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Ajustes iniciais

Executar calibração (recomendado)

A calibração garante a precisão na detecção de peso pela lavadora de roupas. Veri�que se 
o tambor está vazio antes de executar a Calibração.

1. Desligue e, em seguida, ligue novamente a lavadora de roupas.
2. Pressione e segure Temp. e Adiar Fim simultaneamente por 3 segundos para entrar 

no modo Calibração. A mensagem “CB” é exibida.
3. Pressione Início/Pausa para executar o ciclo de Calibração.
4. O tambor girará no sentido horário e anti-horário por cerca de 3 minutos.
5. Quando o ciclo estiver completo, “0” será exibido no visor e a lavadora de roupas se 

desligará automaticamente. 
6. A lavadora de roupas está pronta para uso.

Orientações de lavagem

PASSO 1 Separar

Separe as roupas de acordo com esses critérios:

•	 Etiqueta com in�ormações: separe as peças em algodão, �bras mistas, sintéticas, seda, 
lã e rayon.

•	 Cor: Separe as peças brancas das coloridas.
•	 Tamanho: Misturar itens de di�erentes tamanhos no tambor melhora o desempenho da 

lavagem.
•	 Suavidade: lave itens delicados separadamente com o uso da opção Passa Fácil para 

itens novos de pura lã, cortinas e de seda. Leia as etiquetas nos itens.

OBSERVAÇÃO

Veri�que a etiqueta de in�ormação na roupa e separe-a adequadamente antes de iniciar a 
lavagem.
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PASSO 2 Esvaziar os bolsos

Esvazie todos os bolsos das suas roupas

•	 Objetos metálicos, como moedas, al�netes e �velas, nas roupas podem dani�car outros 
itens de lavagem, bem como o tambor.

Vire do avesso as roupas com botões ou bordados

•	 O tambor também pode ser dani�cado se os zíperes de calças ou jaquetas estiverem 
abertos durante a lavagem. Recomendamos �echar os zíperes e prendê-los com 
barbante.

•	 Roupas com cordões longos podem se prender em outras roupas. Lembre-se de 
prender os cordões antes de iniciar a lavagem.

PASSO 3 Usar uma rede de lavagem

•	 Sutiãs (laváveis com água) devem ser colocados em uma rede de lavagem. As peças 
metálicas dos sutiãs podem se romper e dani�car outras roupas.

•	 Roupas pequenas e leves como meias, luvas, meias-calças e lenços podem se prender 
na porta. Coloque-os em uma rede de lavagem.

•	 Não lave a rede de lavagem sozinha sem outras roupas na lavadora. pois isso pode 
causar vibrações anormais que podem mover a lavadora e causar �erimentos.

PASSO 4 Pré-lavar (se necessário)

Selecione a opção Pré-lavar para o ciclo selecionado se as roupas estiverem muito sujas. 
Não use a opção Pré-lavar quando o sabão �or manualmente adicionado no tambor.

PASSO 5 Determinar a capacidade de carga

Não sobrecarregue a lavadora de roupas. A sobrecarga pode �azer com que a lavadora de 
roupas não lave adequadamente. Obter a capacidade de carga do tipo da roupa, consulte a 
página 35.

OBSERVAÇÃO

Ao lavar roupas de cama ou capas de edredons, o tempo de lavagem pode ser prolongado 
ou a e�ciência de centri�ugação pode ser reduzida. Para roupas e cama ou capas de 
edredons, a velocidade máxima recomendada do ciclo de centri�ugação é de 800 rpm e a 
capacidade de carga é de 2 kg ou menos.

CUIDADO

Redistribua a carga se as roupas estiverem desequilibradas e o código de in�ormação “UB” 
�or exibido. Roupas desequilibradas podem reduzir o desempenho de centri�ugação.
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PASSO 6 Aplicar o sabão adequado

O tipo de sabão utilizado depende do tipo de tecido (algodão, sintético, itens delicados, lã), 
cor, temperatura de lavagem, grau e tipo de sujeira. Sempre utilize sabão que �orma pouca 
espuma, especí�co para lavadoras de roupa automáticas.

OBSERVAÇÃO

•	 Siga as recomendações do �abricante de sabão com base no peso das roupas, grau 
de sujeira e na dureza da água em sua região. Entre em contato com a empresa 
responsável pela distribuição de água se não tiver certeza sobre a dureza da água.

•	 Não use sabão que tende a se endurecer ou solidi�car. Este sabão pode permanecer 
após o ciclo de enxágue, bloqueando a saída de drenagem.

CUIDADO

Ao lavar roupas de lã com o ciclo de lá, utilize somente sabão líquido neutro. O sabão em 
pó pode permanecer nas roupas e descolorí-las se usado com o ciclo de lã.

Cápsulas de roupas
Para obter os melhores resultados com as cápsulas de roupas, siga essas instruções.

1. Coloque a cápsula no �undo do tambor 
vazio, em direção à parte traseira.

2. Coloque as roupas no tambor, no topo 
da cápsula.
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Orientações do compartimento de sabão

A lavadora de roupas �ornece um dosador de três compartimentos: o compartimento 
esquerdo para a lavagem principal, o compartimento intermediário para amaciantes de 
roupas e o compartimento traseiro para a lavagem prévia.

A

01  Compartimento de pré-lavagem: 
Aplique o sabão de pré-lavagem.

02  Compartimento de lavagem 
principal: Aplique o sabão de lavagem 
principal, amaciante líquido, sabão de 
enxágue, alvejante e/ou remover de 
manchas.

03  Compartimento de amaciante: 
Aplique aditivos, como amaciante de 
roupa. Não exceda a linha máxima (A).

CUIDADO

•	 Não abra o compartimento de sabão durante a operação da lavadora de roupas.
•	 Não utilize os seguintes tipos de sabão:
•	 Pastilha ou cápsula
•	 Bola ou rede

•	 Para evitar o entupimento do compartimento, agentes concentrados ou altamente 
enriquecidos (amaciante de roupa ou sabão) devem ser diluídos em água antes de 
serem aplicados.

Para aplicar agentes de lavagem ao compartimento do sabão

1. Abra o compartimento de sabão.
2. Aplique o sabão no  compartimento 

de lavagem principal, como instruído 
ou recomendado pelo �abricante. Para 
usar sabão líquido, consulte a página 
30.
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A

3. Aplique amaciante de roupa no  
compartimento de amaciante. Não 
exceda a linha máxima (A).

4. Se você quiser �azer a pré-lavagem, 
aplique o sabão de pré-lavagem no 

 compartimento de pré-lavagem, 
como instruído ou recomendado pelo 
�abricante.

5. Feche o compartimento de sabão.

CUIDADO

•	 Não aplique sabão em pó ao recipiente 
líquido.

•	 O amaciante de roupa concentrado 
deve ser diluído em água antes de ser 
aplicado.

•	 Não aplique sabão de lavagem principal 
no  compartimento de amaciante.
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Para usar sabão líquido (somente modelos aplicáveis)

A

Primeiro insira o recipiente de sabão 
líquido �ornecido no   compartimento 
de lavagem principal. Então, aplique sabão 
líquido no recipiente abaixo da linha 
máxima (A) marcada.

CUIDADO

•	 Não exceda a linha máxima que está 
marcada dentro do recipiente.

•	 Remova o recipiente líquido se estiver 
usando sabão em pó.
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