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DESCRIÇÃO DO PRODUTO
APARELHO

GUIA DE CONSULTA DIÁRIA

PAINEL DE COMANDOS

1. Tampo
2. Painel de comandos
3. Depósito de água
4. Porta
5. Manípulo da porta
6. Filtro da porta  

(atrás da porta)
7. Filtro inferior  

(atrás da aba)
8. Pés ajustáveis (4)

1. Botão Ligar/Desligar (reinicia, se 
premido durante muito tempo) 

2. Botão Definições
3. Luz do tambor
4. Opção de vapor
5. Botão controlo remoto
6. Terminar em
7. Tempo secagem
8. Nível de secagem
9. Botão Opções (bloqueio das 

teclas, se premido durante 
muito tempo)

10. Botão Início/Pausa
11. Tecla "OK" (para confirmar)
12. Tecla "PARA CIMA"
13. Tecla "PARA BAIXO"
14. Indicadores das opções
15. Indicadores do nível de 

secagem
16. Visor
17. Monitor Eco
18. Área de programas

1.

2.
3.

6.

4.

7.

8.

5.

1. 7.2. 6. 8.4. 10.3. 9.5.

11.

12.

13.

18. 17. 16. 15. 14.

OBRIGADO POR TER ADQUIRIDO UM PRODUTO 
WHIRLPOOL
Para receber mais informações e assistência, registe o seu 
produto em www.whirlpool.eu/register

WWW

Pode transferir as Instruções de Segurança e o 
Guia de Utilização e Manutenção visitando o 
nosso website docs.whirlpool.eu e seguindo as 
instruções no verso do presente guia.

Antes de utilizar o produto, leia atentamente as Instruções de segurança.
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ANTES DE UTILIZAR A MÁQUINA DE SECAR

VERIFICAR A MANGUEIRA DE DRENAGEM E O 
DEPÓSITO DE ÁGUA
Assegure-se de que o depósito de água está corretamente inserido.

Assegure-se de que a mangueira de drenagem situada na parte 
traseira da máquina de secar está corretamente fixa ao respetivo 
depósito de água ou à sua rede de esgotos domésticos (consultar o 
Guia de Instalação).

UTILIZAR PELA PRIMEIRA VEZ

Ao ligar a máquina de secar pela primeira vez, é-lhe pedido que 
• Selecione o idioma pretendido
• Adapte o valor da condutividade da sua água 
• Defina a máquina de secar para retomar, ou não, a última definição de programa 

utilizada ao ligar. 
Consulte SUGESTÕES E RECOMENDAÇÕES e OPÇÕES, FUNÇÕES E INDICADORES / 
Definições.

FUNÇÃO 6th SENSE LIVE Para informações mais detalhadas sobre como utilizar a função 6th Sense 
Live consulte a respetiva aplicação ou o Guia de Utilização e Manutenção.

Graças à função 6th Sense Live, o seu aparelho pode ser ligado à 
Internet. 
Através da respetiva aplicação no seu smartphone/tablet poderá:
• monitorizar o estado do seu aparelho;
• informar-se sobre o estado do programa;
• definir e iniciar um programa;
• alterar ou redefinir um programa em execução; 
• aceder aos conteúdos adicionais. 

Requisitos técnicos:
• Um router sem fios de 2,4 Ghz Wi-Fi b/g/n ligado à Internet. Tenha 

em conta que o aparelho tem de ser instalado num local com uma 
boa cobertura à rede sem fios (com um sinal forte).

• Para utilizadores Android: é necessário um smartphone com a 
versão Android 4.3 (ou superior) instalada e com uma resolução de 
ecrã de 1280x720 (ou superior).

• Para utilizadores iOS: é necessário um smartphone ou tablet com a 
versão iOS 8 (ou superior) instalada.

Para utilizar a função 6th Sense Live:
• Transfira a aplicação a partir da App Store e instale-a no seu 

smartphone/tablet. A app fornece os Termos de Utilização (termos 
legais), que requerem a sua aceitação para que possa utilizar a 
função 6th Sense Live. 

