
Português 37

M
an

u
ten

ção

Manutenção
Mantenha a lavadora de roupas limpa para evitar a deterioração do desempenho e 
preservar a sua vida útil.

Lavagem do Tambor Eco

Realize este ciclo regularmente para limpar o tambor e remover todas as bactérias 
presentes nele.

1. Pressione Liga/Desliga para ligar a lavadora de roupas.
2. Gire o Seletor de Ciclos para selecionar LAVAGEM DO TAMBOR ECO.
3. Pressione a tecla Início/Pausa.

OBSERVAÇÃO

A temperatura de água para a LAVAGEM DO TAMBOR ECO é ajustada para 70 °C, a qual não 
pode ser alterada.

Devido às características da máquina de lavar roupa, a temperatura da água é ajustada 
para 70 ˚C durante o ciclo LAVAGEM DO TAMBOR ECO, mas o visor só mostra 60 ˚C no 
painel de controle.

CUIDADO

Não use agentes de limpeza para limpar o tambor. Os resíduos químicos no tambor 
prejudicam o desempenho de lavagem.
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Drenagem de emergência

Em caso de falha elétrica, drene a água dentro do tambor antes de retirar as roupas.

A

1. Desligue e desconecte a lavadora de 
roupas da tomada elétrica.

2. Pressione suavemente a área superior 
da tampa do �ltro (A) para abrir.

B

3. Coloque um recipiente vazio e espaçoso 
ao redor da tampa e estique o cano 
de drenagem de emergência até o 
recipiente ao mesmo tempo em que 
segura a tampa do cano (B).

C

4. Abra a tampa do cano e deixe a água 
no cano de drenagem de emergência  
(C) �uir para dentro do recipiente.

5. Ao terminar, feche a tampa e recoloque 
o cano. Então, feche a capa do �ltro.

OBSERVAÇÃO

Use um recipiente espaçoso, pois pode 
haver mais água do que o esperado no 
tambor.

WW10K6800AW_03645D-00(127V 60Hz)_BPT.indd   39 2018/6/26   9:43:06



40 Português

M
an

u
ten

ção

Manutenção

Limpeza

Superfície da lavadora de roupas

Use um pano suave com sabão não abrasivo. Não borrife água na lavadora.

Filtro

Limpe o �ltro da mangueira de água uma ou duas vezes por ano.

1. Desligue a lavadora de roupas e 
desconecte o cabo de força.

2. Feche a torneira de água.
3. Afrouxe e desconecte a mangueira de 

água da parte traseira da lavadora de 
roupas. Cubra a mangueira com um 
pano para evitar que a água espirre.

4. Use uma alicate para puxar o �ltro para 
fora da válvula de entrada.

5. Mergulhe o �ltro em água para que 
o conector roscada também �que 
submerso. 

6. Seque completamente o �ltro 
completamente na sombra.

7. Recoloque o �ltro e reconecte a 
mangueira de água na válvula de 
entrada.

8. Abra a torneira de água.

OBSERVAÇÃO

Se o �ltro estiver entupido, o código de informação “4C” é exibido na tela.
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Filtro da bomba

Recomenda-se limpar o �ltro da bomba 5 ou 6 vezes por ano para evitar o seu 
entupimento. Um �ltro da bomba entupido pode reduzir o efeito de borbulhamento.

A

1. Desligue a lavadora de roupas e 
desconecte o cabo de força.

2. Drene a água remanescente dentro 
do tambor consultando “Drenagem de 
emergência” na página 39.

3. Pressione suavemente a área superior da 
tampa do �ltro para abrir.

4. Gire o manípulo do �ltro da bomba  
(A) para a esquerda e drene a água 
remanescente.

5. Limpe o �ltro da bomba com uma 
escova macia. Veri�que se a hélice de 
bombeamento de drenagem dentro do 
�ltro não está bloqueada.

