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MANUTENÇÕES

 n Limpeza e Cuidado

 Aviso!

• Antes de iniciar a manutenção, desligue a máquina da tomara e �eche a torneira.

Limpeza do Revestimento

A manutenção correta da máquina de lavar pode aumentar o seu 
tempo de �uncionamento. A super�ície pode ser limpa com detergentes 
neutros não abrasivos diluídos quando necessário. Se existir algum 
transbordo de água, use um pano molhado para limpar imediatamente. 
Não são permitidos itens af ados.

 Nota!
• O ácido �órmico e seus solventes diluídos ou equivalente são proibidos, como álcool, 

solventes, produtos químicos, etc.

Limpeza do Tambor

A �errugem dentro do tambor deixada por artigos de metal deve ser removida imediatamente 
com detergentes livres de cloro.
Nunca use uma lã de aço.

 Nota!
• Não coloque a roupa na máquina de lavar durante a limpeza do tambor.

Limpeza do Selamento da Porta e Vidro

Limpe o vidro e selamento após cada lavagem 
para remover pelagem e manchas. Se se acumular 
pelagem, pode causar vazamentos.
Retire quaisquer moedas, botões e outros objetos 
do selamento após cada lavagem.

 Nota!
• Quando a máquina de lavar não estiver em uso, a porta deve estar aberta para 

ventilar o tambor.
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Limpeza do Filtro de Entrada

 Nota!
• O f ltro de entrada deve ser limpo se houver menos água.

Limpeza do f ltro na torneira
1. Feche a torneira.
2. Remova a mangueira de �ornecimento 

de água da torneira.
3. Limpe o f ltro.
4. Volte a conectar a mangueira de 

�ornecimento de água.

Limpeza do f ltro na lavadora secadora:
1. Desapara�use o tubo de entrada da 

parte traseira da máquina.
2. Retire o f ltro com um alicate e volte a 

instalá-lo depois que limpo.
3. Use a escova para limpar o f ltro.
4. Volte a conectar o tubo de entrada.

 Nota!
• Se a escova não estiver limpa, pode retirar o f ltro para lavar separadamente;
• Volte a conectar e ligue a torneira.

Limpeza do Dispensador de Detergente
1. Pressione o local da seta na cobertura do amaciador dentro da gaveta do dispensador.
2. Levante o clipe e retire a tampa do amaciador e lave todos os sulcos com água.
3. Volte a colocar a tampa do amaciador e empurre a gaveta para a posição inicial.

1 2 3 4

Retire a gaveta do 
dispensador 

pressionando A

Limpe a gaveta do 
dispensador em 
água

Limpe dentro com 
uma escova de 
dentes antiga

Insira a gaveta do 
dispensador

 Nota!
• Não use álcool, solvente ou produtos químicos para limpar a máquina.
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Limpeza do Filtro da Bomba de Drenagem

 Aviso!

• Tenha cuidado com a água quente!
• Deixe a solução do detergente arre�ecer.
• Desligue a máquina da tomada para evitar choque elétrico antes de lavar.
• Drenar o f ltro da bomba pode f ltrar os f os e pequenos objetos estranhos da lavagem.
• Limpe o f ltro periodicamente para assegurar a operação normal da máquina de lavar.

1 2

Mangueira de 
drenagem de 
emergência

3

Abra a tampa in�erior Rode a 90 °C, retire a 
mangueira de drenagem 
de emergência e retire a 
tampa da mangueira

Depois que a água sair, 
volte a colocar a 
mangueira de drenagem

4 5 6

Abra o f ltro girando no 
sentido anti-horário

Remova os objetos 
estranhos

Feche a tampa in�erior

 Cuidado!
• Certif que-se que a tampa da válvula e a mangueira de drenagem de emergência são 

colocados de volta corretamente; as placas da tampa devem ser inseridas alinhando 
as placas do buraco, caso contrário poderá vazar água;

• Algumas máquinas não têm mangueira de �renagem de emergência, por isso o passo 
2 e 3 podem ser pulados. Rode a tampa in�erior diretamente para que a água saia 
para a bacia.

• Quando o aparelho estiver em uso e dependendo do programa selecionado, pode 
existir água quente na bomba. Nunca remova a tampa da bomba durante um ciclo 
de lavagem; sempre espere até que o aparelho termine o ciclo e estiver vazio. 
Quando voltar a colocar a tampa, assegure-se que está bem colocada.

NA -S128F2.indd   26 2017/08/07   10:05:13



27

MANUTENÇÕES

 n Resolução de Problemas
O aparelho não inicia ou para durante a operação.
Primeiro tente encontrar uma solução para o problema. Senão, contacte o centro de 
assistência.

Descrição Razão Solução

Lavadora secadora 
não arranca

Porta não está bem �echada Volte a iniciar depois que a porta 
estiver �echada
Verif que se as roupas estão presas

Impossível abrir a 
porta

A proteção de segurança da 
máquina está �uncionando

Desconecte a alimentação e reinicie 
o produto

Vazamento de água A conexão entre o tubo de 
entrada e a mangueira de saída 
não está correta

Verif que e aperte os tubos de água
Limpe a mangueira de saída

Resíduos de 
detergente na caixa

Detergente está úmido ou 
aglomerado

Limpe e seque a caixa do detergente

Indicador ou tela 
não se acendem

Desligue a placa PC de energia 
ou arnês tem problema de 
conexão

Verif que se a alimentação está 
desligada e o plugue de alimentação 
está corretamente conectado

Ruído anormal Verif que se os para�usos de f xação 
�oram removidos
Verif que se está instalada em um 
piso sólido e nivelado

Descrição Razão Solução

Porta não está �echada 
corretamente

Reinicie após a porta estar �echara
Verif que se as roupas estão presas

Problema de injeção de água 
durante lavagem

Verif que se a pressão de água está 
demasiado baixa
Endireite o tubo de água
Verif que se o f ltro da válvula de 
entrada está bloqueado

Drenagem de água excedeu o 
tempo

Verif que se a mangueira de 
drenagem está bloqueada

Transbordo de água
Reinicie a máquina

Outros
Tente novamente primeiro; ligue para 
a linha de serviço se o problema 
persistir

 Nota!
• Após a verif cação, ative o aparelho. Se o problema ocorrer ou a tela exibir outros 

códigos de alarme, contacte o serviço.
• Quando a máquina de lavar está em operação a seco e f ca quente, a porta não pode 

ser aberta até a temperatura descer.
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