
PT

1

APARELHO
DESCRIÇÃO DO PRODUTO

PAINEL DE CONTROLO

1. Topo
2. Dispensador de detergente
3. Painel operativo
4. Pega da porta
5. Porta
6. Filtro da bomba
7. Pés ajustáveis (4)

1. BOTÃO DE ACENDIMENTO
Toque para ligar a máquina de lavar.
2. BOTÃO PÁGINA INICIAL
Toque neste botão e o ecrã LCD
irá apresentar a página inicial, onde pode selecionar o ciclo, definições e 
opções.
3. BOTÃO FAVORITOS
Armazena e acede aos seus ciclos favoritos.
4. ECRÃ LCD
Use este ecrã para selecionar o ciclo, definições, opções, etc.

5. BOTÃO CONTROLO REMOTO
Toque neste botão para definir um controlo remoto.
6. BOTÃO FERRAMENTAS
Toque neste botão para aceder ao ecrã Ferramentas. Para mais 
informações, veja DEFINIÇÕES.
7. BOTÃO INÍCIO/PAUSA
Toque para iniciar ou pausar um ciclo. Quando inicia um ciclo, a 
porta irá trancar, a máquina de lavar irá detetar o tamanho da 
carga e o ciclo de lavagem irá iniciar.
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Temperature
30°C

Soil Level Spin Speed
1000 rpm

What to Wash
COLORS

How to Wash
NORMAL

4:28

1:58

Por favor leia o conteúdo dos Guias de 
Instalação, Saúde e Segurança na íntegra 
antes de utilizar este aparelho.

 Os parafusos de 
transporte devem ser removidos 
antes de utilizar o aparelho.

Consulte os Guias de Instalação, Saúde e 
Segurança para instruções detalhadas sobre 
como remover os parafusos de transporte

OBRIGADO POR TER ADQUIRIDO UM PRODUTO 
WHIRLPOOL.  
Para assistência ainda mais completa, registe o seu 
aparelho em www.whirlpool.eu/register

Transfira o Manual do Utilizador a partir do 
website http://docs.whirlpool.eu
Siga o procedimento descrito na última 
página.

WWW

GUIA DE REFERÊNCIA DIÁRIA

1.

3.

2.

5.

4.

6.

7.
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DOSE PRECISA 6.º SENTIDO
DOSAGEM MANUAL:
Caso não queira utilizar o dispensador, pode dosear o detergente 
diretamente no tambor.
1. Desligue a DOSAGEM AUTOMÁTICA tal como explicado em 

DEFINIÇÕES - Dose Precisa 6.º Sentido
2. Coloque o detergente em pó, gel, pastilha ou líquido diretamente 

no tambor.
3. Insira o detergente perto do início do tambor
4. Não selecione a opção de pré-lavagem ao utilizar a dosagem 

manual.

Para remover:
1.  Levante a tampa do dispensador no topo da máquina de lavar.
2.  Levante a pega do dispensador e puxe para cima para remover 

da máquina.

DOSAGEM AUTOMÁTICA:
IMPORTANTE: Não utilize lixívia à base de cloro na máquina e não 
utilize detergente em pó com a Dose Precisa 6.º Sentido.
A. Dispensador 1
•  Detergente líquido genérico OU
•  Detergente líquido específico (por exemplo, para roupa de cor, lã, 

roupa de desporto, etc.)
Quantidade máxima: 1000 ml
IMPORTANTE: Nunca coloque Amaciador no Recipiente 1.
B. Dispensador 2
•  Amaciador OU
•  Detergente líquido (genérico ou específico, por exemplo, para 

roupa de cor, lã ou roupa de desporto)
Quantidade máxima: 500 ml.
Selecione a sua configuração pretendida entre as mencionadas na 
secção COMO UTILIZAR O APARELHO - DEFINIÇÕES. Para voltar a colocar:

1. Coloque o dispensador novamente no seu alojamento no topo 
da máquina de lavar e assegure-se de que encaixa corretamente.

2. Feche a tampa do dispensador.

B
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COMO UTILIZAR O APARELHO

PRIMEIRA UTILIZAÇÃO
Consulte a secção sobre USO DIÁRIO para informações sobre 
como selecionar e iniciar um programa.

