
Multi-dispenser

Limpe o Multi-dispenser regularmente para que sua eficiência seja mantida.

• Para remover o Multi-dispenser, puxe até que ele pare. Se-

guindo o sentido da seta da figura ao lado, pressione a trava 

e puxe o Multi-dispenser.

• Lave o Multi-dispenser com água corrente e uma escova 

macia.

• Remova o sifão dos compartimentos puxando-o para cima. Lave com água corren-

te e uma esponja macia. Depois recoloque o sifão nos compartimentos.

• Limpe o alojamento do Multi-dispenser com um pano umedecido em água.

• Coloque a gaveta novamente, forçando-a levemente para dentro do alojamento.
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Imagens meramente ilustrativas

Retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer 

Recoloque todos os componentes antes de ligar o 
produto.

Como limpar a lavadora

Armazenamento do cesto (quando não está em uso)

Para não danificar e aumentar a vida útil do cesto superior, não o deixe exposto ao 

sol e evite quedas e batidas.

Limpeza externa da lavadora

Para não danificar e aumentar a vida útil da sua Lavadora:

• Limpe a tampa semanalmente, evitando acúmulo de resíduos. Nunca utilize limpa-vi-

dros para não danificar o material utilizado na Lavadora;

• Use sabão neutro, aplicado com um pano macio. Nunca utilize álcool, removedores 

ou substâncias abrasivas, principalmente na tampa, pois poderá ocorrer uma rea-

ção química, danificando a Lavadora.

Limpeza interna do cesto inferior

A cada 2 meses, faça a limpeza interna do cesto inferior seguindo os 4 passos abaixo:

1. Certifique-se de que não exista nenhuma peça de roupa no interior da Lavadora;

2. Coloque 1/2 litro de alvejante (água sanitária) diretamente no cesto;

3. Faça a seguinte seleção no painel;

• Nível alto de roupa;

• Programa rápido;

• Agitação turbo;

• Enxágue único;

• Centrifugação normal.

4. Deixe a Lavadora realizar o programa completo de lavagem.

Filtro de fiapos: 

A cada lavagem realize a limpeza do filtro de fiapos que se en-

contra dentro do agitador. Puxe para retirar, lave-o em água 

corrente e se necessário, faça uso de uma escova para auxiliar 

a limpeza.

Importante

Mantenha a tela-filtro na mesma posição que veio de fábrica. Nessa posição, evi-

ta-se que impurezas presentes na água obstruam o filtro.

Importante

Não utilize jatos de água ao limpar a sua lavadora, para não danificar os compo-

nentes elétricos, o que pode acarretar em curto-circuito ou incêndio.

Importante

Ao final do ciclo é normal ter o acúmulo de água no dispenser, pois durante 

a centrifugação a água que está na parte superior do dispenser pode cair, 

permanecendo nele até a próxima lavagem. Esta característica não diminui a 

vida útil do produto.
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Solução de dúvidas

Dados técnicos

DÚVIDA POSSÍVEL CAUSA SOLUÇÃO 

Lavadora não solta água 

Lavadora não solta 

água. 

Mangueira de saída de água está 

instalada acima de 1,20 m. 

Reveja as informações de instalação e posicione a mangueira  

na altura adequada. 

Mangueira de saída de água 

dobrada. 

Desobstrua a mangueira. 

Entrada de água 

pulsada durante  

o enchimento.

Característica do enchimento  

da Lavadora.

O enchimento pulsado ajuda no dispensamento do sabão  

e amaciante.

Barulho/estalo 

Estalo. Estalo quando a tampa é aberta 

durante o funcionamento. 

Barulho normal da Lavadora (estalos normais). 

Lavadora  

trepidando. 

Lavadora não está nivelada. Nivele os pés da Lavadora. 

Barulho 

intermitente antes 

de iniciar o enxágue 

e a centrifugação. 

Barulho da eletrobomba  

de drenagem. 

Antes do início do enxágue e da centrifugação a bomba 

retira a água da Lavadora gerando um barulho intermitente 

característico e normal do produto. 

Barulho de batidas 

na agitação e/ou 

centrifugação.

