ENGLISH
FRENCH

Please read this manual carefully before operating
your set and retain it for future reference.
P1400ROP

P/NO : MFL68505538
Rev. No.: 00

PORTUGUESE

WASHING
MACHINE

S

AFETY MEASURE
WARNING

Do not treat the power
supply cord with your
wet hand. It may cause
electric shock.

It may cause electric shock.

Be sure to earth the washer to
prevent electric shock. To reduce
the risk of electric shock, do not
install the washer in humid space.
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EATURES
*For Pump Model Only*
DRAIN HOSE

(TUB)

(Please do not match this figure with model as it may be different from your model. These are schematic diagrams only.)
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Water Supply Inlet

Select the desired time for spinning. The
maximum limit is 5 min, but shall not be
continued over 3 cycle. Don't rotate the
knob more than prescribed limit.
** After 3 times continuous spinning, please
stop spinning more than 1 hour, otherwise
the spin motor may be damaged or fire or
stop operation.
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NSTALLATION

Connecting the earth wire (only for models with two prong plug)

If grounding methods as
described are not possible,
a seperate circuit-breaker
should be employed and
installed by a qualified
electrician.

L <= 1 m.
L
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NSTALLATION & HOW TO WASH

Wash after separating oiled or dyed clothing.
right

Put the appropriate
amount of detergent
and the laundry into the
wash tub. And add water
in the desired
water level
which you
want.
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OW TO RINSE & HOW TO SPIN

Interim spin rinse

Set the desired
water flow and
spin time
appropriately.
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spin

If the spinning fail to stop when the spin dryer cover is opened, the brake is out
of order. Immediately stop using the machine and request repair service.
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EFERENCE

Woolen

Type of
Fabric

Wash Wash
Selector Time
GENTLE

~5 min.

GENTLE

~5 min.

NORMAL

5 ~ 10 min.

STRONG

10 ~ 15 min.

Water
Level

Amount of
Laundry (kg)

Amount of
Water (Ltr)

Amount of
Detergent (gms)
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Notes :
l Amount of laundry is a weight of dry laundry.
Detergent is a general synthetic detergent.

l

CAUTION :

Fill in wash to height 20mm above the level you desire. When washing starts water level will automatically come
to level you desire.

Water does not enter washer

Is the water faucet hooked up?
Is the water faucet frozen?
Is there lint stuck in the plunger valve?
Is the drain pump operated?
Is the drain hose twisted?
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PECIFICATIONS

31.5 kg.
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FRENCH

P1400ROP

ATTENTION

Ne touchez pas le câble
d'alimentation avec les
mains mouillées.

Comment connecter le tuyau d’évacuation d’eau
Pressez l’attache du tuyau afin de fixer le tuyau solidement à l’appareil
comme le montre la figure.
Modèle sans pompe

Assurez-vous que le tuyau d'évacuation d'eau soit allongé correctement,
car l'entortillement ou le plissage du tuyau peut perturber l'évacuation d'eau.
Assurez-vous que l'eau est vidangée doucement en plaçant une
base sous la machine ou en appliquant un autre moyen approprié.
L

Modèle à pompe

L <= 1 m.
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*Seulement pour le
modèle à pompe*

Tuyau d'évacuation
d'eau

(Veuillez ne pas comparer ce schéma avec le modèle puisqu'il pourrait être différent de votre modèle. Il s'agit uniquement
des diagrammes à titre illustratif.)

Arrêt

Normal

s
Pa r
Ne urne
To

Arrêt

Lavage Rincage
Puissant

Modéré

Arrêt

Evacuation
d'eau
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Bouton de réglage pour
alimentation d'eau

s
Pa r
Ne urne
To

15

Compteur de lavage

3

Sélecteur de lavage

Bouton d'évacuation d'eau

Compteur d'essorage

Sélectionnez Lavage Rincage pour le
lavage et le rinçage et Evacuation d ’eau
pour faire évacuer l'eau usée.
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Sélecteur de lavage

** Après 3 essorages continus, patientez
au moins 1 heure, sinon le moteur
d'essorage risque d'être endommagé,
voire de générer une flamme ou bloquer
le fonctionnement de la machine.
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(uniquement pour les modèles avec prise à deux broches)
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Arrêt

Arrêt

Arrêt
n’t e
Dootat
R

15

3

12

6
9

5

5

1

2

4
3

6

Laine

Type de
tissu

Programme Quantite de Niveau
de lavage
linge (kg) d eau
GENTLE

~5 min.