PRIMEIRO CICLO
Ao ligar a máquina de lavar à corrente, esta irá acender-se 
automaticamente. Deverá selecionar o idioma de exibição que 
prefere.
Utilize as setas para cima e para baixo para selecionar o idioma, e 
confirme pressionando a tecla OK. Em seguida, determine se 
pretende utilizar amaciador ou detergente no Recipiente 2 do 
dispensador (Dose Precisa 6.º Sentido). Para remover quaisquer 
resíduos do processo de fabrico:
•  Selecione o programa “Algodão + Sanitizar” a uma temperatura 

de 90 °C
•  Adicione uma pequena quantidade de detergente para roupa 

normal no compartimento de dosagem manual do dispensador 
de detergente (máximo 1/3 da quantidade recomendada pelo 
fabricante do detergente para roupa ligeiramente suja) e 

pressione os botões de dosagem Auto - a luz destes botões deve 
estar apagada

•  Inicie o programa sem adicionar roupa.

FUNÇÃO DOSAGEM AUTOMÁTICA
O dispensador de detergente da máquina de lavar está equipado 
com um sistema de dois recipientes para dispensar 
automaticamente detergente líquido e amaciador.
Antes de utilizar esta função, siga as instruções nas DEFINIÇÕES para:

Definir o conteúdo do recipiente 2. Por predefinição, o Recipiente 
1 está configurado para detergente (o detergente principal), e o 
Recipiente 2 para amaciador. Se não utilizar amaciador, configure o 
Recipiente 2 para detergente também.

USO DIÁRIO
 
COMO UTILIZAR A MÁQUINA DE LAVAR

1. CARREGUE A ROUPA
• Prepare a roupa de acordo com as
recomendações na secção “CONSELHOS E SUGESTÕES”.
• Assegure-se de que os fechos estão fechados e os cordões atados.
• Abra a porta e carregue a roupa. Cumpra as quantidades máximas 
de carga indicadas na tabela de programas

2. FECHE A PORTA
• Assegure-se de que nenhuma peça fica presa
entre o vidro da porta e o vedante de borracha.
• Feche a porta de modo a ouvir um clique.

3. ABRA A TORNEIRA DA ÁGUA
• Assegure-se de que a máquina de lavar está
ligada à rede de água.
• Abra a torneira da água

4. LIGUE A MÁQUINA DE LAVAR
• Pressione o botão On/Off. Surge uma animação e irá ouvir 
um som. É apresentado o último programa utilizado. Em 
seguida, a máquina de lavar está pronta a usar.

5. SELECIONE O TIPO DE ROUPA A LAVAR

 Temperature
30°C

Soil Level Spin Speed
1000 rpm

What to Wash
COLORS

How to Wash
NORMAL

4:28

1:58

No ecrã principal, toque na área “O que lavar” para selecionar o 
programa mais adequado para as peças que pretende lavar. Poderá 
ter de deslizar para baixo com o dedo para ver todas as opções. 
Toque no programa pretendido para regressar ao ecrã inicial.
Toque na área “O que lavar” para selecionar o programa mais 

adequado ao método com que deseja lavar as peças. Poderá ter de 
deslizar para baixo com o dedo para ver todas as opções. Toque no 
programa pretendido para regressar ao ecrã inicial.

6. SELECIONE A TEMPERATURA, NÍVEL DE SUJIDADE E 
VELOCIDADE DE CENTRIFUGAÇÃO

 

Temperature
30°C

Soil Level Spin Speed
1000 rpm

What to Wash
COLORS

How to Wash
NORMAL

4:28

1:58

A partir do ecrã inicial, toque na área “Temperatura” para apresentar 
as definições de temperatura disponíveis para o ciclo/programa 
escolhido no Passo 5. Toque na definição pretendida e, em seguida, 
toque em OK para confirmar. Toque na área “Velocidade de 
centrifugação” para apresentar as definições de velocidade de 
centrifugação disponíveis para o ciclo/programa escolhido no Passo 
5. Toque na definição pretendida e, em seguida, toque em OK para 
confirmar.
Toque na área “Nível de sujidade” para apresentar as definições de 
nível de sujidade disponíveis para o ciclo/programa escolhido no 
Passo 5. Toque na definição pretendida e, em seguida, toque em OK 
para confirmar.