• Registe a sua máquina de secar utilizando a aplicação e ligue-a à 
sua rede doméstica sem fios.

UTILIZAÇÃO DIÁRIA
Consultar o Guia de Utilização e Manutenção para mais detalhes sobre 
as funções/ consultar a última página para mais informações sobre 
como obter o Guia de Utilização e Manutenção

Assegure-se de que não ficam 
isqueiros ou fósforos no 
interior da roupa. 

Assegure-se de que a roupa 
não está impregnada com 
líquidos inflamáveis.

  AVISO

1. CARREGAR ROUPA
• Prepare a roupa de acordo com as recomendações da 

secção "SUGESTÕES E RECOMENDAÇÕES". 
Certifique-se de que os bolsos estão vazios.

• Abra a porta e introduza a roupa na máquina. Respeite  
as cargas máximas indicadas na TABELA DE 
PROGRAMAS.
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2. FECHAR A PORTA
• Assegure-se de que a roupa não fica presa 

entre o vidro e o filtro da porta.
• Feche a porta de modo a que consiga ouvir o 

"clique" que faz ao fechar corretamente.

3. LIGAR A MÁQUINA DE SECAR
• Prima o botão Ligar/Desligar . É apresentada uma 

animação no painel de comandos e ouve-se um som. Em 
seguida, a máquina de secar está pronta a ser utilizada.

4. SELECIONAR O PROGRAMA PRETENDIDO

• Selecione o programa:
Prima o símbolo do programa no painel de comandos. O nome do 
programa, o nível de secagem e a duração predefinidos são 
apresentados no visor.

• Altere o nível de secagem, se necessário 
Prima o botão do nível de secagem para selecionar o nível de 
secagem pretendido:

 Seco p/engomar

 Seco p/guardar

 Extra seco

O símbolo no painel de comandos acende-se.

• Selecionar opções, se necessário 
Prima o botão das opções; a lista das opções disponíveis 
aparece no visor. Prima a tecla "PARA CIMA" ou "PARA BAIXO" para 
navegar pela lista. Prima a tecla "OK" para selecionar a opção 
pretendida; é apresentado um sinal de confirmação no visor ao lado 
do nome da opção e o símbolo da mesma acende-se.

É possível selecionar algumas opções/funções premindo o botão 
diretamente:

Se uma opção não for selecionável para o programa em questão, o 
símbolo pisca brevemente e apaga-se novamente quando o botão é 
premido, ouvindo-se um som.
Consulte a secção OPÇÕES, FUNÇÕES E INDICADORES para mais 
informações.

• Se tiver selecionado o programa "Tempo de secagem" ou 

"Tempo de arejamento": 
Para adaptar o tempo de secagem ou de arejamento:,
- prima o botão do tempo de secagem;
- ajuste o tempo de secagem ou de arejamento pretendido, 
premindo o botão do tempo de secagem repetidamente ou, em 
alternativa, premindo a tecla "PARA CIMA" ou "PARA BAIXO".
Confirme a duração selecionada, premindo a tecla "OK".

5. INICIAR O PROGRAMA 
• Mantenha premido o botão Início/Pausa até que este se 

acenda 
 fixamente. Após uma curta fase de deteção de carga, o 
processo de secagem é iniciado.

• O visor indica a duração remanescente e a fase atual do programa.
• A duração pode ser recalculada e adaptada durante o programa. 

Durante estas fases, o visor indica a fase de deteção de carga, 
sendo apresentada uma animação no painel de comandos.

6. ALTERAR AS DEFINIÇÕES DE UM PROGRAMA EM CURSO,  
SE NECESSÁRIO
Ainda pode alterar algumas definições após o início de um 
programa:
Ajustar o tempo de secagem (apenas se o programa "Tempo 
secagem" ou "Arejamento" estiver selecionado).
Ajustar ou cancelar "Terminar em", caso tenha sido selecionado e 
iniciado um início diferido.
Adicionar ou cancelar uma opção, caso o progresso do programa 
ainda o permita.
• Prima o botão correspondente. A definição selecionada irá piscar 

durante alguns segundos. 
• Enquanto pisca, pode ajustar a definição premindo a tecla "PARA 

CIMA" ou "PARA BAIXO". Se o valor ou a definição parar de piscar, 
prima novamente o botão. 

