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Limpeza e manutenção de 
sua lavadora
Manter sua máquina limpa aprimora seu desempenho, previne reparos 
desnecessários e prolonga sua vida útil.

Este é um ciclo de Lavagem do Tambor Eco que remove o mofo que pode ocorrer dentro da lavadora.

1. Pressione a tecla Liga/Desliga.
2. Gire o Seletor de ciclos  até o ciclo Lavagem do Tambor 

Eco.
Você poderá usar somente a função Adiar Início.
A temperatura da água durante a Lavagem do Tambor 

Não é possível alterar a temperatura.

Vai definir automaticamente o programa de nível de água intermédio para algodão para 

3. Coloque a quantidade adequada de agente de limpeza no 
compartimento de sabão   e feche-o (para limpeza do 
tambor usando um agente de limpeza).

Certifique-se de usar o agente de limpeza recomendado 
para limpar o tambor.
Para limpar o tambor, existem agentes de limpeza em 
pó e líquido. O agente de limpeza líquido está disponível 
somente com a caixa de sabão líquido (opção).

4. Pressione a tecla Início/Pausa.
Se você pressionar a tecla Início/Pausa, o ciclo de Lavagem do Tambor Eco será 
iniciado.

Ao usar o ciclo Lavagem do Tambor Eco, você pode limpar o tambor sem usar um agente 
de limpeza.
Nunca use o ciclo Lavagem do Tambor Eco quando houver roupas dentro da lavadora. Isso 
pode resultar em danos à textura ou em um problema na lavadora.

Como o uso de um agente de branqueamento à base de cloro pode descolorir o produto, 
certifique-se de utilizar somente agentes de branqueamento à base de oxigênio.
Agente de limpeza em pó: Use um [agente de branqueamento em pó] ou um [agente de 
limpeza específico para limpar o tambor].
Agente de limpeza líquido: Use um [agente de branqueamento líquido à base oxigênio] ou 
um [agente de limpeza específico para limpar o tambor].
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Se a luz do indicador “Lavagem do Tambor Eco” no 
display e a lâmpada no Seletor de ciclos estiverem acesas 
depois de uma lavagem, isso indica que é necessário fazer 
a limpeza do tambor. Neste caso, remova as roupas da 
lavadora, ligue a energia e limpe o tambor realizando o 
ciclo de Lavagem do Tambor Eco.
Se você não realizar o ciclo de Lavagem do Tambor Eco, 
a luz do indicador “Lavagem do Tambor Eco” no display 
e a lâmpada no Seletor de ciclos serão desligadas. No 
entanto, a luz do indicador “Lavagem do Tambor Eco” no 
display e a lâmpada no Seletor de ciclos serão ligadas 
novamente depois de duas lavagens. Todavia, isso não 
causará nenhum problema na lavadora.
Embora geralmente o Alarme automático da Lavagem do 
Tambor Eco apareça em torno de uma vez por mês, a 
frequência pode variar dependendo do número de vezes que a lavadora for usada.

função de bolhas pode diminuir.

1. Desconecte a lavadora de roupas da energia elétrica.
2. Pressione a tampa do filtro para baixo e puxe a alça para 

abri-la.

3. Puxe a tampa do dreno de emergência para abri-la. 

4. Segure a tampa na ponta do tubo de drenagem de 
emergência e puxe-a vagarosamente.

5. Permita que a água seja despejada em uma vasilha.

A quantidade de água restante pode ser maior do que o 
esperado. Tenha preparado um recipiente maior.

6. Recoloque a tampa do dreno de emergência e o tubo do 
dreno.

7. Recoloque a tampa do filtro.



34_ Limpeza e manutenção de sua lavadora

Recomendamos limpar o filtro de detritos 5 ou 6 vezes por ano ou quando a mensagem de erro "5E” 
for exibida. (Consulte “Como fazer a drenagem da lavadora de roupas em uma emergência”, na página 
anterior.)
Se substâncias estranhas ficarem acumuladas no filtro de detritos, o desempenho da função de bolhas 
ficará reduzido.

Antes de limpar o filtro de detritos, certifique-se de desconectar o cabo de força.

1. Primeiro, remova a água restante (consulte “Como fazer a 
drenagem da lavadora de roupas em uma emergência”, na 
página 33).

Se você separar o filtro sem drenar a água restante, a 
água pode escorrer para fora.

2. Abra a tampa do filtro usando uma moeda ou chave.
3. Desparafuse a tampa do dreno de emergência girando-a 

para a esquerda e escorra toda a água.
4. Desparafuse a tampa do filtro de detritos.

5. Limpe o filtro de detritos, retirando qualquer sujeira ou 
outros materiais. Verifique se a hélice de bombeamento de 
drenagem atrás do filtro de detritos não está bloqueada.

6. Recoloque a tampa do filtro de detritos.
7. Recoloque a tampa do filtro.

Não abra a tampa do filtro de detritos enquanto a máquina estiver 
funcionando, pois água quente pode escorrer para fora.

lavadores de roupas, sua máquina de lavar pode apresentar mau funcionamento ou vazamentos 
de água.

1. Limpe as superfícies da lavadora de roupa, incluindo o painel de controle, com um pano 
macio e sabão não abrasivo.

2. Utilize um pano macio para secar as superfícies.
3. Não jogue água na lavadora.

Limpeza e manutenção de 
sua lavadora
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1. Pressione a alavanca de liberação na parte 
interna do compartimento de sabão e puxe o 
compartimento para fora.

