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Sua nova lavadora de roupas torna a lavagem mais fácil, com o uso do sistema de controle 
automático "Fuzzy Control" da Samsung. Ao selecionar um programa de lavagem, a lavadora 
fará a configuração correta da temperatura, do tempo e da velocidade de lavagem.
1. Ligue a torneira do seu tanque.
2. Pressione a tecla Liga/Desliga.
3. Abra a porta.
4. Coloque uma peça de roupa solta por vez no tambor sem enchê-lo demais.
5. Feche a porta.
6. Coloque sabão, amaciante, e sabão de pré-lavagem (se necessário) nos compartimentos 

adequados.

A opção Pré-lavar ficará disponível somente quando os ciclos Algodão, Sintéticos, Jeans, 
Roupas de Cama, Roupa Escuras, Lavagem Diária, Lavagem Ecológica e Roupa de Bebê 
estiverem selecionados. Ela só é necessária caso as suas roupas estejam muito sujas.

7. Use o Seletor de ciclos para selecionar o ciclo adequado de acordo com o tipo de material:  
Algodão, Sintéticos, Jeans, Roupas de Cama, Roupa Escuras, Lavagem Diária, Lavagem do 
Tambor Eco, Lavagem Ecológica, Roupas Impermeáveis, Roupa de Bebê, Lã e Lavagem à 
mão. As luzes indicadoras relevantes se acenderão no painel de controle.

8. Agora, será possível controlar a temperatura da lavagem, a quantidade de enxágues, a 
velocidade de centrifugação e o tempo de adiamento do fim pressionando a tecla da opção 
adequada.

9. Pressione a tecla Início/Pausa e a lavadora iniciará o ciclo. A luz indicadora do processo 
acenderá e o tempo restante do ciclo aparecerá no display.

Cinco minutos depois de iniciar uma lavagem, é possível adicionar/remover peças.
1. Pressione a tecla Início/Pausa para destravar a porta.

Não é possível abrir a porta quando a água estiver QUENTE demais ou o nível de água 
estiver ALTO demais.

2. Depois de fechar a porta, pressione a tecla Início/Pausa para reiniciar a lavagem.

depois da finalização total do ciclo, a lavadora será desligada automaticamente.
1. Abra a porta.
2. Retire as peças.
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É possível lavar as roupas manualmente sem utilizar o Seletor de ciclos.
1. Abra a entrada de água.
2. Pressione a tecla Liga/Desliga da lavadora de roupas.
3. Abra a porta.
4. Coloque uma peça de roupa solta por vez no tambor sem enchê-lo demais.
5. Feche a porta.
6. Coloque sabão e, se necessário, amaciante ou sabão de pré-lavagem nos compartimentos 

adequados.
7. Pressione a tecla Temperatura para selecionar a temperatura.  

(Água fria 
8. Pressione a tecla Enxaguar  para selecionar o número requerido de ciclos de enxágue.

O número máximo de ciclos de enxágue é cinco.
A duração da lavagem é aumentada de acordo.

9. Pressione a tecla Centrifugar para selecionar a velocidade da centrifugação.  
(  : Não centrifugar; : Adiar enxágue )

10. Pressione a tecla Adiar Fim repetidamente para verificar as opções disponíveis para 
adiamento de fim (de 3 a 19 horas, em acréscimos de 1 hora). A hora exibida indica o 
horário no qual a lavagem será encerrada.

11. Pressione a tecla Início/Pausa para a lavadora iniciar o ciclo.

Siga estas instruções simples para obter roupas mais limpas e a lavagem mais eficiente.

Sempre verifique a etiqueta com instruções de lavagem na roupa antes de lavá-la.

Etiqueta com informações: separe as peças em algodão, fibras mistas, sintéticas, seda, lã e 
rayon.
Cor: separe as peças brancas das coloridas. lave peças novas e coloridas separadamente.
Tamanho: colocar peças de diferentes tamanhos na mesma carga irá melhorar a ação de 
lavagem.
Suavidade: lave itens delicados separadamente, com o uso do programa de lavagem 
Delicada para artigos novos de pura lã, cortinas e artigos de seda. Verifique as etiquetas dos 
itens que você está lavando ou consulte a tabela de cuidados dos tecidos no apêndice.