7. SELECIONE A OPÇÃO
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DEFINIÇÕES 
O botão Ferramentas dá acesso a muitas outras definições, ciclos de 
serviço, preferências e informação. Toque no botão FERRAMENTAS 
para aceder ao ecrã Ferramentas, que contém o seguinte (tem de 
deslizar para baixo com o dedo para aceder a todas as seleções).

Dose Precisa 6.º Sentido Dispensador 1
Pressione este ícone para aceder:
Dose Precisa 6.º Sentido Estado Dispensador 1 e selecione entre:
• Ativo
• Desativo (1 Ciclo)
• Desligado (Permanentemente)
Concentração de Detergente Dispensador 1 e escolha entre:
• 10 ml
• 15 ml
• 20-35 ml
• 40-70 ml
• 70-170 ml

Dose Precisa 6.º Sentido Dispensador 2
Pressione este ícone para aceder:
Dose Precisa 6.º Sentido Estado Dispensador 2 e selecione entre:
• Ativo
• Desativo (1 Ciclo)
• Desligado (Permanentemente)
Dose Precisa 6.º Sentido Conteúdo Dispensador 2 e selecione entre:
• Amaciador
• Detergente
 
Depois de selecionar Detergente:
Definir Concentração Dispensador 2 e escolha entre:
• 10 ml
• 15 ml
• 20-35 ml
• 40-70 ml
• 70-170 ml

Bloqueio de Teclas
Pressione este ícone para bloquear as teclas. Deslize para cima para 
desbloquear.

Silenciar
Pressione este ícone para silenciar ou não silenciar os sons.

Ciclos de Serviço
Pressione este ícone para aceder aos seguintes ciclos de serviço: 
Centrifugação, Drenagem, Enxaguamento e Centrifugação. Toque no 
ciclo de serviço que pretende usar e siga as indicações no ecrã.

Preferências
Pressione para aceder a Horas e datas, Volume de som, Definições 
visor e Regional. Siga as indicações no ecrã.

WiFi
Pressione para aceder a Ligar à rede, Códigos SAID, Endereço MAC e 
WiFi. Siga as indicações no ecrã.

Info
Pressione para aceder a Serviço e assistência, Modo de 
demonstração loja, Repor predefinições de fábrica, Termos e 
condições de Wifi e Termos e condições do software. Siga as 
indicações no ecrã.

AVISO: Não ative o MODO DE DEMONSTRAÇÃO de loja. Se vir um 
aviso referente ao MODO DE DEMONSTRAÇÃO, vá a FERRAMENTAS, 
INFO e assegure-se de que o MODO DE DEMONSTRAÇÃO LOJA está 
OFF.

A partir do ecrã inicial, toque no ícone Opções (no canto superior 
direito) e o ecrã Opções irá apresentar as seleções de Pré-lavagem, 
Fresh Care, Multi enxaguamento e Engomagem fácil. As opções “O 
que lavar” e “Como lavar” anteriormente selecionadas serão 
apresentadas no ecrã.
Toque no ecrã para cada opção para alterar as definições. Nem 
todas as opções e definições estão disponíveis com todos os 
programas/ciclos. Consulte a “TABELA DE PROGRAMAS” para obter 
as opções e definições disponíveis. Consulte a secção OPÇÕES para 
mais informações.

8. ADICIONE DETERGENTE
• Se quiser adicionar o detergente manualmente, abra a porta e 
adicione o detergente no tambor tal como indicado na secção Dose 
Precisa 6.º Sentido.
• Se quiser que a máquina de lavar doseie o detergente 
automaticamente, basta assegurar-se de que a função Dosagem 
Automática está ativada (consulte a secção MANUAL DO 
UTILIZADOR / OPÇÕES, FUNÇÕES E INDICADORES / Utilizar a Dose 
Precisa 6.º Sentido). O detergente é adicionado pelo sistema de 
dosagem automática após o início do programa.

9. INICIE O PROGRAMA
• Pressione o botão “Início/Pausa”, o programa inicia.

10. ALTERAR UM PROGRAMA EM CURSO, SE NECESSÁRIO 
Pode alterar as definições enquanto um programa está a decorrer. 
As alterações serão aplicadas desde que a respetiva fase do 
programa ainda não tenha terminado.
• Pressione o botão relativo (por exemplo, o botão “Velocidade de 
centrifugação” para alterar a velocidade de centrifugação). O ecrã 
indica que o valor pode ser definido.