GENTLE

~5 min.

NORMAL

5 ~ 10 min.

STRONG

10 ~ 15 min.

Quantité de
linge (kg)

Quantite
d eau (Litres)

Quantite de
lessive (Grammes)
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Remarques :
l
Les poids indiqués ci-dessus sont ceux du linge au sec.
l
La quantité de lessive indiquée ci-dessus s'applique à la lessive synthétique ordinaire.
Instruction Importante : Remplir la machine a laver à hauteur de 20mm au-dessus du niveau que vous désirez.
Lorsque le lavage commence, le niveau d'eau sera reviendra automatiquement au niveau
que vous désirez.

L'eau n'accède pas à la machine

Est-ce que le robinet est branché?
Est-ce que l'eau du robinet est gelée?
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84 Litres, L: 72 Litres, M: 60 Litres, S: 50 Litres

880 x 530 x 1025 mm.

31.5
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MÁQUINA DE
LAVAR ROUPA
Leia cuidadosamente este manual antes de utilizar
o seu electrodoméstico.Guarde-o para referência futura.
Modelo : P1400ROP

PORTUGUESE

MANUAL DE INSTRUÇÕES

MEDIDA DE SEGURANÇA
AVISO
Área de instalação

Calor

lEvite

lEvite

Área de interruptores

Água quente

lEvite

lEvite

Material volátil

Durante o funcionamento

lNão

lNão

áreas expostas a chuva
ou neve, bem como locais com
bastante humidade. Tal poderá
provocar choques eléctricos.

o contacto de aquecedores eléctricos,
velas, cigarros, etc. com a
máquina de lavar roupa. Tal
poderá provocar um incêndio
ou deformar as peças de plástico.

utilizar água quente a
temperaturas superiores a 50 °C.
Tal poderá deformar as peças
de plástico ou causar avarias.

que a área de interruptores
entre em contacto com água.
Poderá provocar choques
eléctricos ou ferimentos.

coloque a mão dentro do cesto da
máquina de secar enquanto a máquina estiver
em funcionamento (não deixe que as
crianças subam para cima da
máquina ou entrem na cuba.
Isto poderá causar ferimentos).

utilize material volátil,
como benzeno, gasolina e
insecticidas.

lNão

deixe substâncias
alcalinas fortes, como
lixívia, dentro da cuba.
Tal poderá causar danos
na superfície de plástico
e nas peças de borracha.

lNão

drene a água da cuba
enquanto o cesto da máquina de
secar estiver em funcionamento. Caso
contrário, poderá daniﬁcar o motor de rotação.

Instalação

Cabo de alimentação

lInstale

lSe

a máquina de lavar
roupa numa superfície
horizontal. Caso contrário,
poderá ocorrer ruído e
vibração.

o cabo de alimentação estiver
daniﬁcado, apenas deve ser substituído
pelo fabricante ou pelo respectivo agente
de assistência, ou por uma pessoa de
qualiﬁcação equivalente, de
modo a evitar riscos.

lCertiﬁque-se

de que desliga o cabo de
alimentação da tomada eléctrica antes
de iniciar qualquer tarefa de cuidados
e manutenção. Tal poderá provocar
choques eléctricos.

lNão

manuseie o cabo de
alimentação com as mãos
molhadas. Tal poderá
provocar choques eléctricos.

lUtilize

uma ligação à terra na máquina de
lavar roupa, de forma a evitar choques
eléctricos. Para reduzir o risco de
choque eléctrico, não instale a
máquina de lavar roupa em locais húmidos.