2. Remova o separador de amaciante e a caixa 
do sabão líquido (opção) do compartimento de 
sabão.

3. Lave todas as partes com água corrente.

4. Limpe o encaixe do compartimento com uma escova de 
dentes velha.

5. Recoloque o separador de amaciante e a caixa de 
sabão líquido (opção), empurrando-os firmemente no 
compartimento.

6. Empurre a tampa para fechar o compartimento.
7. Para retirar qualquer quantia restante de sabão, realize um 

ciclo de enxágue sem roupas no tambor.

Recomendamos limpar o filtro da mangueira de água pelo menos uma vez por ano ou quando a 
mensagem "4E” for exibida:

1. Abra a entrada de água para a lavadora de roupas.
2. Desparafuse a mangueira da parte traseira da lavadora de roupas. Para impedir que a água 

espirre devido à pressão de ar na mangueira, cubra a mangueira com um pano. 
3. Com um alicate, puxe com cuidado o filtro da ponta da mangueira e lave-o até que esteja 

limpo. Limpe também a parte de dentro e de fora do conector rosqueado.
4. Empurre o filtro de volta ao local.
5. Rosqueie a mangueira de volta à lavadora de roupas.
6. Verifique se as conexões estão seguras e abra a torneira.
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Limpeza e manutenção de 
sua lavadora
Se a temperatura cair abaixo de zero e sua máquina congelar:

1. Desligue a máquina.
2. Coloque água morna na torneira para soltar a mangueira de entrada de água.
3. Remova a mangueira de entrada de água e coloque-a em água morna.
4. Coloque água morna no tambor da máquina e deixe por 10 minutos.
5. Reconecte a mangueira de entrada de água à torneira e verifique se o fornecimento de água 

e operações de drenagem estão normais.

Caso precise armazenar sua lavadora por um tempo prolongado, é melhor drená-la e desconectá-
la. Lavadoras podem ser danificadas se água ficar nas mangueiras e componentes internos antes do 
armazenamento.

1. Selecione o ciclo Algodão e pressione o botão Lavagem Rápida e deixe que a lavadores 
de roupas realize o ciclo sem uma carga de roupas.

2. Desligue as torneiras e desconecte as mangueiras de entrada.
3. Desconecte a máquina da tomada e deixe a porta aberta para que o ar circule no tambor. 

Se a máquina tiver sido armazenada em temperaturas inferiores às de congelamento, 
espere o descongelamento da água residual na lavadora antes de usá-la.
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Solução de problemas e 
códigos informativos

PROBLEMA SOLUÇÃO

Verifique se a máquina está ligada na tomada.
Verifique se a porta está fechada corretamente.
Verifique se as torneiras estão abertas.
Certifique-se de pressionar a tecla Início/Pausa.

Abra a entrada de água.
Verifique se a mangueira de entrada de água não está congelada.
Endireite as mangueiras de entrada de água.
Limpe o filtro da mangueira de entrada de água.

Verifique se a máquina está funcionando com pressão de água 
suficiente.
Certifique-se de que o sabão foi adicionado no centro do 
compartimento de sabão.

Verifique se a máquina está em uma superfície nivelada. Se a 
superfície não estiver nivelada, ajuste os pés da máquina para nivelar o 
aparelho.
Verifique se os parafusos de transporte foram removidos.
Verifique se a máquina não está encostada em nenhum outro objeto.
Verifique se as roupas estão bem distribuídas.

Endireite a mangueira de drenagem. Não deixe as mangueiras 
retorcidas. 
Verifique se o filtro de detritos não está entupido.

A porta não abre até 3 minutos após a máquina parar ou ser 
desligada.

Caso o problema continue, entre em contato com a Central de atendimento Samsung.
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Se sua lavadora apresentar algum problema, veja o código de informações no display. Caso isso ocorra, 
verifique a tabela abaixo e tente a solução sugerida antes de entrar em contato com a Central de 
atendimento ao Consumidor.

SÍMBOLO DO CÓDIGO SOLUÇÃO

dE
Verifique se a porta está fechada corretamente.
Certifique-se de que as roupas não fiquem presas na porta.

4E
Verifique se a torneira de entrada de água está aberta.
Verifique a pressão da água.
Limpe os filtros da mangueira de água.

5E
Limpe o filtro de detritos.
Verifique se a mangueira de drenagem está instalada corretamente.
Limpe o filtro da mangueira de água.

UE

As roupas estão distribuídas de forma desequilibrada. Redistribua-
as. Caso seja necessário lavar apenas uma peça, como um roupão 
de banho ou jeans, o resultado final da centrifugação pode não ser 
satisfatório e a mensagem de erro "UE" será exibida no display.

cE/3E Ligue para o serviço de pós-venda.

Sd/Sud

Isto acontece quanto é detectada demasiada espuma. Aparece 
também enquanto a espuma estiver a ser removida. Quando a 
remoção terminar, o ciclo normal continua. (É uma das operações 
normais. Trata-se de um erro para evitar falhas que não sejam 
detectáveis.)

Uc

No caso de a tensão da alimentação eléctrica fornecida ser instável, o 
funcionamento da máquina de lavar será interrompido para proteger 
os seus dispositivos eléctricos.
Se for fornecida a tensão correcta, o ciclo será retomado 
automaticamente.

Para encontrar códigos não relacionados acima ou caso a solução sugerida não corrija seu problema, ligue 
para a Central de atendimento Samsung ou para o seu revendedor Samsung.

Solução de problemas e 
códigos informativos