Antes de cada lavagem, esvazie todos os bolsos de suas roupas. Objetos pequenos e de 
formato irregular, como moedas, facas, alfinetes e clipes de papel, podem danificar sua 
máquina. Não lave roupas com fivelas, botões grandes ou outros objetos metálicos pesados.
Metal presente em roupas pode danificar as roupas e o tubo da máquina. Deixe roupas com 
botões e bordados do avesso antes de lavá-las. Caso zíperes de calças e jaquetas estejam 
abertos durante a lavagem, o cesto de centrifugação pode ser danificado. Recomendamos 
fechar os zíperes e prendê-los com barbante antes da lavagem.
Roupas com cordões longos podem se prender em outras roupas, danificando as mesmas. 
Lembre-se de prender os cordões antes de iniciar a lavagem.

Sua nova lavadora, combinada com modernos produtos de limpeza, trará resultados de 
lavagem perfeitos, economizando energia, tempo, água e sabão. Porém, se o algodão estiver 
muito sujo, utilize um sabão de pré-lavagem à base de proteínas.
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Não encha demais a máquina ou suas roupas podem não ser lavadas adequadamente. Utilize 
a tabela abaixo para determinar a capacidade de carga para o tipo de roupa que você está 
lavando.

Tipo de tecido Capacidade de carga

WF106

10,1 kg

3,5 kg

3,0 kg

2,0 kg

2,0 kg

2,0 kg

UE” se acenderá no 
display), redistribua as roupas. 
Caso as roupas estejam distribuídas de forma desequilibrada, a eficiência de 
centrifugação pode ser perdida.

eficiência de centrifugação pode ser reduzida.

ou menos.

Lembre-se de inserir sutiãs (que possam ser lavados com água) 
na rede de lavagem (comprada separadamente).

material e danificar as roupas. Portanto, lembre-se de colocá-los 
dentro de uma rede de lavagem.

lenços podem se prender na porta. Coloque-os em uma rede de lavagem.

 Não lave a rede de lavagem sozinha sem outras roupas na máquina, já que isso 
pode causar vibrações anormais que podem mover a lavadora e causar um acidente, 
ocasionando ferimentos.

O tipo de sabão utilizado deve ter como base o tipo de tecido (algodão, sintético, itens 
delicados, lã), cor, temperatura de lavagem, grau e tipo de sujeira. Sempre utilize sabão que 
forma pouca espuma, específico para lavadoras de roupa automáticas.
Siga as recomendações do fabricante de sabão com base no peso das roupas, grau de sujeira 
e na dureza da água em sua região. Se não tiver informações sobre a dureza da água, pergunte 
ao responsável pelo fornecimento de água da sua cidade.

Não utilize sabão endurecido ou solidificado, já que ele pode ficar no ciclo de enxágue. Isso 
pode fazer com que sua lavadora não enxágue adequadamente ou causar bloqueio no 
tubo de descarga.
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Sua máquina possui compartimentos separados para a dosagem de sabão e amaciante. 
Adicione todos os produtos adicionais de lavagem ao compartimento correto antes de iniciar o 
funcionamento da sua máquina.

Não abra o compartimento de sabão enquanto sua lavadora estiver funcionando, pois você 
pode ficar exposto à água quente ou vapor.

1. Puxe o compartimento de sabão no lado esquerdo do 
painel de controle.

2. Coloque a quantidade recomendada de sabão para 
lavagem de roupas diretamente no compartimento de 
sabão  antes de iniciar o funcionamento da lavadora.

Para usar sabão líquido, use a caixa de sabão líquido 
(consulte a seção “Sabão líquido” para ver o modelo 
correspondente).

3. Coloque a quantidade recomendada de amaciante no 
compartimento de amaciante,   caso necessário. NÃO 
ultrapasse a linha MAX FILL ( ).

NÃO coloque nenhum sabão em pó/líquido no 
compartimento de amaciante ( ).

4. Ao utilizar a opção Pré-lavar, coloque a quantidade 
recomendada de sabão no compartimento de pré-lavagem 

. 

Ao lavar itens de grande porte, NÃO utilize os seguintes 
tipos de sabão.

Condicionador e amaciante de roupas concentrados 
ou grossos devem ser diluídos em um pouco de água antes de serem colocados no 
compartimento (para evitar o bloqueio do tubo de descarga).

Tenha cuidado para que o amaciante não entorne, ao fechar o compartimento de sabão 
depois de adicionar o amaciante no compartimento de enxágue do sabão.

Para usar sabão líquido, coloque a caixa de sabão líquido na seção de lavagem principal do 
compartimento de sabão e despeje o sabão líquido na caixa 
de sabão líquido.

NÃO ultrapasse a linha MAX.

do compartimento de sabão. O sabão em pó não 
pode ser dosado com a caixa de sabão líquido.

ficar no compartimento de sabão.


