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FUNCIONAMENTO

Utilização�da�máquina�de�lavar�

roupa

Antes da primeira lavagem, selecione o ciclo (Algodão 

60 °C, adicione meia carga de sabão), deixe a máquina 

realizar uma lavagem sem roupa. Isso removerá os 

resíduos e a água do cesto que poderão ter sido 

deixados durante a produção.

1 Selecione a roupa e encha a máquina.

 • Selecione a roupa por tipo de tecido, nível de 

sujeira, cor e volume, conforme necessário. 

Abra a porta e coloque as peças dentro da 

máquina.

2 Adicione produtos de limpeza e/ou sabão e 

amaciante.

 • Adicione a quantidade adequada de sabão 

na gaveta distribuidora de sabão. Se desejar, 

adicione alvejante ou amaciante de roupa nas 

áreas adequadas da gaveta distribuidora.

3 Ligue a máquina de lavar roupa.

 • Pressione o botão Liga/Desliga para LIGAR a 

máquina de lavar roupa.

4 Escolha o ciclo de lavagem desejado.

 • Pressione o botão de ciclo repetidamente ou 

gire o botão seletor de ciclo até selecionar o 

desejado.

5 Início do ciclo.

 • Pressione o botão Início/Pausa para iniciar 

o ciclo. A máquina de lavar roupa agitará 

brevemente sem água para pesar a carga. 

Se o botão Início/Pausa�não for pressionado 

dentro de 14 minutos, a máquina de lavar 

roupa�desligará�e�todas�as�con�gurações�serão�

perdidas.

6 Final do ciclo.

 • Quando o ciclo terminar, será emitido um 

som. Remova imediatamente toda a roupa 

da máquina para reduzir o enrugamento da 

roupa.�Ao�remover�a�carga,�veri�que�em�torno�

do vedante da porta se alguma peça pequena 

�cou�presa.
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Selecionar roupa

1 Observe as etiquetas de cuidados nas suas 

roupas. 

 • Essas irão fornecer indicações sobre o 

conteúdo dos tecidos da sua peça de roupa e 

como ela deve ser lavada.

 • Símbolos nas etiquetas de cuidados.

Temperatura de lavagem

Lavagem à máquina normal

Resistente

Delicado

Lavagem à mão

Não lavar

2 Separar a roupa.

 • Para obter os melhores resultados, separe as 

roupas em pilhas que podem ser lavadas no 

mesmo ciclo de lavagem. 

 • Tecidos diferentes precisam ser lavados em 

temperaturas e velocidades de centrifugação 

variadas. 

 • Sempre separe roupas escuras de peças 

coloridas ou brancas. Lave-as separadamente, 

já�que�as�transferências�de�corantes�e��os�

podem manchar peças brancas e coloridas. Se 

possível, não lave peças muito sujas com as 

ligeiramente sujas.

 – Sujeira (Pesada, Normal, Ligeira)  

Separe as roupas de acordo com a 

quantidade de sujeira.

 – Cores (Branco, Claros, Escuros)  

Separe os tecidos brancos dos tecidos 

coloridos.

 – Fios�(Produtores�e�coletores�de��os)� 

Lave�separadamente�os�produtores�de��os�

dos�coletores�de��os.

3 Cuidados antes de carregar.

 • Junte peças grandes e pequenas em uma 

carga. Peças grandes primeiro. 

 • As peças não devem ocupar mais do que a 

metade da carga total de lavagem. Não lave 

peças individuais. Isso pode causar uma carga 

desequilibrada. Adicione uma ou duas peças 

similares.

 • Veri�que�se�todos�os�bolsos�estão�vazios.�

Peças como pregos, prendedores de cabelo, 

fósforos, canetas, moedas e chaves podem 

dani�car�tanto�a�máquina,�quanto�as�suas�

roupas.

 • Feche os zíperes, botões e amarre os cordões 

para garantir que estas peças não se prendem 

em outras roupas.

 • Trate previamente a sujeira e manchas 

escovando com um pouco de sabão dissolvido 

em água sobre as manchas para ajudar a soltar 

a sujeira.

 • Veri�que�as�dobras�da�junta��exível��exível�

para remover qualquer artigo pequeno.

 • Veri�que�dentro�do�cesto�e�remova�qualquer�

peça da lavagem anterior.