• Mova o cursor para a direita ou para a esquerda para ajustar o 
valor. Para alterar as definições de um programa em curso:
• Pressione o botão “Início/Pausa” para colocar o programa a 
decorrer em pausa
• Altere as definições
• Pressione novamente o botão “Início/Pausa” para continuar o 
programa. 

11. PAUSAR UM PROGRAMA EM CURSO E ABRIR A PORTA, SE 
NECESSÁRIO (ADICIONAR ROUPA)
• Durante os minutos iniciais do ciclo, surge o botão ADICIONAR 
ROUPA. Ao pressioná-lo, a máquina fica em pausa e a porta é 
destrancada para permitir adicionar mais peças de roupa. Siga as 
instruções no ecrã.

12. FAZER RESET DE UM PROGRAMA EM CURSO, SE 
NECESSÁRIO
• Pressione o ícone junto ao nome do ciclo até pedir para  
confirmar “Continuar” ou “Voltar” para cancelar o 
programa.
A água é drenada, o programa termina e a porta 
destranca.

13. DESLIGUE A MÁQUINA DE LAVAR APÓS O FINAL DO 
PROGRAMA
• O ecrã indica que o ciclo terminou, pode retirar a roupa
• Pressione o botão “On/Off” para desligar a máquina.  
Se não desligar a máquina, está irá desligar-se  
automaticamente após cerca de cinco minutos do final do 
programa, para poupar energia.
• Deixe a porta aberta para que o interior da máquina possa secar.
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PTCONSELHOS E SUGESTÕES
SEPARE A SUA ROUPA DE ACORDO COM
• Tipo de tecido / etiqueta de cuidado (algodão, mistos, sintéticos, lã, 
lavagem à mão)
• Cor (separe as peças de cor das brancas, lave as peças novas em 
separado)
• Tamanho (lave peças de diferentes tamanhos na mesma carga para 
melhorar a eficiência da lavagem e a distribuição no tambor)
• Delicados (lave peças pequenas - como mia s de nylon - e peças com 
colchetes - como soutiens - dentro de um saco para roupa ou fronha 
de almofada com fecho).

ESVAZIE OS BOLSOS
• Objetos como moedas ou alfinetes podem danificar a sua roupa, 
bem como o tambor.

ETIQUETAS DE CUIDADO
O símbolo de temperatura na máquina indica a temperatura máxima 
possível para lavar a peça.

  Ação mecânica normal 

  Ação mecânica reduzida 

  Ação mecânica muito reduzida 

  Apenas lavagem manual

  Não lavar

LIMPE O FILTRO DA BOMBA REGULARMENTE
• Ajuda a evitar que fique obstruído e que a água drenada deixe de 
ser bombeada. Consulte a secção MANUAL DO UTILIZADOR / 
LIMPEZA E MANUTENÇÃO / “Limpar o filtro da bomba”.

POUPANÇA E AMBIENTE
• Alcance o melhor uso de energia, água, detergente e tempo 
utilizando o tamanho de carga máximo recomendado para os 
programas, tal como indicado na tabela de programas.
• Não exceda as doses de detergente indicadas nas instruções do 
fabricante do detergente. Use a função de dosagem automática.
• Use o modo Controlo Remoto para programar e iniciar a máquina 
quando os custos de eletricidade são mais reduzidos.
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TABELA DE PROGRAMAS
Selecionável com a opção Selecionável 
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ALGODÃO ECO N Fria/60 °C 12,0 - - - 1400