Tomada eléctrica
lEvite

ligar vários aparelhos
eléctricos a uma única tomada.
Tal poderá provocar incêndios.

lEste

electrodoméstico não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com
capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e
conhecimentos, a menos que recebam supervisão ou instruções relativamente à utilização do
electrodoméstico por uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças devem ser
vigiadas para garantir que não brincam com o electrodoméstico.

Se este produto for utilizado para ﬁns comerciais, a garantia não é aplicável.
(Exemplo: estabelecimentos públicos, como casas-de-banho públicas, albergues,
centros de formação e dormitórios).
Se o produto for instalado fora da área de serviço normal, qualquer custo de
transporte envolvido na reparação do produto ou na substituição de uma peça
defeituosa ﬁcará a cargo do proprietário.

l
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FUNCIONALIDADES
"Apenas para modelos com bomba"
MANGUEIRA DE DRENAGEM

COBERTURA
DA MÁQUINA

TAMPA DA MÁQUINA DE
SECAR

SELECTOR DE
FORNECIMENTO
DE ÁGUA
COBERTURA DE
SEGURANÇA 2

FILTRO DE
TRANSBORDAMENTO

CESTO DA MÁQUINA
DE SECAR

FIO DE TERRA
(para modelos com
ﬁcha de dois pinos)

FILTRO DE ROTAÇÃO C
CUBA

PULSADOR
CABO DE ALIMENTAÇÃO

(Não compare esta ﬁgura com o seu modelo, pois podem ser diferentes. Estes são apenas diagramas esquemáticos.)
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1. Entrada de fornecimento de água
Ligue a mangueira da torneira a esta entrada
para fornecer água à cuba.

5. Selector de drenagem
Seleccione "Lavagem-Enxaguamento" para
lavagem e enxaguamento, "Drenagem" para
drenar a água da cuba e "Desligar" para
desligar a bomba de drenagem.

2. Selector de fornecimento de água
Seleccione "LAVAGEM" para fornecer água
para lavagem e enxaguamento, e seleccione
"CENTRIFUGAÇÃO" para enxaguamento
com centrifugação.
3. Temporizador de lavagem
Seleccione o tempo pretendido para a
lavagem ou o enxaguamento.

6. Temporizador de centrifugação
Seleccione o tempo de centrifugação
pretendido. O limite máximo é 5 min. e não
deve prolongá-lo por mais de 3 ciclos. Não
rode o selector para um tempo superior ao
limite indicado.
**Depois de 3 vezes ﬁação contínua, por favor, parar
de girar mais de 1 hora, caso contrário, o motor de rotação
pode estar daniﬁcado ou incêndio ou operação parar.

4. Selector de lavagem
Deﬁna o programa para "Delicado", "Normal" ,
"Forte" de acordo com o tipo e a
quantidade de roupa a lavar.
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INSTALAÇÃO
Área de instalação
l

Coloque a máquina num piso plano e ﬁrme.

l

Uma instalação incorrecta poderá causar ruído e
avarias graves.

l

Certiﬁque-se de que deixa uma distância mínima
de 10 cm entre a mangueira de drenagem e a
parede.

l

As aberturas de ventilação
não podem estar
obstruídas por carpetes.

Ligação do ﬁo de terra
l

Instale o ﬁo de terra para evitar choques eléctricos e curtos-circuitos devido a fugas de corrente.

l

Este encontra-se na parte posterior da máquina
de lavar roupa. Ligue-o à conduta de água
metálica. Se a conduta de água for de
plástico, não terá o efeito de terra pretendido.

l

Não ligue o ﬁo de terra a uma conduta de
gás, a um pára-raios, a uma ﬁcha telefónica, etc.

Conduta de gás

Fio de terra

Aviso: é necessário ligar os electrodomésticos com ﬁchas de dois pinos à terra.