6. Recoloque o �ltro da bomba e gire o 
manípulo do �ltro para a direita.

OBSERVAÇÃO

Alguns �ltros de bomba possuem um 
manípulo de segurança com o objetivo de 
evitar acidentes com crianças. Para abrir o 
manípulo de segurança do �ltro da bomba, 
aperte e gire no sentido anti-horário. 
O mecanismo de mola do manípulo de 
segurança ajuda a abrir o �ltro.
Para fechar o manípulo de segurança do 
�ltro da bomba, gire no sentido horário. A 
mola faz um som de chocalho, que é normal.

OBSERVAÇÃO

Se o �ltro da bomba estiver entupido, o código de informação “5C” é exibido na tela.

CUIDADO

Veri�que se o manípulo do �ltro está fechado corretamente depois de limpar o �ltro. 
Caso contrário, isso pode causar vazamentos.
Veri�que se o �ltro está colocado corretamente depois de limpá-lo. Caso contrário, isso 
pode causar uma falha operacional ou vazamentos.
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Manutenção

Compartimento de sabão

A

1. Enquanto pressiona e segura a 
alavanca de liberação (A) na parte 
interna do compartimento, deslize-o 
para abrir.

2. Remova a alavanca de liberação e 
o recipiente de sabão líquido do 
compartimento.

3. Limpe os componentes do 
compartimento em água corrente com 
uma escova macia.

4. Limpe o encaixe do compartimento com 
uma escova macia.

5. Recoloque a alavanca de liberação 
e o recipiente de sabão líquido do 
compartimento.

6. Deslize o compartimento para dentro 
para fechá-lo.

OBSERVAÇÃO

Para remover o sabão remanescente, execute o ciclo de ENXAGUAR+CENTRIFUGAR com o 
tambor vazio.
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Recuperação de congelamento

A lavadora de roupas pode congelar em temperaturas abaixo de 0 °C.

1. Desligue a lavadora de roupas e desconecte o cabo de força.
2. Coloque água morna na torneira para soltar a mangueira de água.
3. Desconecte a mangueira de água e a coloque em água morna.
4. Coloque água morna no tambor e a deixe por cerca de 10 minutos.
5. Conecte novamente a mangueira de água na torneira.

OBSERVAÇÃO

Se a lavadora de roupas ainda não funcionar normalmente, repita os passos acima até 
funcionar corretamente.

Cuidados ao não usar a lavadora de roupas por um longo período 
de tempo

Evite deixar a lavadora de roupas sem uso por um longo período de tempo.
Se este for o caso, drene a lavadora de roupas e desconecte o cabo de força.

1. Gire o Seletor de Ciclos para selecionar ENXAGUAR + CENTRIFUGAR.
2. Esvazie o tambor e pressione Início/Pausa.
3. Feche a torneira de água e desconecte a mangueira de água quando o ciclo estiver 

completo.
4. Desligue a lavadora de roupas e desconecte o cabo de força. 
5. Abra a porta para deixar o ar circular pelo tambor.
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Solucionamento de problemas

Pontos de veri�cação

Se você encontrar algum problema com a lavadora de roupas, veri�que primeiro a tabela 
abaixo e tente as sugestões.

Problema Ação

Não liga.

Veri�que se a lavadora está ligada na tomada.
Veri�que se a porta está fechada corretamente.
Veri�que se as torneiras de água estão abertas.
Certi�que-se de pressionar ou apertar em Início/Pausa para 
iniciar a lavadora de roupas.
Veri�que se Bloquear não está ativado.
A lavadora de roupas fará uma série de ruídos para veri�car a 
trava da porta e fará uma drenagem rápida antes de começar a 
ser enchida.
Veri�que o fusível ou religue o disjuntor.

O abastecimento de 
água é insu�ciente ou 
não há água.

Abra completamente a torneira de água.
Veri�que se a porta está fechada corretamente.
Veri�que se a mangueira de entrada de água não está congelada.
Veri�que se a mangueira de entrada de água não está torcida ou 
bloqueada.
Veri�que se há pressão de água su�ciente.