• Prima a tecla "OK" para confirmar a alteração. Se não confirmar, a 
alteração será automaticamente confirmada - a definição alterada 
irá parar de piscar depois de um tempo.

O programa prosseguirá automaticamente. 
Para alterar as definições de um programa em curso ou início 
diferido, pode também:
• Premir o botão Início/Pausa, para pôr em pausa o programa em 

curso
• Alterar as suas definições 
• Premir novamente Início/Pausa, para continuar o programa.

7. REINICIAR UM PROGRAMA EM CURSO, SE  
NECESSÁRIO  
• Mantenha premido o botão "Ligar/Desligar", até o visor 

indicar que o programa foi cancelado.
• Abra imediatamente a porta e retire a roupa, para que o eventual 

calor da roupa se dissipe.

8. DESLIGAR A MÁQUINA DE SECAR APÓS O FIM DO  
PROGRAMA 
• O visor indica que o ciclo terminou. Prima o botão Ligar/

Desligar para desligar a máquina de secar. Abra a porta e retire a 
roupa.

• Para poupar energia, a máquina de secar desliga-se 
automaticamente cerca de um quarto de hora após o fim do 
programa. 

• Se não for desligada logo após o fim do programa, a máquina de 
secar irá rodar a roupa no tambor durante cerca de 10 minutos, 
para evitar que ganhe vincos.  
O visor indica o final do programa e a fase antivincos 
alternadamente. Esta fase pode ser terminada desligando a 
máquina, tal como referido acima, ou abrindo a porta da mesma.

9. ESVAZIAR O DEPÓSITO DE ÁGUA / LIMPAR O FILTRO DA 
PORTA / LIMPAR O FILTRO INFERIOR
• Consulte a secção LIMPEZA E MANUTENÇÃO.
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TABELA DE PROGRAMAS

Diretamente selecionável Selecionável através do botão 
Opções
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ECO ALGODÃO máx. - - - -

ALGODÃO máx.

—

—

-

MISTA  2,0 - - -

SINTÉTICA 3,5

—

— —

-

DELICADAS 2,5 — — — —

WOOL EXCELLENCE 1,0 - - - - -

GANGA 3,0 - - -

PEÇAS GRANDES 3,0 - - - -

AREJAR  máx. — — — —

REFRESC.VAPOR  1,5 - - - - - -

TEMPO SECAGEM máx. — — — —

CAMISAS 2,5 - - -

SEDA 2,5 - - - -

DESPORTO  2,5 - - - -

TOALHAS 5,0 - -

ATIVIDADES AO AR 
LIVRE

2,0 - - - -

CASACOS ACOL-
CHOADOS

1,5 - - - -

CARGA MINI  1,0 - - - -

Selecionável/opcional — Não selecionável/aplicável
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Respeite as etiquetas dos cuidados com a roupa; assegure-se de que 
são adequadas para secar na máquina.

ETIQUETAS DE CUIDADOS DE SECAGEM
Os pontos indicam o nível da temperatura de secagem da roupa

Temperatura normal

Temperatura reduzida 

Não secar na máquina

SUGESTÕES PARA POUPANÇA
• Para reduzir o tempo de secagem, assegure-se de que a roupa é 

centrifugada à velocidade de centrifugação máxima permitida pelo 
programa de lavagem. Isto reduz o teor de humidade da roupa.

• Seque sempre uma carga completa; desta forma, otimiza o respetivo 
consumo de energia.

ADAPTAR A MÁQUINA DE SECAR À CONDUTIVIDADE DA ÁGUA
Os resultados da secagem são afetados pela condutividade da água 
utilizada durante a lavagem. Se, ao alterar os níveis de secagem disponíveis 
(seco p/engomar; seco p/guardar; extra seco), não ficar satisfeito com o 
resultado final da secagem, pode adaptar o nível de condutividade da água. 
A máquina de secar vem predefinida com o nível 2. Escolha entre o nível 1 
(resultado mais húmido) e o nível 5 (resultado mais seco).
Consulte a secção OPÇÕES, FUNÇÕES E INDICADORES / Definições.