Cesto superior mal encaixado. Verifique se o cesto superior está corretamente encaixado  

no agitador e em volta do anel do produto.

Presença de objetos estranhos. Verifique a presença de moedas, chaves, parafusos ou outros 

objetos na região abaixo do agitador do cesto superior ou no 

cesto inferior.

Agita e para 

Agita e para. Característica do programa  

de lavagem. 

Característica normal do produto. Tanto no molho, quanto  

na lavagem e no enxágue, ocorrem agitações curtas  

e pausas. 

Agitação lenta 

Agitação lenta. As funções adicionais da Lavadora 

possuem agitações diferentes. 

Veja as instruções do painel de sua Lavadora que se encontram 

na página da frente deste Guia.

Não centrifuga 

Demora para iniciar 

o enxágue e a 

centrifugação. 

Produto drenando a água antes  

da centrifugação e enxágue.

A centrifugação inicia-se aproximadamente 1 min após  

o esvaziamento total da Lavadora. 

Roupas molhadas. Centrifugação com roupas  

de tecido sintético junto a outros 

tecidos (ex. algodão).

Prefira lavar diferentes tecidos em diferentes lavagens.  

Alguns tecidos agem como uma barreira para a extração  

de água de outras peças, saindo mais molhadas.

Roupas desbalanceadas. Redistribua as roupas ao redor do agitador e coloque  

a Lavadora para centrifugar novamente.

Vazando água

Durante o 

enchimento o 

cesto superior 

transborda.

Característica do produto. Esta rotina é necessária para garantir que o cesto superior  

foi enchido corretamente.

Não lava

Cesto superior não 

lava as roupas.

Quantidade de roupas e programa 

inadequado.

Verifique as indicações de quantidade de roupas e programas 

no Guia que acompanha o cesto superior.

Quantidade de sabão insuficiente. Verifique a indicação de quantidade de sabão existente no Guia 

que acompanha o cesto superior.
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Manchas amareladas ou com cor de ferrugem 

Manchas 

amareladas ou com 

cor de ferrugem. 

Abastecimento de água. Verifique se a água que sai da torneira está amarelada 

utilizando um pano branco. 

Resíduo nos compartimentos

Resíduo no  

Multi-dispenser.

Baixa pressão da água. Consulte um encanador ou a companhia de fornecimento de água.

Sabão empedrado. Não utilize sabão empedrado. 

Amaciante muito viscoso. Dilua o amaciante antes de colocá-lo no dispenser.

Característica do produto. Ao final do ciclo é normal ter o acúmulo de água no dispenser,  

pois durante a centrifugação a água que está na parte superior  

do dispenser pode cair, permanecendo nele até a próxima lavagem. 

Esta característica não diminui a sua vida útil do produto.

Bolinhas de sujeira ou Manchas 

Bolinhas/manchas 

pretas ou cinzas 

com aspecto oleoso. 

Quantidade de sabão inadequada. Seguir recomendações de quantidade de sabão deste Guia Rápido.

Programa inadequado. Quanto mais suja a roupa, mais intenso deve ser o programa  

de lavagem.

Amaciante muito viscoso. Se o amaciante que você costuma usar for mais viscoso, procure 

diluí-lo em água, respeitando a quantidade máxima. 

Muito amaciante. Não ultrapasse a quantidade máxima de amaciante, caso 

contrário, o amaciante será dispensado nas roupas antes  

do momento adequado.

Falta de limpeza interna da 

Lavadora e do cesto superior.

Realize a limpeza da Lavadora conforme instruções deste Guia.

MODELO BWD15AB BWD15A9

Dimensão e peso sem embalagem

Altura com a tampa fechada (pés na máxima) 107 cm 107 cm

Altura com a tampa aberta (pés na máxima) 153 cm 153 cm

Largura 67 cm 67 cm

Profundidade 73 cm 73 cm

Peso 49 kg 49 kg

Consumo máximo de energia

127 V / 220 V 0,44 kWh / 0,44 kWh1 0,44 kWh / 0,44 kWh1

Consumo máximo de água

127 V / 220 V 195 litros1 195 litros1

Capacidade de roupa seca2 15 kg 15 kg

Tensão 127 V~/220 V~ 127 V~/220 V~

Variação de tensão admitida 106 a 132 V~/198 a 242 V~ 106 a 132 V~/198 a 242 V~

Centrifugação3

Modelos com trava de segurança 755 rpm 755 rpm

Modelos sem trava de segurança 700 rpm 700 rpm

1 Cesto inferior, nível de água alto, ciclo pesado, agitação turbo, enxágue único, centrifugação extra
2 As capacidades 15 kg e 7 kg são declaradas com base em uma carga de roupas específica para testes. A capacidade 2,5 kg é declarada com base em 

