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•� Procure� sempre� olhar� as� recomendações�
de lavagem da etiqueta das roupas antes 
de lavá-las, para que as mesmas não sejam 
dani�cadas.

•� Roupas�brancas�e�coloridas�devem�ser�lavadas�
separadamente, para evitar transferência de 
corantes entre as peças, manchando-as.

•� Para�veri�car�se�a�roupa�desbota,�umedeça�uma�
parte da roupa, coloque um pedaço de tecido 
branco sobre a área umedecida e passe com 
ferro quente. Se a cor do tecido manchar o tecido 
branco, ela desbota.

•� Lave�somente�tecidos�que�permitam�o�uso�em�
lavadoras, seguindo as instruções indicadas nas 
etiquetas das roupas.

•� Para�roupas�de�lã,�utilize�somente�o�programa�
indicado na sua Lavadora-Secadora.

•� Não�use�alvejante�em�roupas�de�lã,�seda,�couro�
e�lycra-elastano,�para�não�dani�cá-las.

•� Lave� separadamente� roupas� de� algodão� e�
linho, das roupas de material sintético (nylon, 
elastano, etc.), pois cada tipo de tecido requer 
uma lavagem diferente.

•� Não� use� produtos� químicos� próprios� para�
lavagem a seco.

•� Não�utilize�a�Lavadora-Secadora para engomar 
roupas.

•� Para�obter�melhor� performance�da�Lavadora-
Secadora e evitar  danos às roupas, é 
recomendado que sempre coloque as roupas 
pesadas e/ou volumosas embaixo.

Antes de Colocar as Roupas na Lavadora-
Secadora
•� Feche�os�botões�de�pressão�e�zíperes�para�que�

não estraguem ou prendam em outras roupas.
•� Reforce�os�botões�frouxos�ou�retire-os.

Eliminação de Manchas
É possível que determinadas manchas não sejam 
eliminadas com água e sabão. Aconselhamos, 
portanto, cuidados especiais antes da lavagem.
•� Sangue:�Enxágüe�com�água� fria,� aplique� água�

oxigenada� (volume�10)� sobre� a�mancha�e� lave�
normalmente.

•� Gordura:�Aplique� talco� sobre�a�mancha,� espere�
alguns minutos, retire o excesso de talco e lave 
normalmente.

•� Ferrugem:�Aplique�mistura� de� sal� e� limão� ou�
produto�especí�co�contra�ferrugem,�deixe�agir�por�
alguns minutos e lave normalmente. Nas manchas 
antigas, a estrutura do tecido pode ter sido atacada 
e rasgar mais facilmente.

•� Mofo:�Para� roupas�brancas� resistentes� a� cloro,�
lave com alvejante. Para roupas coloridas e não 
resistentes a cloro, lave a região manchada com 
leite.

•� Tinta�esferográ�ca:�Coloque�a�região�manchada�
sobre tecido absorvente, umedeça com acetona 
(exceto�em�seda�arti�cial)�ou�álcool,�esfregue�com��
escova e lave normalmente.

•� Batom:�Aplique�acetona�(exceto�em�seda�arti�cial)�
ou álcool sobre a mancha, deixe agir por alguns 
minutos e lave normalmente.

Retire�objetos�dos�bolsos�(pregos,�palitos,�
isqueiros,�fósforos,�al�netes,�clips,�parafusos,�
moedas,�etc).�Eles�podem�causar�sérios�danos�
à�Lavadora-Secadora�e�às�roupas,�sob�pena�
de�perda�da�garantia

ATENÇÃO

•� É�recomendável�costurar�ou�remendar�as�peças�
esgarçadas, para que não estraguem.

Coloque�pequenas�peças�dentro�de�fronhas�ou�
sacos�apropriados�para�não�dani�cá-las

IMPORTANTE
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Peso das Roupas
A capacidade de lavagem refere-se a uma carga 
padrão de 9 kg, composta por lençóis, fronhas 
e� toalhas� 100�� algodão,� cuja� composição,�
dimensão e gramatura são especificados no 
Regulamento� Especí�co�Para�Uso� da�Etiqueta�
Nacional de Conservação de Energia - RESP/005-
LAV.
A tabela de peso das roupas abaixo é orientativa. 
Para um bom desempenho do seu aparelho 
o volume das roupas deve ser considerado, 
prevalecendo sobre o peso das roupas. Por 
exemplo, artigos com enchimento de espuma, 
tecidos sintéticos e edredon podem estar abaixo 
do limite da capacidade, mas o volume é maior 
que a capacidade do cesto e não permite o 
acomodamento de 9 kg desse tipo de roupa.
Por outro lado, tecidos pesados (exemplo: calças 
jeans,�toalhas�de�banho)�que��cam�compactados�
dentro do cesto da lavadora podem prejudicar a 
performance de lavagem.

Estes símbolos são apresentados nas etiquetas 
das roupas, com o objetivo de ajudar a selecionar 
a melhor maneira de tratá-las


