomalie di funzionamento o se 
l'apparecchio è caduto o è stato danneggiato.

 Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve 
essere sostituito con uno dello stesso tipo dal 
produttore, da un centro di assistenza autorizzato o 
da un tecnico qualificato per evitare situazioni di 
pericolo o rischi di scosse elettriche.

PULIZIA E MANUTENZIONE
 AVVERTENZA: Per evitare rischi di folgorazione, 

prima di qualsiasi intervento di manutenzione 
accertarsi che l’apparecchio sia spento e scollegato 
dall’alimentazione elettrica. Per evitare il rischio di 
lesioni personali, utilizzare guanti protettivi (rischio 
di lacerazione) e scarpe di sicurezza (rischio di 
contusione); assicurarsi che qualsiasi 
movimentazione sia eseguita da due persone 
(ridurre il carico); mai utilizzare pulitrici a getto di 
vapore (rischio di scosse elettriche). Le riparazioni 
non professionali e non autorizzate dal produttore 
potrebbero comportare un rischio per la salute e la 
sicurezza, per il quale il produttore non può essere 
ritenuto responsabile. Qualsiasi difetto o danno 
causato da riparazioni o interventi di manutenzione 
non professionali non sarà coperto dalla garanzia, i 
cui termini sono descritti nel documento 
consegnato con l’unità
SMALTIMENTO DEL MATERIALE DI IMBALLAGGIO
Il materiale di imballaggio è riciclabile al 100% ed è contrassegnato dal 
simbolo del riciclaggio  .
Le varie parti dell'imballaggio devono pertanto essere smaltite 
responsabilmente e in stretta osservanza delle norme stabilite dalle 
autorità locali.

SMALTIMENTO DEGLI ELETTRODOMESTICI
Questo prodotto è stato fabbricato con materiale riciclabile o riutilizzabile. 
Smaltire il prodotto rispettando le normative locali in materia. Per 
ulteriori informazioni sul trattamento, il recupero e il riciclaggio degli 
elettrodomestici, contattare l'ufficio locale competente, il servizio di 
raccolta dei rifiuti domestici o il negozio presso il quale il prodotto è 
stato acquistato. Questo apparecchio è contrassegnato in conformità alla 
Direttiva Europea 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (RAEE). 
Assicurandosi che questo prodotto sia smaltito in modo corretto, l'utente 
contribuisce a prevenire le conseguenze negative per l'ambiente e la 
salute.

Il simbolo  sul prodotto o sulla documentazione di accompagnamento 
indica che questo apparecchio non deve essere smaltito come rifiuto 
domestico, bensì conferito presso un centro di raccolta preposto al ritiro 
delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
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Istruzioni per l’installatore

Applicazione del pannello in legno alla porta e 
inserimento della macchina nei mobili:
Nel caso in cui, dopo il montaggio del pannello in legno, 
sia necessario spedire la macchina  per l’installazione 
finale, consigliamo di lasciarla nel suo imballo originale. 
A questo scopo l’imballo è stato realizzato in modo da 
permettere il montaggio del pannello di legno sulla 
macchina senza disimballare completamente il pro-
dotto (vedi figure sottostanti). 
Il pannello di legno che copre la facciata non deve 
essere di spessore inferiore a 13 mm e può essere 
incernierato sia sul lato destro che sinistro. Per ra-
gioni di praticità d’uso della macchina consigliamo 
lo stesso senso di apertura dell’oblò con le cerniere 
applicate sul lato sinistro.

Accessori montaggio portina (Fig. 1-2-3-4-5).

A B

C D

E

Tur  seite

- n° 6 viti autofilettanti l = 13 mm “tipo A”.
- n° 2 viti metriche testa svasata  l = 25 mm “tipo B”; per il 
fissaggio del riscontro magnete al mobile.
- n° 4 viti metriche  l = 20 mm “tipo C”; per il montaggio dei 
supporti cerniera al mobile.
- n° 4 viti metriche  l = 7 mm “tipo D”; per il montaggio delle 
cerniere ai supporti.

Montaggio dei particolari sulla facciata della macchina.
- Rimuovere le viti di tipo D per separare i cardini dai loro 
supporti.
- Montare i supporti cerniera alla facciata posizionando il 
foro indicato da una freccia nella fig. 1 verso l’interno della 
facciata interponendo un distanziale (fig. 4/B), utilizzando 
le viti tipo C.
- Montare il riscontro magnete dalla parte opposta in alto 
interponendo due distanziali (fig. 4/B) utilizzando le due 
viti tipo B.

