
38
LSD_USER MANUAL (2018-11_Rev.02)

6 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Limpeza e manutenção do gabinete

A manutenção apropriada do aparelho pode estender sua vida útil. Quando necessário a parte 
externa pode ser limpa com sabão neutro não abrasivo diluído. Se houver excesso de água utilize 
um pano para removê-la imediatamente. Não utilize objetos afiados na limpeza, pois podem 
arranhar o gabinete do aparelho. 

Limpeza do tambor 

A parte interna do tambor deve ser limpa apenas com sabão neutro não abrasivo e um 
pano úmido. Nunca utilize esponja de aço ou produtos abrasivos para a efetuar a limpeza 
do tambor.

Anticongelamento 

Se o aparelho for instalado em uma região com temperaturas muito frias, local onde a água possa 
congelar facilmente, retire toda a água da mangueira de entrada, da mangueira de drenagem e 
siga os seguintes passos:

1. Remova o restante da água, se houver, da mangueira de água.

2. Feche a torneira, solte a mangueira de água desta, e coloque a ponta da mangueira em uma bacia.

3. Inicie qualquer procedimento de lavagem (exceto “lavar” e “secar”). Se houver água na 
mangueira de água esta será drenada por aproximadamente 40 segundos.  

4. Reconecte a mangueira de água à torneira. 

5. Remova o restante da água da bomba de drenagem.

ATENÇÃO
Risco de choque elétrico!

Retire o plugue da tomada ou desligue o disjuntor e desligue o abastecimento de água antes 
de realizar qualquer serviço de instalação, limpeza ou manutenção. 

ATENÇÃO

Para evitar queimaduras este procedimento deve ser realizado após a água quente do interior 
do aparelho ter resfriado.

IMPORTANTE

• Nunca despeje água diretamente para lavar o aparelho. 

• Jamais limpe o aparelho com fluídos inflamáveis como álcool, querosene, gasolina, tíner, 
solventes, removedores ou com produtos químicos como detergentes com amoníacos, 
ácidos ou abrasivos como saponáceo, esponjas de aço, lã de aço, etc, nem use produtos 
que liberem vapores químicos corrosivos e/ou tóxicos com risco de explosão.
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Limpeza do dispenser de detergente e 
amaciante 

1.  Puxe o dispenser para fora (“a” - figura 1).

2. Pressione a seta localizada na parte superior 
da tampa do compartimento para amaciante 
(“b” - figura 1) dentro do dispenser.

3.  Puxe a tampa para cima removendo-a do 
compartimento do amaciante.

4. Efetue a limpeza com água corrente e uma 
escova pequena, certifique-se de que não 
fiquem depositados resquícios de detergente 
nos compartimentos do dispenser (figura 2).

5. Efetue a limpeza da parte interna do aparelho, 
onde se encaixa o dispenser, utilizando um 
pano úmido e/ou uma escova macia (figura 3).

6. Recoloque a tampa do amaciante fazendo 
com que esta encaixe corretamente no pino 
guia do compartimento.

7. Empurre o dispenser para sua posição de 
operação no aparelho (figura 4).

8. Caso observe qualquer quantia restante de 
sabão é recomendável programar um ciclo 
de enxágue, sem roupas, do tambor.

ATENÇÃO

Mantenha o dispenser limpo para evitar que 
detergentes sejam impedidos de escoar 
corretamente.

1

a

b

4

2

3
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Limpeza dos filtros de água 

Os filtros de água (da mangueira e do aparelho) devem ser limpos sempre que, estando a 
torneira totalmente aberta, não houver água suficiente ou que se observe alguma restrição na 
saída da água.