O sabão permanece 
no compartimento de 
sabão após um ciclo.

Veri�que se a lavadora está funcionando com pressão de água 
su�ciente.
Certi�que-se de que o sabão foi adicionado no centro do 
compartimento de sabão.
Veri�que se a tampa de enxágue está devidamente colocada.
Se estiver usando sabão granular, veri�que se o seletor de sabão 
está na posição para cima. 
Remova a tampa de enxágue e limpe o compartimento de sabão.
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Problema Ação

Vibrações ou ruídos 
excessivos.

Veri�que se a lavadora de roupas está instalada sobre um piso 
nivelado, sólido e antiderrapante. 
Se o piso não estiver nivelado, use os pés de nivelamento para 
ajustar a altura da lavadora de roupas.
Veri�que se os parafusos de transporte foram removidos.
Veri�que se a lavadora não está encostada em nenhum outro 
objeto.
Veri�que se as roupas estão bem distribuídas.
O motor pode gerar ruídos durante a operação normal.
Macacões e roupas decoradas com objetos metálicos podem gerar 
ruídos enquanto são lavadas. Isso é normal.
Objetos metálicos, como moedas, podem gerar ruídos. Após a 
lavagem, remova esses objetos do tambor ou caixa do �ltro. 

Não há drenagem e/ou 
centrifugação.

Veri�que se a mangueira de drenagem não está torcida ou 
obstruída até o sistema de drenagem. Ligue para a central de 
serviços se houver alguma restrição na drenagem.
Veri�que se o �ltro de detritos não está entupido.
Feche a porta e pressione ou aperte em Início/Pausa. Para sua 
segurança, a lavadora de roupas não secará ou centrifugará a 
menos que a porta esteja fechada.
Veri�que se a mangueira de drenagem não está congelada ou 
bloqueada.
Veri�que se a mangueira de drenagem está conectada a um 
sistema de drenagem desobstruído.
A lavadora de roupas não drenará ou centrifugará 
temporariamente se não receber alimentação su�ciente.  
A lavadora de roupas operará normalmente assim que recuperar a 
alimentação su�ciente.
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Solucionamento de problemas

Problema Ação

A porta não abre.

Pressione ou aperte em Início/Pausa para interromper a lavadora 
de roupas.
Pode levar alguns minutos para que o mecanismo de travamento 
da porta desengate.
A porta não abre até 3 minutos após a lavadora ter parado ou ser 
desligada.
Veri�que se toda a água no tambor foi drenada.
A porta poderá não abrir se ainda houver água no tambor. Drene 
o tambor e abra a porta manualmente.
Veri�que se a luz de trava da porta está desligada. A luz de trava 
da porta será desligada após a lavadora de roupas tiver sido 
drenada. 

Espuma em excesso.

Veri�que se os ajustes de Sabão Automático e Amaciante 
Automático estão con�gurados corretamente.
Certi�que-se de usar os tipos recomendados de sabão, conforme 
o caso.
Use sabão de alta e�ciência (AE) para evitar o excesso de espuma.
Reduza a quantidade de sabão para água mole, pequenas cargas 
ou cargas levemente sujas.
Não é recomendado o uso de sabão não-AE.

Não é possível aplicar 
sabão adicional.

Veri�que se a quantidade remanescente de sabão e amaciante de 
tecido não está acima do limite.
Veri�que se a função Dosagem Automática está ativada com 
ambos os ajustes de Dureza de Água e Concentração devidamente 
especi�cados.
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Problema Ação

A lavadora é 
interrompida.