Fig. 1

N° 2 cerniere

N° 1 Magnete N° 1 Riscontro magnete

N° 1 Tassello in gomma

N° 2 Supporti cerniera

N° 4 Distanziali

Fig. 2

Fig. 3 Fig. 4

Fig. 5 Fig. 4/B

Tipo A B C D

Lunghezza 13 mm 25 mm 20 mm 7 mm



Uso della maschera di foratura.
- Per tracciare le posizioni dei fori  sul lato sinistro 
del pannello, allinerare la maschera di foratura al 
lato superiore e sinistro del pannello facendo rife-
rimento alle linee tracciate alle estremità.
- Per tracciare le posizioni dei fori  sul lato destro del 
pannello, allinerare la maschera di foratura al lato 
superiore e destro del pannello.
- Con una fresa di adeguate dimensioni realizzare 
le quattro sedi che dovranno alloggiare le due cer-
niere, il tassello di gomma e il magnete.
Montaggio dei particolari sul pannello di legno (Antina).
- Inserire le cerniere nelle sedi predisposte (la parte 
mobile della cerniera deve trovarsi verso l’esterno 
del pannello) e fissarle con 4 viti del tipo A.
- Inserire il magnete nella sede in alto dalla parte 
opposta alle cerniere e fissarlo con due viti tipo B.
- Inserire il tassello in gomma nella sede in basso. 
Il pannello è ora pronto per essere montato sulla macchina.
Montaggio del pannello alla macchina.
Inserire il nasello della cerniera indicato dalla freccia 
nella fig. 2 nella sede del supporto cerniera spingere 
il pannello verso la facciata della macchina e fissare 
le due cerniere con le due viti tipo D.
Fissaggio della guida zoccolo.
Se la macchina è installata ad una estremità della cucina 
componibile montare una o entrambe le guide zoccolo 
come indicato in fig. 8, regolandone la profondità in 
funzione della posizione dello zoccolo e se necessario 
fissarlo alle stesse (fig. 9).
Per montare la guida zoccolo agire cone segue (fig. 8):
Fissare la squadretta P con la vite R, infilare la guida 
zoccolo Q nell’apposita asola e una volta posizio-
nata nel punto desiderato bloccarla alla squadretta 
P con la vite R.
Inserimento della macchina nei mobili.
- Spingere l’apparecchio nell’apertura allineandola 
con gli altri mobili (fig. 6).
- Agire sui piedini di regolazione per portare la 
macchina all’altezza desiderata.
- Per regolare la posizione del pannello in legno in 
senso verticale ed orizzontale, agire sulle viti C e D 
come indicato in fig. 7.
Importante: chiudere la parte inferiore del fronta-
le e dei lati dell’apparecchio se questo è installato 
all’estremità di un mobile componibile, verificando 
che lo zoccolo appoggi sul pavimento.

Fig. 8 Fig. 9

Accessori in dotazione per la regolazione in altez-
za.

Alloggiate nel coperchio di poli-
stirolo (fig. 10) si trovano:
2 traverse (G); 1 listello (M)
all’interno del cestello si 
trovano:
4 piedini supplementari (H)
4 viti (I)
4 viti (R)
4 dadi (L)
2 guide zoccolo (Q)

Regolazione in altezza della macchina.
La macchina può essere regolata in altezza (da 815 
mm a 835 mm) agendo sui 4 piedini.
Se si desidera portarla ad un’altezza superiore a 
quella sopraindicata, arrivando fino a 870 mm, 
occorre utilizzare i seguenti accessori:
le 2 traverse (G); i 4 piedini (H); le 4 viti (I); i 4 dadi 
(L), quindi agire come segue (fig. 11):
Adagiare l’apparecchio sul lato posteriore assicu-
randosi di non danneggiare il tubo di scarico e il 
cavo di alimentazione.
togliere i 4 piedini originali, posizionare una traver-
sa G nella parte anteriore della macchina, fissarla 
con le viti I (avvitandole nei fori dove erano montati 
i piedini originali) quindi inserire i nuovi pedini H.
Ripetere la stessa operazione nella parte posteriore 
della macchina.
A questo punto regolando i piedini H la macchina può 
essere abbassata o alzata da 835 mm a 870 mm.
Una volta raggiunta l’altezza desiderata bloccare i 
dadi L alla traversa G.
Per regolare la macchina ad un’altezza compresa tra 
870 mm e 900 mm occorre montare il listello M  
regolando i piedini H fino all’altezza desiderata. Per 
inserire il listello agire come segue:
allentare le tre viti N poste nella parte anteriore del-
la copertura Top, inserire il listello M come indicato 
nella fig. 12, quindi bloccare le viti N. 