A. Limpeza do filtro da torneira de abastecimento

1. Feche o abastecimento de água.

2. Selecione qualquer procedimento (exceto “lavar” 
e “secar”).

3. Pressione o botão INICIAR/pausar  e deixe o 
procedimento rodando por 40 segundos.

4. Pressione o botão LIGAR/desligar.

5. Remova a mangueira de água do ponto de 
abastecimento.

6. Limpe o filtro com água corrente.
7. Reconecte a mangueira de água.

B. Limpeza do filtro de entrada de água

1. Solte a mangueira de água conectada ao aparelho.

2. Retire o filtro com um alicate de ponta fina e longa.

3. Limpe o filtro com água corrente e recoloque-o 
no aparelho.

4. Reconecte a mangueira de água.

5. Abra a torneira e certifique-se de que não haja 
vazamento de água.

6. Feche a torneira.

NOTA

Em geral primeiro lava-se o filtro da torneira e 
posteriormente o filtro do aparelho.

Caso apenas o filtro do aparelho seja lavado, 
deve-se repetir então os passos 1 até 3 da limpeza 
do filtro da torneira.

ATENÇÃO

Para evitar choques elétricos desligue sempre o cabo de alimentação da tomada antes de 
efetuar qualquer limpeza.
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Limpeza das aberturas de escoamento de água e da vedação da porta 

A vedação da porta da Lava e Seca 
possui aberturas para escoamento 
da água de lavagem, estas aberturas 
poderão reter fiapos e pequenos 
materiais após a lavagem das roupas.

É recomendável fazer regularmente 
uma limpeza da vedação e destas 
aberturas; faça este procedimento 
com o tambor vazio.

Abra a porta da Lava e Seca e limpe, 
uti l iz ando uma esp onj a m ac ia 
passando-a ao redor de toda a vedação, 
desobstrua as aberturas de maneira a 
assegurar que a água possa escorrer 
livremente e que seja mantida a correta 
vedação da porta do aparelho.

ATENÇÃO

• Dependendo do nível de sujeira, dos ciclos utilizados e da frequência das lavagens é 
recomendável inspecionar e limpar os filtros com um menor intervalo de tempo. 

• O filtro da bomba de drenagem deve ser inspecionado caso o aparelho não esvazie 
completamente a água de lavagem ou se o tambor não girar corretamente.

• O aparelho poderá fazer barulhos estranhos durante a drenagem e/ou durante a 
centrifugação, isto devido a possíveis objetos (tais como: pequenos itens de metal, 
moedas, etc.) bloqueando a bomba. 

Limpeza do filtro da bomba de drenagem 

O filtro da bomba de drenagem é responsável por reter pequenos objetos, tais como moedas, 
anéis, botões, etc e/ou outros materiais estranhos provenientes da lavagem. Para assegurar o 
correto funcionamento do aparelho e garantir uma limpeza de melhor qualidade, procure verificar 
regularmente o filtro.

IMPORTANTE

Este filtro não é um filtro de fiapos de roupas. Os fiapos comumente ficarão presos na 
vedação da porta, que deve ser limpa regularmente.
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ATENÇÃO

Quando o aparelho estiver em operação, dependendo do programa selecionado, pode haver 
água quente na bomba e no compartimento do filtro. Nunca remova a tampa do filtro de 
drenagem da bomba durante o procedimento de lavagem, sempre espere até o aparelho 
finalizar o ciclo, garantindo assim que toda água tenha sido drenada. Após a limpeza, ao 
recolocar a tampa, certifique-se de que ela está fechada e travada firmemente.

1. Retire o plugue da tomada (ou 
desligue o disjuntor) e desligue o 
abastecimento de água.

2. Abrir a tampa do filtro (“a” na figura 
ao lado).

3. Gire a tampa do tubo de drenagem 
(“b”) e puxe-a para fora com 
cuidado (“c”), retire a tampa e faça 
a drenagem da água remanescente 
posicionando um recipiente, para 
evitar que a água molhe o piso após 
abrir a tampa.