uma carga de roupas específica para testes no ciclo delicado. Esta carga é composta por diferentes artigos, cujas características são especificadas 
pela Portaria do Ministério do desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC, n°185. Para um bom desempenho da sua Lavadora, o volume 
das roupas também deve ser considerado, pois existem certos tipos de artigos que, apesar de leves, são volumosos e podem ficar abaixo da capa-
cidade nominal declarada (por exemplo: tecidos sintéticos de modo geral e artigos com enchimento de espuma).

3 Com a Lavadora abastecida com carga, sem o cesto superior.

Limpeza da tela-filtro da mangueira de entrada

Sujeiras da rede de água da residência podem se depositar na 

tela-filtro da mangueira de entrada ocasionando uma diminuição 

na velocidade e na quantidade de água que entra na Lavadora, 

fazendo com que ela demore para encher. 

Para limpar a tela-filtro da mangueira de entrada, desrosqueie 

a mangueira da torneira e utilize uma escova para limpar a tela.

Informações importantes de funcionamento

Trava de segurança/tampa travada  

Alguns modelos da Lavadora possuem uma trava de segurança na tampa, que auxilia 

na segurança durante o manuseio do produto.

A trava é acionada durante a saída de água e permanece travada durante toda a 

etapa de centrifugação. 

Após o término da centrifugação ou após alguma interrupção durante este processo 

(queda de energia, pausa no painel) a Lavadora permanecerá com a tampa travada 

por alguns minutos, até que o acesso ao cesto esteja seguro. 

Caso queira abrir a tampa, pressione a tecla iniciar/pausar e aguarde até a luz da 

trava parar de piscar para que a tampa seja destravada. Para iniciar a Lavadora no-

vamente,  feche a tampa e pressione a tecla iniciar/pausar.

Sistema anti-desbalanceamento

A sua Lavadora possui um sistema que identifica o desbalanceamento excessivo das roupas.

Caso ocorra o desbalanceamento durante a centrifugação, a Lavadora entra em uma rotina especial que 

consiste em um novo enchimento e agitação para tentar acomodar as roupas novamente.

Se mesmo depois da tentativa de ajuste, as roupas ainda estiverem desbalanceadas, a Lavadora inter-

romperá a centrifugação. Neste caso, suas roupas não estarão centrifugadas ao final do ciclo.

Para retomar a centrifugação:

1. Pressione a tecla ligar/desligar, abra a tampa e redistribua as roupas uniformemente ao redor 

do cesto. 

2. Ligue a Lavadora, avance até a etapa de centrifugação e pressione a tecla iniciar/pausar.

Ciclo Edredom – Cuidado Especial

Para edredons de casal, queen e king, 

sempre utilize o nível alto de água.

Para um melhor cuidado com o seu 

edredom, a centrifugação neste pro-

grama possui uma menor velocidade.

Antes de lavar verifique a indicação na 

etiqueta da peça permitindo a lavagem 

à máquina.

Importante

Caso seja neces-

sário remover o 

cesto superior 

quando estiver 

com água utili-

ze duas ou mais 

pessoas.

Limpeza do cesto superior

A cada lavagem, limpe o cesto superior com um pano úmido para evitar o acúmulo 

de resíduos.

Para realizar a limpeza dos compartimentos de sabão e amaciante do cesto superior, 

retire a parte removível dos compartimentos e lave em água corrente. Para limpar 

o interior dos compartimentos utilize uma esponja ou pano macio. Certifique-se de 

que os compartimentos foram encaixados corretamente. Limpe os compartimentos 

semanalmente, evitando acúmulo de resíduos. 
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