D

C

C

Fig. 6 Fig. 7
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INSTRUÇÕES DE 
SEGURANÇA

IMPORTANTE A LER E A RESPEITAR

Antes de utilizar o aparelho, leia estas instruções de 
segurança com atenção. Guarde-as por perto para 
consulta futura.
Estas instruções e o próprio aparelho possuem 
mensagens importantes relativas à segurança, que 
deve ler e respeitar sempre. O fabricante declina 
qualquer responsabilidade pela inobservância das 
presentes instruções de segurança, pela utilização 
inadequada do aparelho ou pela incorreta 
configuração dos controlos.

 As crianças até aos 3 anos devem ser mantidas 
afastadas do aparelho. As crianças entre os 3 e os 8 anos 
devem ser mantidas afastadas do aparelho, exceto se 
estiverem sob supervisão permanente. Este aparelho 
pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e por 
pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais 
reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, 
desde que estejam sob supervisão ou tenham recebido 
instruções quanto à utilização segura deste aparelho e 
se compreenderem os perigos envolvidos. As crianças 
não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a 
manutenção a cargo do utilizador não devem ser 
realizadas por crianças sem supervisão.
Nunca force a abertura da porta nem a utilize como 
degrau.
UTILIZAÇÃO PERMITIDA

 CUIDADO: o aparelho não deve ser ligado a partir 
de um temporizador externo, como, por exemplo, 
um temporizador, nem a partir de um sistema de 
controlo remoto em separado.

 Este aparelho destina-se a ser usado em ambiente 
doméstico e em aplicações semelhantes tais como: 
copas para utilização dos funcionários em lojas, 
escritórios e outros ambientes de trabalho; quintas de 
exploração agrícola; clientes em hotéis, motéis, bed & 
breakfast e outros tipos de ambientes residenciais.

 Não carregue a máquina de secar acima da 
capacidade máxima (kg de roupa seca) indicada na 
tabela de programas.

 Este aparelho não está concebido para o uso 
profissional. Não utilize o aparelho no exterior. 

 Não utilize solventes (por exemplo, aguarrás, 
benzeno), detergentes que contenham solventes, 
pó de limpeza abrasivo, vidro ou produtos de 
limpeza geral e fluidos inflamáveis; Não lave na 
máquina tecidos que tenham sido tratados com 
solventes ou líquidos inflamáveis.
INSTALAÇÃO

 O aparelho deve ser transportado e instalado por 
duas ou mais pessoas, para evitar o risco de lesões. 
Use luvas de proteção para desembalar e instalar o 
aparelho, de forma a evitar o risco de cortes. 
Se pretender empilhar uma máquina de secar por 

cima da máquina de lavar, contacte o nosso Serviço 
Pós-Venda ou o seu revendedor especializado para 
verificar se é possível. Isto só é permitido se a 
máquina de secar for fixa à máquina de lavar com 
um kit de empilhamento adequado, disponível no 
nosso Serviço Pós-Venda ou junto de um revendedor 
especializado.

 Desloque a máquina, nunca a levantando pelo 
tampo ou tampa superior.

 A instalação, incluindo a alimentação de água 
(caso seja necessário) e as ligações elétricas, bem 
como quaisquer reparações devem ser realizadas 
por um técnico devidamente qualificado. Não 
repare nem substitua nenhuma peça do aparelho a 
não ser que especificamente indicado no manual 
de utilização. Mantenha as crianças afastadas do 
local da instalação. Depois de desembalar o 
aparelho, assegure-se de que não ficou danificado 
durante o transporte. Se detetar algum problema, 
contacte o revendedor ou o Serviço Pós-Venda 
mais próximo. Uma vez instalado o aparelho, os 
elementos da embalagem (plástico, peças de 
esferovite, etc.) devem ser armazenados longe do 
alcance das crianças - risco de asfixia. Deve desligar 
o aparelho da corrente elétrica antes de efetuar 
qualquer operação de instalação, para evitar o risco 
de choques elétricos. Durante a instalação, 
certifique-se de que o aparelho não danifica o cabo 
de alimentação, pois existe o risco de incêndio ou 
de choques elétricos. Ligue o aparelho apenas 
depois de concluída a instalação do mesmo.