4. Gire o filtro no sentido anti-horário  
(“d”) e retire-o do aparelho.

5. Retire toda sujeira ou materiais 
estranhos que houver (“e”).

6. Efetue a limpeza do filtro com água 
corrente e uma escova pequena.

7. Recoloque o filtro de volta girando-o 
no sentido horário.

8. Reinstale a tampa do filtro.

Para efetuar a limpeza proceda da seguinte maneira (a figura indica o passo a passo):

a
c

e

b

d
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7 - SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
O SAC Midea está sempre a sua disposição. Entretanto, caso sua Lava e Seca apresente problema de 
funcionamento verifique na tabela abaixo as prováveis causas. Efetue as correções que possam ser 
realizadas em casa. Se o problema persistir entre em contato conosco através dos telefones do SAC Midea.

PROBLEMA CAUSA POSSÍVEL SOLUÇÃO

O aparelho não 
está ligando

• Porta do aparelho mal fechada.

• Tensão de alimentação no local.

• Cabo de alimentação mal 
encaixado.

• Abastecimento de água fechado.

• Aparelho desligado.

• Não iniciado nenhum programa 
de lavagem.

• V er if iq ue s e a port a  es tá  f echada 
corretamente.

• Verifique a tensão no local está correta

• Verifique se o cabo de alimentação está 
conectado na tomada.

• Verifique se a torneira de água está aberta.

• Verifique se o botão “LIGAR/desligar” foi 
pressionado.

• Verifique se há um programa selecionado e 
se o botão “INICIAR/pausar” foi pressionado.

A porta pode 
não destravar

O dispositivo de segurança do 
aparelho foi acionado devido 
a presença de água no tambor 
(acima do nível da porta) ou a 
elevada temperatura interna.

Aguarde que a água seja escoado e/ou que o 
aparelho esfrie.

Falha no 
aquecimento 
de água

A resistência de aquecimento 
está danificada.

Entre em contato com o SAC Midea.

Obs.:  Neste caso o ciclo frio funciona 
normalmente.

Vazamento
de água nas 
mangueiras

• A conexão entre a mangueira e 
o ponto de abastecimento ou 
a mangueira de drenagem e o 
aparelho não estão apertados 
corretamente. 

• A mangueira de drenagem está 
danificada.

• Verifique e aperte as mangueiras de água.

• Entre em contato com o SAC Midea caso 
seja necessário substituí-la.

Está vazando 
água da base 
do aparelho

• A mangueira de entrada de 
água não está conectada 
corretamente.

• A mangueira de drenagem está 
com vazamento.

• Filtro da bomba mal encaixado.

• Verifique a mangueira de entrada de 
água quanto a esmagamento ou torção. 
Substitua-a caso seja necessário.

• Verifique a mangueira de drenagem quanto 
a esmagamento ou torção. Entre em contato 
com o SAC Midea caso seja necessário 
substituí-la.

• Verifique o encaixe do filtro.
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PROBLEMA CAUSA POSSÍVEL SOLUÇÃO

Ícones 
Indicadores 
ou display do 
painel não ligam

• Tomada desconectada.

• Placa eletrônica com problema 
e/ou f iação e létri ca com 
problema de conexão. 

• Verifique se a alimentação elétrica não está 
desligada e se a tomada está conectada 
corretamente. 

• Entre em contato com o SAC Midea.

Resíduo de 
detergente no 
dispenser

Sabão em pó está umedecido,  
aglomerado ou em excesso.

• Limpe e seque o dispenser de detergente. 
Ver item 6 - Limpeza e Manutenção.

• Utilize sabão líquido ou sabão especial 
para tambor.

Eficiência da 
lavagem não 
está boa

• As roupas estão muito sujas.

• A quantidade de sabão utilizada 
para lavagem é insuficiente.

• Selecione o procedimento adequado. 
Adicione a quantidade adequada de sabão 
- veja as instruções no verso da embalagem 
do sabão utilizado.

Barulho 
anormal e 
vibração 
excessiva 

• Tambor travado.

• Aparelho mal instalado  ou em 
local indevido.

• Objetos estranhos soltos dentro 
do tambor.

• Verifique se os parafusos de transporte 
foram removidos.