Ligação da ﬁcha eléctrica
Introduza a ﬁcha eléctrica numa tomada.
Antes de ligar a ﬁcha eléctrica, veriﬁque se a tensão da máquina de lavar
roupa corresponde à tensão da tomada.
l Se for utilizada uma tomada CA com terminal de terra, não é necessário
efectuar ligação à terra. Caso contrário, nunca se esqueça de efectuar ligação
à terra (consulte o método de ligação à terra descrito acima).
l O electrodoméstico deve ser posicionado de modo a permitir o acesso à ﬁcha.

l

l

Outros métodos de ligação à terra
l

Depois de ligar o ﬁo de terra a
uma placa de cobre para
ligação à terra, enterre-a, pelo
menos, a 75 cm de
profundidade no solo.

l

Ligue o ﬁo de terra a uma
tomada especíﬁca para
ligação à terra.

se o método de aterramento
conforme descrito não são
possíveis, um disjuntor
separado deve ser
empregado e instalado por
um Electician qualiﬁcado.

Fio de terra
Fio de terra

Disjuntor de
baixa voltagem

75 cm
Placa de cobre para ligação à terra

Ligação da mangueira de drenagem
l

Empurre a abraçadeira em direcção ao corpo da máquina de lavar roupa, conforme
ilustrado na ﬁgura.

l

L <= 1 m.
L
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INSTALAÇÃO E INSTRUÇÕES DE LAVAGEM
Antes da lavagem
1.Consulte as etiquetas com instruções de lavagem da roupa que pretende lavar.
2.Remova todos os objectos dos bolsos da roupa. Os objectos deixados nos bolsos podem
daniﬁcar a roupa ou provocar uma avaria da máquina de lavar roupa (poderiam obstruir a
mangueira de drenagem).
3.Depois de separar as roupas que contenham óleo ou que descolorem, proceda à lavagem.
4.Para sua comodidade, pendure a cobertura da máquina no lado direito ou esquerdo da
cuba da máquina de lavar roupa, quando não estiver em utilização.

Remover estes itens antes da lavagem

Chaves

Palitos

Moedas

Clipes

Parafusos

Alﬁnetes

Areia

Como lavar
Deﬁna o selector de
drenagem.
Coloque-o na posição "Desligar".

Seleccione o programa
de lavagem "Delicado",
"Normal" ou "Forte",
de acordo com o tipo e
a quantidade de roupa
a lavar.
(Consulte a tabela 2)

Quando a lavagem terminar,
coloque o selector de
drenagem na posição
"Drenagem" e drene a água.

Selector de drenagem

Deﬁna o selector de
lavagem para "LAVAGEM".

Selector de drenagem
Selector de água

Coloque a quantidade
correcta de detergente
e a roupa na cuba.
E adicione água até ao
nível pretendido.
(Consulte a
tabela 2)

Programa de lavagem
Deﬁna o tempo de
lavagem pretendido.

n’t e
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15

Abra a torneira de fornecimento
de água e encha a cuba até ao
6
12
nível pretendido. A roupa
9
pode absorver uma
determinada
Temporizador de lavagem
quantidade de
água. Como
tal, certiﬁque-se
de que enche água suﬁciente.
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Proceda à centrifugação no
cesto da máquina de secar.
Coloque a roupa no cesto da
máquina de secar.
Coloque-a no cesto
delicadamente.
Coloque a cobertura de
segurança na horizontal sobre
a roupa.
Deﬁna o tempo de
centrifugação
pretendido com
o respectivo
temporizador.

COMO ENXAGUAR E COMO CENTRIFUGAR
Enxaguamento com centrifugação intermédia
l

O enxaguamento com centrifugação intermédia (antes do enxaguamento normal) ajuda a
remover a água com espuma da roupa e a melhorar a eﬁciência de enxaguamento. Também é
útil para poupar água.
Depois da lavagem
lColoque a roupa no
cesto da máquina de
secar.
lColoque a cobertura
de
segurança
na
horizontal
sobre a
roupa.

Deﬁna o selector
de água para
"CENTRIFUGAÇÃO".
Selector de água

Deﬁna correctamente
o ﬂuxo de
5
centrifugação
pretendido.
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Depois do
enxaguamento
com
centrifugação
intermédia,
coloque
a roupa
na cuba
para
enxaguamento.