SUGESTÕES E RECOMENDAÇÕES

Assegure-se de que a sua roupa é adequada para a secagem na 
máquina. Consulte as SUGESTÕES E RECOMENDAÇÕES / Etiquetas dos 
cuidados com a roupa.

ECO ALGODÃO 
Para secar roupa de algodão molhada normalmente.
Programa de algodão padrão, destinado à secagem de 
roupa de algodão molhada normalmente. O programa mais eficiente 
em termos de consumo de energia para a secagem de roupa de 
algodão.
Os valores da Etiqueta de Energia baseiam-se neste programa.

ALGODÃO  
Para secar roupa de algodão.

MISTA       
Para secar roupa mista de algodão, linho, fibras sintéticas e 
respetivas misturas.

SINTÉTICA 
Para secar roupa de fibras sintéticas.

DELICADAS 
Para secar roupa delicada que necessita de um tratamento mais 
suave.

WOOL EXCELLENCE   
Para a secagem de peças de lã com a etiqueta Woolmark TOTAL 
EASY CARE WOOL.

GANGA  
Para secar jeans e outras peças feitas de ganga resistente, como 
calças e blusões.

PEÇAS GRANDES  
Para secar grandes peças de roupa, como tapetes de banho, 
cobertores, etc.

AREJAMENTO 
Para arejar, refrescar e soltar roupa durante 30 minutos, sem 
aquecer.

REFRESC.VAPOR  
Para refrescar roupa com vapor. 
Especificamente concebido para refrescar e remover odores de peças 
de roupa secas e limpas, tais como camisolas, blusas, calças de algodão, 
sintéticas e respetivas misturas.

Antes de introduzir a roupa no tambor da máquina, borrife-a com água, 
humedecendo-a ligeiramente (máximo 200 ml; utilize um pulverizador 
de água). 
Para este programa, o nível de secagem "Seco p/guardar" está 
predefinido e não pode ser alterado. 
Após o fim do programa, a roupa deve ser retirada imediatamente e 
pendurada em cabides, para minimizar os vincos. 

TEMPO DE SECAGEM  
Programa de secagem de tempo limitado. Selecione a duração 
do programa com a opção Tempo secagem.
Para todos os tecidos adequados para a secagem na máquina. 
Adequado para acrescentar uma fase de secagem curta adicional após 
o fim do programa.
Consulte OPÇÕES, FUNÇÕES E INDICADORES / opção Tempo secagem 
para obter mais informações.

PROGRAMAS ESPECIAIS  
Para definir um dos programas seguintes, selecione e confirme a 
posição de programas especiais. Em seguida, prima a tecla "PARA 
CIMA" ou "PARA BAIXO" para selecionar um dos seguintes programas 
o visor indica o nome do programa. Confirme o programa pretendido 
premindo a tecla "OK".

Camisas
Secagem suave de camisas e blusas em algodão, fibras sintéticas ou 
suas misturas. 

Toalhas
Para secar tecidos robustos em algodão, como toalhas de turco.

Seda
Secagem delicada de roupa de seda.

Desporto
Para secar roupa de desporto em fibra sintética ou algodão. 

Atividades ao ar livre
Para secar roupa de atividades ao ar livre, adequada para secagem na 
máquina.

Casacos acolchoados
Para secar grandes peças individuais, como casacos acolchoados.

Carga Mini
Secagem económica de pequenas cargas de roupa.

PROGRAMAS
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Nem todas as opções podem ser combinadas; a opção não 
combinável desliga-se automaticamente.

OPÇÕES diretamente selecionáveis premindo o respetivo botão:

Opção de vapor  
Minimiza os vincos nas peças de roupa de algodão, sintética e 
respetivas misturas, adicionando uma fase de humidificação no fim do 
ciclo de secagem.
Utilize a opção apenas com cargas pequenas, retire a roupa da máquina 
de secar imediatamente após o fim do programa e pendure-a em 
cabides. 
O nível de humidade ajusta-se automaticamente para a definição "Seco 
p/guardar" e não pode ser alterado com esta opção.

