
Opção Turbo Secagem
Desenvolvido para que as rou-
pas saiam menos úmidas, dimi-
nuindo o tempo de secagem em 
varal/secadora.

Peças
1. Painel de controle (ver pág. 8)

2. Gaveta distribuidora de sabão, amaciante e 
alvejante

3. Agitador (dentro da Lavadora)

4. Filtro (dentro do agitador)

5. Cesto (dentro da Lavadora)

6. Tampa

7. Pés niveladores (4)

8. Mangueira de entrada de água e filtro (já conectado 
à mangueira)

9. Mangueira de saída de água (atrás da Lavadora)

10. Curva plástica da mangueira de saída

Sistema “Best-Cleaning”
O agitador com dupla ação possui 
duas partes. A parte superior tem a 
função de empurrar as roupas para 
baixo e a parte inferior que efeti-
vamente faz a lavagem da roupa.

Durante a agitação o cesto eventu-
almente pode girar, dependendo do nível de água 
e da quantidade de roupa.

Opção Duplo Enxágue
Tem a função de fazer com que 
a lavadora realize um enxágue 
adicional.

Opção Economia
Esta função é utilizada quan-
do se deseja reutilizar a água 
da lavagem e/ou enxágue.
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IMPORTANTE

IMPORTANTE

Programa Tênis
Desenvolvido especialmente para lavagem de 
tênis.

Procedimento de lavagem:
 Retirar os cadarços dos 

tênis. Não é necessário 
retirar a palmilha do tênis 
para a lavagem.

 Colocar os tênis no cesto. 
No máximo dois pares por 
ciclo de lavagem.

 Colocar o nível mínimo de sabão na gaveta;

 Fechar a tampa;

 No botão "NÍVEIS DE ÁGUA" selecionar o nível 
"BAIXO/TÊNIS" e no botão "PROGRAMAS DE 
LAVAGEM" selecionar o programa"TÊNIS";

 Ligar a Lavadora;

 Após o término do ciclo de lavagem, retirar os 
tênis.

Recomendações
Antes de colocar os tênis na Lavadora, verifique 
as recomendações de lavagem descritas pelo 
fabricante do tênis.

Retire do solado resíduos sólidos (pedras, 
barro, goma de mascar, etc.) antes de lavá-los 
na Lavadora.

Nunca lavar roupas juntamente com tênis.

Sempre retirar os cadarços dos tênis antes da 
lavagem evitando que estes enrolem no agitador.

Não coloque o cadarço SOLTO dentro da 
Lavadora.

Distribuir os tênis no cesto.

Não utilizar alvejante e/ou amaciante para lava-
gem de tênis.

Não deverão ser lavados tênis com sola muito 
rígida, com travas ou encaixes (chuteiras ou 
sapatilhas para bicicletas), calçados de segu-
rança (com biqueiras metálicas ou plásticas) ou 
qualquer tipo de calçado que possa comprometer 
a lavadora e seus acessórios, assim como dani-
ficar algum detalhe do próprio calçado.

Lavar no máximo dois pares de tênis por ciclo 
de lavagem.