• Certifique-se que o aparelho está instalado 
em um local plano, resistente e nivelado. 
Verifique se os pés (base) do aparelho estão 
corretamente nivelados.

• Verifique se há objetos de metal soltos no 
interior do aparelho (moedas, fivelas, etc).

Vazamento de 
espuma

Sabão em pó em excesso.

Selecione o programa enxágue para retirar 
o excesso de espuma e utilize a quantidade 
correta de sabão - veja as instruções no verso 
da embalagem do sabão utilizado.
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DISPLAY
LED

DESCRIÇÃO CAUSA POSSÍVEL SOLUÇÃO

E10

Problema na 
injeção de 
água durante 
a lavagem.

• Torneira não está aberta 
ou a água está correndo 
muito lentamente ou não 
está correndo.

• Filtro de entrada de água 
está entupido.

• Mangueira de água está 
torcida.

• Não há suprimento de água.

• Abra a torneira ou aguarde até que 
o fluxo de água volte ao normal.

• Verifique os filtros de entrada de 
água.

• Destorça a mangueira de entrada 
de água.

• Verifique as outras torneiras do 
local.

Ligue para o SAC Midea caso o problema persista.

E12
Transborda-

mento
• Excesso de água

• Reinicie o aparelho.
• Entre em contato com o SAC Midea.

E21

Problema de 
drenagem 
durante a 
lavagem.

• Mangueira de saída de água 
está entupida ou torcida.

• Bomba de drenagem está 
entupida.

• Lave e destorça a mangueira de 
saída de água.

• Lave o filtro da bomba de drenagem.
• Drene a água através da mangueira 

de drenagem e após limpe o filtro.

Ligue para o SAC Midea caso o problema persista.

E30
Problema na 
trava da porta

A porta não está fechada 
corretamente.

Reinic ie depois da  porta  estar 
devidamente fechada.

Ligue para o SAC Midea caso o problema persista.

Caso o display do painel de controle apresente qualquer outro código de erro, entre em 
contato com o SAC Midea.

7.1 - Códigos de Erros
Existem alguns problemas de funcionamento que, quando ocorrerem, o aparelho exibirá os 
códigos de erro para alerta-lo:
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ANEXO 2 - CUIDADOS PARA CONSERVAR SUA LAVA E SECA
• Depois de cada lavagem:

 Desligue a fonte de água para o aparelho e deixe a porta entreaberta para que a umidade 

e os odores não fiquem presos dentro dela.

• Retire da tomada:

 Antes de limpar ou realizar uma manutenção do aparelho, sempre a desconecte o aparelho 

da tomada de alimentação. 

• Não use solventes ou abrasivos:

 Para limpar o exterior e as peças de borracha do aparelho, não use solventes ou produtos 

de limpeza abrasivos. Use apenas um pano com água morna e detergente. Para remover 

manchas da superfície interna, use um pano embebido em água ou um produto de limpeza 

feito especificamente para máquinas de lavar.

• Quando não for usada por muito tempo:

 Recomenda-se fazer um ciclo de lavagem com o aparelho vazio e então retirá-lo da tomada 

de alimentação elétrica, desligar a fonte de abastecimento de água e deixar a porta 

entreaberta. Isso fará com que a vedação da porta tenha maior durabilidade e evitará a 

formação de odores dentro do aparelho.

• Como mover o aparelho:

 Se o aparelho tiver de ser retirado do seu local de instalação é necessário reinstalar os 

parafusos de transporte, para manter o motor e o tambor firme em sua posição. Também 

não se deve esquecer que, ao transportá-lo, deve-se mantê-lo na posição vertical (ou 

inclinado), não é recomendável fazer o transporte do aparelho na posição horizontal.

• Vedações:

 Um dos fatores que pode causar a formação de odores no aparelho são vedações (borrachas) 

mal limpas. A limpeza periódica com uma esponja molhada irá evitar isso.

NOTA

Lembre-se de remover os parafusos de transporte antes de voltar a utilizar o 
aparelho após transporte.