ALGODÃO N-R-I-G-S Fria/90 °C 12,0 1400

ROUPA MISTA N-R Fria/60 °C 7,0 - 1400

SINTÉTICOS N-R-G Fria/60 °C 5,0 1200

DELICADOS N-R-G Fria/40 °C 3,0 - 600

LÃ N Fria/40 °C 2,0 - - - 400

CAMISAS/EMPRESARIAL N-R-G Fria/30 °C 3,0 400

ROUPA BRANCA N-I-G-S Fria/60 °C 12,0 1400

CORES N-R-G Fria/30 °C 7,0 1000

JEANS N-R-I-G Fria/60 °C 6,0 - 1000

DESPORTIVA N-R Fria/60 °C 4,0 - 1400

ROUPA DE BEBÉ N-R-I-G Fria/60 °C 6,0 1000

ROUPA DE CAMA N-R-I-G-S Fria/90 °C 3,5 1400

EDREDÃO N-R-G Fria/40 °C 3,5 - 600

TAPETES DE CASA DE 
BANHO/COZINHA N-R-G Fria/40 °C 3,0 - 600

CORTINAS N-R-G Fria/40 °C 3,0 - 600

TOALHAS/ROBES DE 
BANHO N-R-I-G-S Fria/90 °C 10,0 1400

ROUPA DE ANIMAIS 
DOMÉSTICOS N-R-G Fria/40 °C 3,0 - 600

ROUPA DE JARDINA-
GEM/EXTERIOR N-R-I-G Fria/60 °C 6,0 1000

FATO DE BANHO N Fria/40 °C 2,0 - - - 400

CENTRIFUGAÇÃO - - 12,0 - - - - - 1400 - -

ENX. E CENTRIF. - - 12,0 - - - 1400 -

DRENAG. - - 12,0 - - - - - - 1400 - -

N Normal (Predefinido) R Rápido

I Intensivo

G Suave

S Sanitizar

    Selecionável/opcional

-      Não selecionável/aplicável

   Necessário

   Opcional

Valores medidos em condições normais de acordo com IEC/EN 
60456. Os resultados do teste acima baseiam-se no uso de 
detergente em pó com dosagem manual tal como indicado na 
secção Dose Precisa 6.º Sentido. Os valores de água, energia e 
humidade residual referem-se à predefinição dos programas, sem 
opções. máx = capacidade máxima de carga da máquina de lavar Os 
valores acústicos no rótulo da declaração referem-se ao aparelho 
após instalação completa. 

Algodão Eco é o programa padrão para lavar roupa de algodão com 
sujidade normal, e é o programa mais eficiente em termos de 
consumo combinado de água e energia. Por motivos de poupança 
de energia, a temperatura da água real pode diferir da temperatura 
especificada no ciclo.
O consumo de energia em modo off é 0.4 W, em modo on é 3 W, em 
stand-by de rede é 1 W.
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PROGRAMAS
Cumpra as recomendações nas etiquetas de cuidado da roupa.

ALGODÃO ECO
Roupa de algodão com sujidade normal. A 40 °C e 60 °C,  
o programa de algodão padrão é o mais favorável em  
termos de  consumo combinado de água e energia para lavar 
roupa de algodão.
Os valores do rótulo de Energia baseiam-se neste programa.

ALGODÃO
Peças de roupa de algodão e linho resistentes, com sujidade normal 
ou muito sujas, como toalhas de banho, roupa interior, toalhas de 
mesa, etc.

ROUPA MISTA
Roupa resistente, pouco suja ou com sujidade normal, de algodão, 
linho, fibras artificiais ou misturas. Programa de 1 hora.

SINTÉTICOS
Roupa com sujidade normal feita de fibras artificiais (como poliéster, 
poliacrílico, viscose, etc.) ou misturas com algodão.

DELICADOS
Roupa sensível feita de tecidos delicados, que necessita de um 
tratamento suave.

LÃ
Roupas de lã, com etiqueta Woolmark e identificadas como laváveis 
na máquina, bem como têxteis de seda, linho e viscose marcados 
como laváveis à máquina.

CAMISAS/EMPRESARIAL
Camisas, blusas e roupa de trabalho elegante em algodão, sintéticos 
ou misturas.

ROUPA BRANCA
Para lavar toalhas de banho, roupa interior, toalhas de mesa e roupa 
de cama, etc. com sujidade normal ou muito sujas, em algodão e 
linho resistentes.
Só quando a temperatura está selecionada a 90 °C o ciclo efetua 
uma pré-lavagem antes da fase de lavagem principal. Neste caso, 
recomenda-se adicionar detergente tanto na secção de pré-lavagem 
como de lavagem.

CORES
Roupa pouco suja ou com sujidade normal em algodão, sintéticos ou 
misturas; incluindo delicados. Ajuda a preservar as cores.

JEANS
Roupa de ganga ou tecidos semelhantes a ganga, como calças e 
blusões, com sujidade normal.

DESPORTIVA
Roupa desportiva com sujidade normal e suada, em jersey de algo-
dão ou microfibra. Inclui um ciclo de pré-lavagem - pode adicionar 
detergente também no compartimento da pré-lavagem. Não utilize 
amaciador.