Conecte o cabo de força numa tomada elétrica ativa.
Veri�que o fusível ou religue o disjuntor.
Feche a porta e pressione a tecla Início/Pausa para ligar a 
lavadora de roupas. 
Para sua segurança, a lavadora de roupas não secará ou 
centrifugará a menos que a porta esteja fechada.
A lavadora de roupas fará uma série de ruídos para veri�car a 
trava da porta e fará uma drenagem rápida antes de começar a 
ser enchida.
Pode haver uma pausa ou período de enxágue no ciclo. Aguarde 
brevemente e a lavadora de roupas poderá se iniciar.
Veri�que se o �ltro da mangueira de abastecimento de água nas 
torneiras de água não está entupido. Limpe periodicamente o 
�ltro.
A lavadora de roupas não drenará ou centrifugará 
temporariamente se não receber alimentação su�ciente. A 
lavadora de roupas operará normalmente assim que recuperar a 
alimentação su�ciente.

Enchimento com a 
temperatura errada de 
água.

Abra completamente ambas as torneiras.
Veri�que se a seleção de temperatura está correta.
Veri�que se as mangueiras estão conectadas nas torneiras 
corretas. Descarregue as linhas de água.
Veri�que se o aquecedor de água está ajustado para abastecer 
água quente de no mínimo 120 °F (49 °C) na torneira. Além disso, 
veri�que a capacidade e taxa de recuperação do aquecedor de 
água.
Desconecte as mangueiras e limpe o �ltro. O �ltro pode estar 
entupido.
Enquanto a lavadora é enchida, a temperatura da água pode 
se alterar à medida que o recurso de controle automático de 
temperatura veri�ca a temperatura de entrada de água. Isso é 
normal.
Enquanto a lavadora é enchida, você poderá observar água 
só quente e/ou só fria passando pelo dosador quando as 
temperaturas frias ou quentes estiverem selecionadas. 
Essa é uma função normal do recurso de controle automático de 
temperatura à medida que a lavadora determina a temperatura de 
água.
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Solucionamento de problemas

Problema Ação

A carga está molhada 
ao �nal do ciclo.

Use a velocidade de centrifugação Alta ou Extra Alta.
Use sabão de alta e�ciência (AE) para reduzir o excesso de 
espuma.
A carga é pequena demais. Cargas pequenas (um ou dois itens) 
podem �car desequilibradas e não centrifugar completamente.
Veri�que se a mangueira de drenagem não está torcida ou 
bloqueada.

Há vazamento de 
água.

Veri�que se a porta está fechada corretamente.
Veri�que se todas as conexões de mangueiras estão �rmes.
Veri�que se o �m da mangueira de drenagem está colocado e 
�xado corretamente no sistema de drenagem.
Evite sobrecargas.
Use sabão de alta e�ciência (AE) para evitar o excesso de espuma.

Há odor forte.

Espuma em excesso se acumula nas saliências e pode causar 
fortes odores.
Execute os ciclos de limpagem para sanitizar periodicamente.
Limpe a vedação da porta (diafragma).
Seque o interior da lavadora de roupas após o �m do ciclo.

Não há bolhas 
(somente modelos com 
Bubbleshot).

Sobrecargas podem esconder as bolhas.
Roupas muito contaminadas podem não gerar bolhas.

A Wif-Fi não funciona 
(somente modelos com 
Wi-Fi).

Veri�que se a conexão com a Internet na sua casa está 
devidamente estabelecida.
Veri�que se o roteador está ligado e funcionando corretamente.
Veri�que se a mais recente versão do aplicativo Smart Control 
está instalada.

Caso o problema continue, entre em contato com a central de atendimento local da 
Samsung.
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Códigos de Informações

Se a lavadora apresentar algum problema, veja o código de informações no visor. Veri�que 
a tabela abaixo e tente as sugestões.

Problema Ação

4C

A água não está sendo fornecida.
Veri�que se as torneiras de água estão abertas.
Veri�que se as mangueiras de água não estão bloqueadas.
Veri�que se as torneiras de água não estão congeladas.
Veri�que se a lavadora está funcionando com pressão de 
água su�ciente.
Veri�que se a torneira de água fria e a de água quente está 
conectadas corretamente.
Limpe o �ltro, pois ele pode estar entupido.