Tempo de secagem  
Para ajustar o tempo de secagem pretendido, apenas se estiver 
selecionado o programa Tempo secagem ou Arejar.
Prima o botão; o visor indica que o tempo de secagem pode ser 
definido. Prima as teclas "PARA CIMA" ou "PARA BAIXO" para selecionar 
o tempo de secagem pretendido até um máximo de 180 minutos.

Nível de secagem  
Para selecionar o nível de secagem pretendido para a carga de 
roupa.
Prima o botão; o visor indica que o nível de secagem pode ser definido. 
Prima as teclas "PARA CIMA" ou "PARA BAIXO" para selecionar o nível de 
secagem pretendido.

 Seco p/engomar

 Seco p/guardar

 Extra seco

O nível de secagem selecionado acende-se no painel de comandos.

OPÇÕES selecionáveis com o botão opções

Cuidado fresco  
Ajuda a manter a sua roupa fresca, caso não possa retirá-la logo 
após o fim do programa. 
A máquina de secar começa a rodar a roupa no tambor periodicamente, 
alguns minutos após o fim do programa. Esta rotação dura 
aproximadamente 12 horas após o fim do programa. Pode pará-la a 
qualquer momento, desligando a máquina de secar com o botão Ligar/
Desligar.
Suave   
Permite um tratamento mais suave da roupa, reduzindo a 
temperatura de secagem. 
Rápido     
Permite uma secagem mais rápida.

FUNÇÕES:
Definições
As definições seguintes podem ser alteradas / selecionadas:
• Idioma do visor / Som das teclas / Alerta de fim de ciclo 

/ Contraste do visor / Condutividade da água (= adaptação à 
condutividade da água usada na lavagem; possibilidade de ajuste 
entre 1 = resultado mais húmido, e 5 = resultado mais seco)/ Memória 
do último ciclo utilizado (se definido para "Deslig.", Eco Algodão é 
o programa predefinido selecionado ao ligar a máquina de secar) 
/ Modo Eco (função de desativação automática após o fim do 

OPÇÕES, FUNÇÕES E INDICADORES
programa) / Regressar às definições de fábrica.

• Mantenha premido o botão Definições durante, pelo menos, 3 
segundos; o visor indica que as definições podem ser ajustadas. 

• Prima a tecla "PARA CIMA" ou "PARA BAIXO" para selecionar a definição 
que pretende alterar; confirme a alteração premindo a tecla "OK".

• Prima a tecla "PARA CIMA" ou "PARA BAIXO" para ajustar a definição; 
Confirme premindo a tecla "OK".

• Para sair do modo Definições, navegue pela lista através das teclas 
"PARA CIMA" ou "PARA BAIXO" até que o visor indique que pode sair; 
em seguida, confirme premindo a tecla "OK". Alternativamente, prima 
o botão Definições.

Terminar em
Permite ter a roupa pronta a uma determinada hora, definindo 
um atraso até ao fim do programa. 
• Selecione o programa e as opções.
• Prima o botão "Terminar em"  – a mensagem "Terminar em --:--" é 

apresentada no visor.
• Prima a tecla "PARA CIMA" ou "PARA BAIXO" para selecionar um atraso 

de até 23:30 horas.
• Prima "Início / Pausa" - inicia-se a contagem decrescente do tempo. 

Na primeira linha, o visor indica a duração predefinida do programa 
e, na segunda linha, indica o período "Terminar em" até o final do 
programa.

• O programa inicia-se automaticamente, a tempo de terminar no final 
do período "Terminar em" selecionado. A segunda linha do visor 
apresenta sempre a contagem decrescente até o final do programa.

Para cancelar o início diferido
• prima "Início/Pausa" para cancelar o início diferido. Para iniciar 

imediatamente o programa selecionado, prima de novo "Início/Pausa".
• ou mantenha premido o botão "Ligar/Desligar" para cancelar 

completamente a definição do programa.