Giro Temporizador

Nota relativa à centrifugação
Cobertura de
1.Distribua a roupa de modo uniforme no
segurança
cesto da máquina de secar.
2.Coloque-a no cesto delicadamente.
3.Coloque a cobertura de segurança na horizontal
sobre a roupa. Se não colocar a cobertura de
segurança, poderá daniﬁcar a máquina de lavar roupa.
4.Feche a tampa da máquina de secar.
5.Não drene a água da cuba enquanto o cesto da máquina de secar estiver em funcionamento.
l Se o cesto da máquina de secar não estiver equilibrado e vibrar excessivamente, interrompa a
centrifugação, redistribua a roupa de maneira uniforme e retome a centrifugação.
l Se a centrifugação não parar quando a tampa da máquina de secar estiver aberta, isto signiﬁca
que o travão está avariado. Pare imediatamente de utilizar a máquina e solicite a reparação ao
serviço de assistência.

CUIDADOS E MANUTENÇÃO
Filtro de transbordamento e ﬁltro de rotação C
1. Levante a área A do ﬁltro de transbordamento e remova o ﬁltro de rotação C puxando na direcção
ilustrada na ﬁgura.
2. Puxe o ﬁltro de transbordamento a partir da cuba na direcção da seta.
3. Vire a rede ao contrário e lave-a com água.
4. Com a mão ou com uma escova, remova o cotão que tenha aderido ao ﬁltro de transbordamento.
5. Volte a colocar o ﬁltro de transbordamento na cuba.
6. Volte a introduzir o ﬁltro de rotação C no ﬁltro de transbordamento.
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REFERÊNCIA
TABELA 1. GUIA DE PESO PARA A ROUPA
Tipo de vestuário
Dentro camisa

Tipo de tecido
Algodão

Peso por peça de roupa
150g(5.3oz)

Lenço de mão

Algodão

50g(1.8oz)

Toalha de banho

Algodão

300g(10.6oz)

Camisa

Tecido misto

200g(7.1oz)

Meias (1 pair)

Tecido misto

50g(1.8oz)

Pijama (camisola e calças)

Algodão

500g(17.6oz)

Winter Dentro camisa

de lã

600g(21.2oz)

Roupa de trabalho

Tecido misto

800g(28.2oz)

Blusa

Tecido misto

200g(7.1oz)

TABELA 2. GUIA PARA LAVAGEM
Tipo de tecido

Selector de Temporizador Nível de Quantidade Quantidade
água
lavagem
de roupa (kg) de água (I)
de lavagem

Lã, malha

GENTLE

~5 min.

Sintético, seda

GENTLE

~5 min.

Algodão, linho

NORMAL

5~10 min.

Algodão e linho
muito sujo

STRONG

10~15 min.

Quantidade de
detergente (g)

2

H
S
L
M
H
S
L
M
H
S
L
M
H

Notas:
l A quantidade de roupa baseia-se no peso da roupa seca.
l A quantidade de detergente baseia-se num detergente sintético habitual.
ATENÇÃO :Encha a máquina de lavar roupa com água até um nível 20 mm superior ao nível pretendido.
Quando a lavagem começar, o nível de água baixará automaticamente até ao nível pretendido.

GUIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Antes de solicitar assistência
Problema

Pontos a veriﬁcar

O motor não
funciona.operate.

l

O cesto da máquina de
secar não funciona.

l

l

l
l

Não há água na máquina
de lavar roupa.

l

A drenagem não funciona.

l

l

l
l

O cabo de alimentação está bem ligado?
O temporizador está deﬁnido para um ponto adequado que não "Desligar"?
Existe roupa entre o cesto e a cuba?
A tampa da máquina de secar está fechada?
A roupa está acumulada num dos lados do cesto da máquina de secar?
A torneira da água está ligada?
A torneira da água está congelada?
Existe Lint Preso no êmbolo da válvula?
A bomba de drenagem está ligada?
É o tubo de drenagem torcida?
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ESPECIFICAÇÕES

Fonte de alimentação

Na etiqueta de especiﬁcações

Nível de água

H: 84 litros, L: 72 litros, M: 60 litros, S: 50 litros

Pressão da água

Inferior a 100 k Pa (1 kg/cm2)

Dimensões

880 x 530 x 1025 mm. (W x D x H)

Peso

31.5 kg
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