OBSERVAÇÃO
Quando o código "4C" for exibido, a lavadora de roupas 
faz a drenagem por 3 minutos. A tecla Liga/Desliga �ca 
inoperante durante este tempo.

4C2

Veri�que se a mangueira de abastecimento de água fria está 
�rmemente conectada à torneira de água fria. 
Se estiver conectada à torneira de água quente, as roupas 
podem ser deformadas com alguns ciclos.

5C

A água não estão sendo drenada.

Veri�que se a mangueira de drenagem não está congelada 
ou bloqueada.
Veri�que se a mangueira de drenagem está posicionada 
corretamente, dependendo do tipo de conexão.
Limpe o �ltro de detritos, pois ele pode estar entupido.
Veri�que se a mangueira de drenagem não está torcida ou 
obstruída até o sistema de drenagem.
Entre em contato com o centro de atendimento ao cliente se 
o código de informação continuar sendo exibido.

DC
A lavadora está sendo operada com a porta aberta.

Veri�que se a porta está fechada corretamente.
Veri�que se não há roupa presa na porta.

OC

A água transbordou.
Reinicie após a centrifugação.
Entre em contato com o centro de atendimento ao cliente da 
Samsung se o código de informação continuar sendo exibido 
no visor.
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Solucionamento de problemas

Problema Ação

LC

Veri�que a mangueira de drenagem.
Veri�que se a extremidade da mangueira de drenagem está 
colocada sobre o piso.
Veri�que se a mangueira de drenagem não está bloqueada.
Entre em contato com o centro de atendimento ao cliente se 
o código de informação continuar sendo exibido.

OBSERVAÇÃO

Quando o código “LC”/“LC1” for exibido, a lavadora de 
roupas faz a drenagem por 3 minutos. A tecla Liga/Desliga 
�ca inoperante durante este tempo.

LC1

UB

A centrifugação não funciona.
Veri�que se as roupas estão distribuídas de forma 
equilibrada.
Veri�que se a lavadora está em uma superfície plana e 
estável.
Redistribua a carga. Caso seja necessário lavar apenas uma 
peça, como um roupão de banho ou jeans, o resultado �nal 
da centrifugação pode não ser satisfatório e a mensagem de 
veri�car "UB" será exibida no visor.

3C

Veri�car o motor para a operação.
Tente reiniciar o ciclo.
Entre em contato com o centro de atendimento ao cliente se 
o código de informação continuar sendo exibido.

UC

O controle eletrônico precisa ser veri�cado (erro de 
sobretensão).
Veri�que o PCB e o chicote elétrico.
Veri�que se a alimentação está sendo fornecida 
adequadamente.
Entre em contato com o centro de atendimento ao cliente se 
o código de informação continuar sendo exibido.

Baixa tensão detectada
Veri�que se o cabo de força está conectado.
Entre em contato com o centro de atendimento ao cliente se 
o código de informação continuar sendo exibido.

HC
Veri�cação de aquecimento de alta temperatura

Entre em contato com o centro de atendimento ao cliente se 
o código de informação continuar sendo exibido.
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Problema Ação

1C

O sensor de Nível de Água não está funcionando 
corretamente.

Tente desligar e reiniciar o ciclo.
Veri�que o chicote elétrico do sensor de Nível de Água.
Entre em contato com o centro de atendimento ao cliente se 
o código de informação continuar sendo exibido.

OBSERVAÇÃO
Quando o código "1C" for exibido, a lavadora de roupas 
faz a drenagem por 3 minutos. A tecla Liga/Desliga �ca 
inoperante durante este tempo.

AC

Veri�que as comunicações entre o PBA principal e secundário.

Tente desligar e reiniciar o ciclo.
Entre em contato com o centro de atendimento ao cliente se 
o código de informação continuar sendo exibido.

Entre em contato com o centro de atendimento ao cliente da Samsung se algum código de 
informação continuar sendo exibido na tela.
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