Luz do tambor
Prima o botão  para ligar a luz do tambor. Quando a porta é 
fechada, a luz apaga-se automaticamente.
A luz do tambor acende-se e desliga-se durante as fases de deteção de 
carga. Caso ocorra uma falha, a luz do tambor pisca rapidamente.

Controlo remoto 6th Sense Live
A função 6th Sense Live permite monitorizar e controlar a sua 
máquina de secar remotamente através do seu smartphone 
ou tablet. Para utilizar este função deverá ligar corretamente a sua 
máquina de secar à sua rede doméstica sem fios e à Internet através 
do procedimento de configuração descrito no Guia de Utilização 
e Manutenção (secção "Função 6th Sense Live/procedimento de 
configuração").
Poderá monitorizar o estado da sua máquina de secar em qualquer 
altura através da aplicação 6th Sense Live. Se pretender controlar o seu 
aparelho remotamente (p. ex.: para definir e iniciar um programa), o 
controlo remoto deve estar ativado.

Para ativar o controlo remoto:
• Certifique-se de que o router está ativado e dispõe de ligação à 

Internet.
• Ligue a máquina de secar.
• Coloque a roupa na máquina de secar e feche a porta.
• Certifique-se de que o indicador do estado da ligação à Internet 

está aceso fixamente.
• Prima o botão do controlo remoto. Os botões e as teclas no painel 

de comandos são desativados. Os únicos comandos que permanecem 
ativados são os comandos "Controlo Remoto" e "ON/OFF".

• A máquina de secar está, agora, no modo controlo remoto e pronta a 
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ser controlada através da app 6th Sense Live.

• Se iniciar um programa remotamente, no final de cada programa a 
máquina de secar irá sair automaticamente do modo de controlo 
remoto e desligar-se.

Para sair manualmente do modo controlo remoto:
• Com a máquina em controlo remoto, prima novamente o botão do 

controlo remoto. Irá recuperar o controlo local do painel de comandos 
da máquina de secar.

Bloqueio das teclas 
Para bloquear as teclas do painel de comandos contra uma operação 
indesejada.

Para bloquear as teclas:
• A máquina de secar tem de estar ligada. 
• Prima e mantenha premido o botão das opçõesaté o visor 

indicar que as teclas estão bloqueadas. Agora, os botões e as 
teclas estão bloqueados.  Só funciona o botão Ligar/Desligar

• Se desligar e ligar novamente a máquina de secar, o bloqueio 
das teclas permanece ativo até o desbloquear.

Para desbloquear as teclas:
• Prima e mantenha premido o botão das opções até o  

visor indicar que as teclas estão desbloqueadas.

INDICADORES

ESTADO DA LIGAÇÃO
Se já tiver ligado a sua máquina de secar à Internet (consulte a secção 
"Função 6th Sense Live/Controlo remoto/Procedimento de Configu-
ração" do Guia de Utilização e Manutenção) e o rádio estiver ligado, o 
indicador fornece um feedback do estado da ligação à Internet através 
do seu router Wi-Fi.
Quando liga a máquina de secar, o indicador do estado da ligação à 
Internet pisca: significa que o aparelho está a procurar uma ligação. 
Quando o indicador fica aceso fixamente, significa que a máquina de 
secar está ligada corretamente à Internet.
A força do sinal sem fios é apresentada pelo indicador (quando todos os 
elementos do indicador estiverem acesos, significa que o sinal é forte).

 Falha
Em caso de falha, consulte a secção RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS no 
GUIA DE UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO.

 Monitor de energia
Informa sobre o consumo de energia da definição do programa. 
Quanto menos indicadores se acenderem, mais económica é a sua 
definição do programa. 

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Desative e desligue a máquina de secar antes de efetuar qualquer trabalho de limpeza e 
manutenção. 
Cuidado! A água do depósito ainda pode estar quente.

• Esvazie o depósito de água após cada ciclo de secagem
Segure no manípulo e puxe o depósito de água cuidadosamente para 
fora. Segure no depósito de água cheio com as duas mãos. Despeje 
a água e volte a introduzir o recipiente, empurrando-o até encaixar. 
Assegure-se de que está corretamente instalado.

• Limpar o filtro da porta após cada ciclo de secagem
Abra a porta e retire o filtro da porta, puxando-o para cima.