ROUPA DE BEBÉ
Roupa de bebé com sujidade normal em algodão e/ou linho. A 
roupa passa por um enxaguamento ainda mais intenso, o que ajuda 
a proteger a pele sensível dos bebés.

ROUPA DE CAMA
Roupa de cama branca ou de cor em algodão e fibras sintéticas ou 
mistura.

EDREDÃO
Peças grandes como sacos-cama, lençóis laváveis, tapetes de casa de 
banho, almofadas e edredões de penas ou material sintético.

TAPETES DE CASA DE BANHO/COZINHA
Ciclo concebido para lavar tapetes, assegurando uma perfeita 
remoção da sujidade.

CORTINAS
Use este ciclo para lavar cortinados. Recomendamos usar um deter-
gente especial concebido para a lavagem de roupa delicada.

TOALHAS/ROBES DE BANHO
Peças de roupa de algodão e linho resistentes, com sujidade normal 
ou muito sujas, como toalhas e roupões de banho.

ROUPA DE ANIMAIS DOMÉSTICOS
Perfeito para remover o pelo dos animais das suas peças.

ROUPA DE JARDINAGEM/EXTERIOR
Programa desenvolvido para uma lavagem cuidadosa de roupa par-
ticularmente suja (por ex., com terra ou manchas de relva).

FATO DE BANHO
Fatos de banho identificados como laváveis à máquina ou à mão.

CENTRIFUGAÇÃO
Programa de centrifugação intensiva em separado. Para roupa 
resistente.

ENXAGUAMENTO E CENTRIFUGAÇÃO
Programa de enxaguamento e centrifugação intensiva em separado. 
Para roupa resistente.

DRENAGEM
Programa em separado para drenar a água, sem centrifugar.

OPÇÕES
Consulte a Tabela de Programas para verificar se estão disponíveis 
opções para o programa selecionado.

OPÇÕES selecionáveis ao pressionar o botão Opções

Pré-lavagem
Ajuda a lavar roupa muito suja adicionando uma fase de pré-lava-
gem ao programa selecionado. Prolonga o programa em cerca de 20 
minutos. Para adicionar detergente à fase de pré-lavagem,
assegure-se de que usa a Dose Precisa 6.º Sentido.

Fresh Care
Ajuda a manter a sua roupa fresca se não a poder retirar imediata-
mente da máquina assim que o programa terminar. A máquina de 
lavar termina com uma curta centrifugação à mesma velocidade 
selecionada pelo utilizador e, depois disso, irá centrifugar a roupa 
periodicamente durante um curto período de tempo após o final 
do programa. Esta centrifugação dura até aproximadamente 6 
horas após o final do programa de lavagem. Pode interrompê-la a 
qualquer altura pressionando o botão no ecrã; a porta destranca-se 
e pode retirar a roupa.

Nível de sujidade
Ajuda a lavar roupa manchada e muito suja otimizando a eficiência 
dos aditivos para remoção de nódoas.

Enxaguamento extra
Ajuda a evitar resíduos de detergente na roupa prolongando a fase 
de enxaguamento.  Particularmente adequado para lavar roupa de 
bebé, pessoas que sofrem de alergias e para zonas com água macia.

Engomagem fácil
Ajuda a reduzir a formação de vincos. A lavagem e os ciclos serão 

modificados.
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COMO RECEBER AS INSTRUÇÕES DE USO
> Contacte o Serviço Pós-Venda 
> Use este QR Code

> Transfira o guia do website da Whirlpool http://docs.whirlpool.eu
Para isso, introduza o código comercial correto do produto indicado 
na etiqueta adesiva.

GUIA DE MANUTENÇÃO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Consulte o Manual do Utilizador para instruções sobre os 
procedimentos de manutenção e resolução de problemas. 

DOSSIER TÉCNICO
O dossier técnico com os valores de consumo de energia pode ser 
transferido a partir do website Whirlpool http://docs.whirlpool.eu

CONTACTAR O SERVIÇO PÓS-VENDA
Ao contactar o Serviço Pós-Venda, irá precisar de fornecer os códigos 
indicados na etiqueta adesiva no interior da porta. O número de 
telefone é indicado no livrete de garantia.
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