 Não instale o aparelho em locais onde possa 
estar exposto a condições extremas, tais como: 
deficiente ventilação, temperatura inferior a 5 °C ou 
superior a 35 °C.

 Ao instalar o aparelho, certifique-se de que os 
quatro pés ficam estáveis e corretamente assentes 
no pavimento e de que fica bem nivelado (utilize 
um nível de bolha de ar).

 Caso o aparelho seja instalado sobre madeira ou 
pavimento flutuante (certos tipos de parquet e 
materiais lamináveis), fixe uma folha de 
contraplacado 60  x  60  x  3  cm (no mínimo) ao 
pavimento e, em seguida, coloque o aparelho sobre 
a mesma.

 Ligue a(s) mangueira(s) de entrada de água à 
fonte de água, de acordo com as normas da empresa 
local de abastecimento de água. 

 Para modelos concebidos apenas para enchimento 
frio: Não ligue a alimentação de água quente.

 Para modelos com ligação à torneira de água 
quente: a temperatura de entrada de água quente 
não deve exceder os 60 °C.



 A máquina de lavar está equipada com parafusos 
de transporte para evitar eventuais danos no 
interior durante o transporte. Antes de pôr a 
máquina a funcionar, é obrigatório retirar os 
parafusos de transporte. Após a sua remoção, tape 
as aberturas com as 4 tampas de plástico incluídas.

 Após a instalação da máquina de lavar aguarde 
algumas horas antes de a ativar, para se aclimatar às 
condições ambientais da sala.

 Certifique-se de que as aberturas de ventilação 
na base da máquina de lavar (se disponíveis no seu 
modelo) não estão obstruídas por um tapete ou 
outro material.

 Utilize apenas mangueiras novas para ligar o 
aparelho ao abastecimento de água. Não reutilize 
conjuntos de tubos antigos.

 A pressão da alimentação de água tem estar na 
gama 0,1-1 MPa.

 Não repare nem substitua qualquer peça do 
aparelho, exceto se especificamente indicado no 
manual do utilizador. Utilize apenas o Serviço Pós-
Venda autorizado. A reparação por conta própria 
ou não profissional pode provocar acidentes 
perigosos que podem resultar em risco de lesões 
ou morte e/ou danos à propriedade significativos. 

 As peças de substituição para o eletrodoméstico 
estarão disponíveis durante 10 anos após a 
colocação da última unidade no mercado, tal como 
regulado pela norma europeia de Ecodesign.
AVISOS SOBRE ELETRICIDADE

 Deve ser possível desligar o aparelho da fonte de 
alimentação, desligando-o na ficha, caso esta esteja 
acessível, ou através de um interruptor multipolar 
instalado na tomada de acordo com a 
regulamentação aplicável a ligações elétricas; além 
disso, o aparelho deve dispor de ligação à terra, de 
acordo com as normas de segurança elétrica 
nacionais. 

 Não utilize extensões, tomadas múltiplas ou 
adaptadores. Após a instalação da máquina de 
secar, os componentes elétricos devem estar 
inacessíveis ao utilizador. Não utilize o aparelho 
com os pés descalços ou molhados. Não ligue este 
aparelho se o cabo ou a ficha elétrica apresentar 
danos, se não estiver a funcionar corretamente, se 
estiver danificado ou se tiver caído.