 • Retire todas as roupas ou peças da borracha 

�exível�para�evitar�danos�na�roupa�e�na�

mesma.
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Adicionar�produtos�de�limpeza

Dosagem�do�sabão

 • O sabão deve ser utilizado de acordo com as 

instruções do seu fabricante e selecionado de acordo 

com o tipo, cor e nível de sujeira do tecido e de 

temperatura de lavagem.

 • Se utilizar muito sabão, pode formar demasiada 

espuma e isso resultará em maus resultados de 

lavagem ou causar uma sobrecarga no motor.

 • Se desejar utilizar sabão líquido, siga as diretrizes 

gerais fornecidas pelo seu fabricante.

 • Pode verter sabão líquido diretamente na gaveta 

principal de sabão se estiver iniciando o ciclo 

imediatamente.

 • Não utilize sabão líquido se estiver utilizando Adiar 

Fim ou se tiver selecionado Pré-Lavagem, uma vez 

que o sabão liquido pode endurecer.

 • Se formar muita espuma, reduza a quantidade de 

sabão.

 • A quantidade de sabão pode precisar ser ajustada 

segundo a temperatura da água, a dureza da água, o 

nível de sujeira e o volume da carga. Para melhores 

resultados, evite formação excessiva de espuma.

 • Consulte a etiqueta das roupas antes de escolher o 

sabão e a temperatura da água:

 • Para a máquina de lavar roupa, utilize somente o 

sabão�especí�co�para�cada�tipo�de�roupa:

 – Sabões em pó gerais para todos os tipos de tecido 

 – Sabões em pó para roupa delicada

 – Sabões líquidos para todos os tipos de tecido ou 

detergentes�especí�cos�para�lã

 • Para melhor desempenho de lavagem e 

branqueamento, utilize sabão com alvejante em pó 

para uso geral.

 • O sabão é liberado da gaveta distribuidora no início 

do ciclo.

OBSERVAÇÃO

 • Não deixe o sabão endurecer.  

Caso isto aconteça, podem ocorrer bloqueios, 

baixo desempenho de enxaguamento ou odores.

 • Carga completa: de acordo com as 

recomendações do fabricante.

 • Carga parcial: 3/4 da quantidade normal

 • Carga mínima: 1/2 da carga completa

Adicionar sabão e amaciante de roupa

Adicionar sabão 

 • Somente�lavagem�principal�→�

 • Pré-lavagem�e�lavagem�principal�→�

OBSERVAÇÃO

 • Demasiado sabão, alvejante ou amaciante podem 

causar transbordamentos.

 • Certi�que-se�de�que�utiliza�a�quantidade�

apropriada de sabão.
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Adicionar amaciante de roupa

 • Não ultrapasse a linha de enchimento máximo. O 

transbordo pode fazer com que a máquina libere 

o amaciante muito cedo, o que pode manchar as 

roupas. Feche a tampa do dispensador lentamente.

 • Não deixe o amaciante de roupa no dispensador 

de sabão por mais de 2 dias (o amaciante pode 

endurecer).

 • O amaciante será automaticamente adicionado no 

último ciclo de enxágue.

 • Não abra a tampa do dispensador quando a água 

estiver sendo liberada.

 • Não devem ser utilizados solventes (benzina, etc.).

OBSERVAÇÃO

 • Não verta amaciante diretamente sobre as 

roupas.

Adicionar�amaciador�de�água

 • Um amaciador de água, como Anticalcário (por 

exemplo, Calgon), pode ser utilizado para reduzir a 

utilização do sabão em áreas de água extremamente 

dura. Distribua de acordo com a quantidade 

especi�cada�na�embalagem.�Primeiro�adicione�o�

sabão e, em seguida, o amaciador de água.

 • Utilize a quantidade de sabão necessária para água 

mole.

Utilizar�pastilhas

1 Abra a porta e coloque as pastilhas dentro do 

cesto.

2 Coloque a roupa dentro do cesto e feche a porta.

Água dura ou dureza da água é a propriedade 

relacionada com a presença de sais minerais (cálcio e 

Magnésio). 

Normalmente provém de poços artesianos, fontes 

subterrâneas e ou fontes sem tratamento. O cálcio e o 

magnésio impedem a ação de sabão e também podem 

obstruir�a�entrada�de�água�no��ltro.