Prima o botão para abrir o filtro da porta. Remova o cotão do interior. 
Feche o filtro e volte a introduzi-lo no sentido correto, de forma a ficar 
totalmente integrado na respetiva câmara.

• Limpar o filtro inferior após cada 5.º ciclo de secagem
Abra a aba inferior. Segure no manípulo e puxe o filtro inferior para fora.

Remova a espuma do filtro inferior, para limpar. Limpe a espuma do 
filtro e o filtro manualmente ou sob água corrente. Não lave a espuma 
do filtro na máquina de lavar roupa. Torça a espuma do filtro. Não a 
insira no filtro inferior a pingar água.

Fixe a espuma ao filtro inferior. Limpe a câmara do filtro da máquina 
de secar com um pano húmido ou utilizando cuidadosamente um 
aspirador. Introduza novamente o filtro inferior. Empurre o manípulo do 
filtro para baixo e feche a aba inferior.
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*Programas de referência do Rótulo Energético / Regulamento 
392/2012/UE
Os valores baseiam-se na configuração do programa predefinido, 
com filtros de ar e inferior limpos. Para testes de consumo, o filtro 
da porta e o filtro inferior têm de ser limpos após cada ciclo.
Para a realização de testes em conformidade com a norma 
europeia EN 61121, o aparelho deverá ser instalado utilizando 
um dreno direto (consultar o GUIA DE INSTALAÇÃO). A água 
deverá ser recolhida num recipiente externo para a sua 
medição adequada.
O consumo de energia e o tempo de secagem podem ser diferentes 
dos valores acima indicados. 

PROGRAMA
CARGA 

(KG)
VELOCIDADE DE 

CENTRIFUGAÇÃO 
(rpm)

HUMIDADE (%)
CONSUMO DE 
ENERGIA (kWh)

TEMPO DE SECAGEM 
(min)

ECO ALGODÃO    *
10 1000 60 2,32 280

5 1000 60 1,29 152

ECO ALGODÃO
10 800 70 2,70 302

10 1400 50 2,13 219

ALGODÃO P/ENGOMAR

10 800 70 2,46 281

10 1000 60 2,19 242

10 1400 50 1,92 203

SINTÉTICA P/GUARDAR 3,5 1000 40 0,94 71

Dependem das condições de funcionamento na sua casa (tais como 
flutuação da tensão, mistura de têxteis, humidade dos têxteis após a 
centrifugação, volume da carga).
Os valores são determinados de acordo com a Norma Europeia 
61121 e referem-se à configuração do programa predefinido; alterar 
a configuração também influencia os dados de consumo.

DADOS DE CONSUMO

Consumo de energia - Watts

Modo de repouso 1,07

Modo desligado 0,40

Sistema com bomba de calor 
Esta máquina de secar roupas é equipada com um sistema com bomba 
de calor para secar a sua indumentária. Para permitir o seu 
funcionamento, a bomba de calor utiliza gases com efeito de estufa 
(gases fluorados) que são contemplados pelo protocolo de Kyoto. Os 
gases F são contidos numa unidade hermeticamente lacrada. Esta 
unidade lacrada contém 0,34 kg de gás F fluorado R134a que atua 
como um agente arrefecedor. 
GWP = 1430 (1 t CO2). 

FICHA DE PRODUTO
WWW  A ficha do produto contendo os dados energéticos deste 

aparelho pode ser transferida a partir do website da Whirlpool, em  
docs.whirlpool.eu

COMO OBTER O GUIA DE UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO
> WWW  Transfira o Guia de Utilização e Manutenção a 
partir do nosso website docs.whirlpool.eu  
(pode utilizar este código QR), especificando o  
código comercial do produto.

Em alternativa, contacte o nosso Serviço Pós-Venda

CONTACTAR O NOSSO SERVIÇO 
PÓS-VENDA
Pode encontrar os nossos contactos no 
manual de garantia. Ao contactar o nosso 
Serviço Pós-Venda, indique os códigos 
fornecidos na placa de identificação do 
seu produto.

400010899912
001
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