 Se o cabo de alimentação estiver danificado 
deverá ser substituído por um idêntico do mesmo 
fabricante ou por um técnico de assistência ou 
pessoas similarmente qualificadas de modo a evitar 
a ocorrência de situações perigosas, pois existe o 
risco de choques elétricos.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO
 ADVERTÊNCIA: Assegure-se de que o aparelho 

está desativado e desligado da fonte de alimentação 
antes de realizar quaisquer operações de 
manutenção. Para evitar o risco de danos pessoais, 
use luvas de proteção (risco de lacerações) e calçado 
de segurança (risco de contusões); Certifique-se de 
que o manuseamento é realizado por duas pessoas 
(reduza a carga); Nunca utilize uma máquina de 
limpeza a vapor para limpar o aparelho (risco de 
choques elétricos). Quaisquer reparações não 
efetuadas por profissionais e que não sejam 
autorizadas pelo fabricante podem resultar em 
riscos para a saúde e segurança, pelos quais o 
fabricante não pode ser responsabilizado. Qualquer 
defeito ou dano causado por reparações ou 
manutenções que não sejam efetuados por 
profissionais não serão coberto pela garantia, cujos 
termos estão descritos no documento fornecido 
com a unidade.
ELIMINAÇÃO DA EMBALAGEM
O material da embalagem é 100% reciclável, conforme indicado pelo 
símbolo de reciclagem  .
As várias partes da embalagem devem ser eliminadas de forma responsável 
e em total conformidade com as normas estabelecidas pelas autoridades 
locais.

ELIMINAÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS
Este aparelho é fabricado com materiais recicláveis ou reutilizáveis. 
Elimine-o em conformidade com as normas de eliminação de resíduos 
locais. Para obter mais informações sobre o tratamento, recuperação e 
reciclagem de eletrodomésticos, contacte as autoridades locais, o serviço 
de recolha de resíduos domésticos ou a loja onde adquiriu o aparelho. 
Este aparelho está marcado em conformidade com a Diretiva Europeia 
2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos 
(REEE). 
Ao assegurar a eliminação correta deste produto, estamos a proteger o 
ambiente e a saúde humana contra riscos negativos.

O símbolo  no produto, ou nos documentos que acompanham o 
produto, indica que este aparelho não deve ser tratado como resíduo 
doméstico e deve ser transportado para um centro de recolha adequado 
para proceder à reciclagem do equipamento elétrico e eletrónico.



PT
Instruções para o instalador

Aplicação do painel de madeira à porta e inseri-
mento da máquina nos móveis:
Caso após a montagem do painel de madeira for 
necessário transportar a máquina para a sua insta-
lação final, aconselhamos deixá-la na sua embala-
gem original. Para esta finalidade a embalagem foi 
realizada de maneira que permite a montagem do 
painel de madeira na máquina sem desembalá-la 
(ver figuras abaixo).  
O painel de madeira que cobre a fachada não 
deve ser de espessura inferior a 13 mm e pode 
ter as dobradiças seja do lado direito que do lado 
esquerdo. Por razões práticas, para a utilização 
da máquina, aconselhamos a mesma direcção de 
abertura da escotilha com as dobradiças aplica-
das do lado esquerdo.

Acessórios montagem portinhola (Fig. 
1-2-3-4-5).

A B

C D

E

Tur  seite

- 6 parafusos auto-roscantes l = 13 mm “tipo A”.
- 2 parafusos métricos de cabeça alargada l = 25 mm 
“tipo B”; para a fixação do batente do ímã ao móvel.
- 4 parafusos métricos l = 20 mm “tipo C”; para a 
montagem dos suportes da dobradiça ao móvel.
- 4 parafusos métricos l = 7 mm “tipo D”; para a mon-
tagem das dobradiças aos suportes.

Montagem das peças na fachada da máquina.
- Separe os suportes das dobradiças das dobradiças 
removendo os parafusos tipo D.
- Instalar os suportes charneira na face posicionando 
o furo indicado pela seta na fig. 1 para o interior da 
face, interalinhar uma arruela de afastamento (fig. 
4/B) usando parafusos do tipo C. 
- Instalar o reforço magnete na posição contrária em 
cima, interalinhar duas arruelas de afastamento (fig. 
4/B) usando dois parafusos do tipo B.

Fig. 1

N° 2 Dobradiça

N° 1 Imã N° 1 Batente do imã

N° 1 Peça de borracha

N° 2 Suportes da dobradiça

N° 4 Arruelas

Fig. 2

Fig. 3 Fig. 4

Fig. 5 Fig. 4/B

Tipo A B C D

Comprimento 13 mm 25 mm 20 mm 7 mm



Utilização do molde para os furos.
- Para traçar as posições dos furos no lado esquer-
do do painel, alinhar o gabarito ao lado superior 
e esquerdo do painel fazendo referência às linhas 
traçadas nas extremidades.
- Para traçar as posições dos furos no lado direito 
do painel, alinhar o gabarito ao lado superior e 
direito do painel.
- Com uma broca de dimensões adequadas realizar 
as quatro sedes que deverão alojar as duas dobra-
diças, a peça de borracha e o imã.
Montagem das peças no painel de madeira 
(Portinhola do móvel).
- Inserir as dobradiças nos seus lugares predispostos 
(a parte móvel da dobradiça deve encontrar-se para 
fora do painel) e fixá-las com 4 parafusos do tipo A.
- Inserir o imã no seu alojamento no alto da parte oposta 
às dobradiças e fixá-lo com dois parafusos do tipo B.
- Inserir a peça de borracha no alojamento de baixo. 
O painel agora está pronto para ser montado na máquina.
Montagem do painel na máquina.
Inserir o lacete da dobradiça indicado com a seta 
na fig. 2 no alojamento do suporte da dobradiça, 
empurrar o painel na direcção da fachada da 
máquina de lavar roupa e fixar as duas dobradiças 
com os dois parafusos do tipo D.
Fixação da guia do rodapé.
Se a máquina for instalada numa extremidade 
dos armários embutidos da cozinha, montar uma 
ou ambas guias de encaixe para o rodapé como 
indicado na fig. 8, para regular a profundidade em 
função da posição do rodapé e, se for necessário, 
fixá-lo às mesmas (fig. 9).
Para montar a guia do rodapé, realize as seguintes 
operações (fig. 8):
Prenda o esquadro P mediante o parafuso R, enfie a guia do 
rodapé Q no respectivo ilhó e, depois de colocada no lugar 
desejado, prenda-a na esquadra P mediante o parafuso R.
Inserimento da máquina nos móveis.
- Empurrar a máquina na abertura, alinhá-la aos 
outros móveis (fig. 6).
- Mediante os pezinhos de regulação, colocar a 
máquina na altura desejada. 
- Regular a posição do painel de madeira nos sen-
tidos vertical e horizontal, mediante os parafusos C 
e D, como indicado na fig. 7.
Importante: feche a parte inferior das partes dian-
teira e laterais do aparelho caso a máquina esteja 
instalada na extremidade de um conjunto de 
armários modulares, garantindo que o rodapé fica 
assente no chão.

Fig. 8 Fig. 9

Acessórios fornecidos para a regulação da altura.
Alojados na tampa de polie-
stireno (fig. 10) encontram-
se:
2 travessas (G); 1 ripa (M) 
dentro do cesto encontram-
se: 
4 pés adicionais (H), 
4 parafusos (I), 
4 parafusos (R), 
4 porcas (L), 

    2 guias de rodapé (Q)

Regulação da altura da máquina.
A altura da máquina pode ser regulada (desde 
815 mm. até 835 mm.) mediante os 4 pés. 
Se desejar levá-la a uma altura superior à acima 
indicada, para chegar até a 870 mm., será ne-
cessário utilizar os seguintes acessórios:
as 2 travessas (G); os 4 pés  (H); os 4 parafusos  
(I); as 4 porcas (L), portanto realize as seguintes 
operações (fig. 11):
Deite a máquina para trás, certificando-se de que 
não danifica a mangueira de drenagem e o cabo 
de alimentação.
tire os 4 pés originais, posicione uma travessa 
G na parte dianteira da máquina, prenda-a me-
diante os parafusos I (atarraxe-os nos furos onde 
estavam montados os pés originais) e, em segui-
da, coloque os novos pés H. 
Repita a mesma operação na parte traseira da 
máquina. Neste ponto se regular os pés H, a 
máquina poderá ser abaixada ou levantada entre 
835 mm. e 870 mm.
Quando chegar à altura desejada, prenda as por-
cas L na travessa G. 
Para regular a máquina em uma altura entre 870 
mm. e 900 mm. é necessário montar a ripa M e 
regular os pés H para chegar à altura desejada.
Para colocar a ripa realize as seguintes operações:
desaperte os três parafusos N situados na parte 
dianteira da tampa Top, coloque a ripa M da ma-
neira indicada na 
fig. 12 e, em seguida, aperte os parafusos N.
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