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ATENÇÃO

4.1 - Verificação e Preparação Antes de Lavar Roupas
Observe cuidadosamente os método de preparação e operação para evitar problemas com o 
aparelho e evitar possíveis danos às roupas.

Verifique antes da primeira lavagem de roupas
É recomendável que ao lavar uma roupa pela primeira vez se faça uma pequena experiência, 
molhando a peça e torcendo-a antes de colocá-la no aparelho; caso o tecido da peça solte tinta 
de maneira visível é melhor que seja lavado separadamente ou mesmo lavado a mão.

Uma rápida verificação e separação das roupas por cores pode evitar que peças claras e escuras 
sejam lavadas juntas, diminuindo a chance de ocorrerem manchas e desbotamento na cor do tecido.

Roupas sensíveis à temperatura devem ser lavadas conforme indicado nas etiquetas. Caso contrário, 
pode causar alteração de cor ou mesmo deformação do tecido.

4 - UTILIZAÇÃO

• Nunca mantenha roupas no aparelho, após a lavagem, por um longo período de tempo, 
pois poderá causar bolor e até manchas.

• Algumas roupas também poderão ter sua cor alterada se não forem lavadas de acordo 
com a temperatura de lavagem recomendada.

IMPORTANTE

Não é recomendável ultrapassar a capacidade máxima do aparelho, o excesso de carga poderá 
alterar os efeitos de lavagem e/ou danificar o aparelho. Verifique no subitem “5.1 - Tabela de 
Procedimentos para a Lava e Seca” as quantidades máximas de carga recomendáveis para 
cada programa/modelo.

ATENÇÃO

• Não lavar roupas sem etiqueta com a descrição dos requisitos de lavagem.

• Nunca lave roupas manchadas com produtos químicos, tais como: gasolina, petróleo, 
benzeno, tíner e álcool.

Roupas que não se recomenda lavar em máquinas Lava e Seca
Alguns tipos de roupas/acessórios poderão encolher ou ficar deformados se imersos em água:

• Gravatas, coletes e lenços de seda.

• Roupas estampadas, de estilo enrugado ou roupas de resina sintética. 

• Casacos de pele ou decoradas com peles.

• Roupas com muita decoração, vestidos longos de festa e trajes tradicionais com muitos detalhes 
e cores,  são produtos que descolorem facilmente.
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NOTAS

• Observe que ao utilizar sabões em geral os resíduos destes poderão permanecer em algumas 
parte (dobras e bolsos) das roupas.

• Mantenha sempre detergentes, sabões e aditivos em local seguro, seco e fora do 
alcance de crianças.

Retirar itens dos bolsos das roupas 
antes de serem lavadas
Verificar sempre os bolsos das roupas 
antes de serem lavadas; itens rígidos tais 
como canetas, chaves, moedas, etc, podem  
incorrer em problemas de operação ou até 
mesmo danificar o aparelho.

Por que necessitamos utilizar detergentes (sabão em pó ou sabão líquido)?
A água por si só não é eficaz para a correta limpeza das roupas, pois não lava eficientemente 
todos os tipos de sujidades. Assim sendo, para potencializar a eficiência da água na remoção de 
manchas e sujeiras nas roupas é que devemos adicionar os detergentes; determinados compostos 
que diminuem a tensão superficial das roupas e favorecem o espalhamento destas sujidades, 
proporcionando desta maneira um contato maior da água com a superfície a ser limpa.

Atenção no que diz respeito aos detergentes
• Sabão em pó especial para lavadoras de roupas, detergentes “low bubble” ou sabão líquido devem 

ser selecionados de acordo com os tipos de fibras (algodão, fibras sintéticas, tecidos delicados, 
itens de lã, etc.), cores, temperatura, grau de sujidade e conforme os tipos predeterminados de 
programas de lavagem. Caso contrário poderá haver produção excessiva de espuma e bolhas, 
com risco de transbordamento do dispenser; o que pode acarretar em piso escorregadio no 
ambiente e possibilidade de quedas e acidentes pessoais.

• Branqueadores pertencem ao tipo alcalino e podem danificar as roupas, por isso, é recomendável 
utilizá-los na menor quantidade possível.

• Detergentes quando utilizados em excesso, ou de forma inadequada, podem acumular nas 
roupas, deixando-as com um toque demasiado seco ou mesmo com marcas e manchas. Assim 
sendo isso é recomendável utilizar a quantidade de sabão indicada pelos fabricantes nas 
instruções de lavagem  e observar o número de enxágues sugeridos nos programas de lavagem.

• A seleção do programa de lavagem deve levar em conta o peso total das roupas, o grau de sujidade, 
a dureza da água no local, bem como as recomendações dos fabricantes de detergentes. Consulte 
a companhia de água, se você não está seguro da dureza da água fornecida pela abastecedora.

4.1 - Verificação e Preparação Antes de Lavar Roupas (cont.)
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Limpeza de fechos e zíperes
Fechos e zíperes devem ser mantidos fechados, bem como botões ou ganchos de fechamento. 
Faixa ou fitas soltas devem ser unidas entre si.

NOTAS

• É recomendável colocar sutiãs em sacos de 
lavagem (com fecho ou botões) para evitar 
que o fio de aço de sustentação deste possa 
se soltar, cair no tambor e danificar o aparelho.

• Têxteis especialmente delicados, como cortinas 
de renda, casacos grandes, pequenos artigos 
(meias pequenas, lenços, etc.) também devem 
ser colocados em um saco de lavagem.

• Ao lavar um único item de tamanho grande e 
pesado (ex.: vestido de festa, toalhas de sauna 
ou de praia, jaquetas e casacos acolchoados, 
etc.), poderá ocorrer o “efeito de excentricidade” e 
gerar um alarme devido ao possível desequilíbrio 
do tambor do aparelho. Para evitar que ocorra o 
desequilíbrio, basta adicionar mais uma ou duas 
peças de roupa para serem lavadas em conjunto, 
assim o aparelho manterá seu equilíbrio e a 
drenagem ocorrerá sem problemas.

As roupas a serem lavadas são classificadas de acordo com suas características
As roupas devem ser classificadas antes de serem colocadas no aparelho; observe cuidadosamente 
as seguintes características:

• Símbolos de tratamento nas etiquetas: As roupas 
a serem lavadas são classificadas em algodão, 
fibra mista, fibras sintéticas, seda, lã e fibra 
artificial. Verifique as etiquetas em todos as 
peças antes da lavagem.

• Cor: Cores brancas e coloridas devem ser 
pré-identificadas. Itens coloridos devem ser 
lavados separadamente.

• Tamanho: Itens de tamanhos diferentes são 
lavados em conjunto para aumentar os efeitos 
de lavagem.

• Sensibilidade: Artigos macios devem ser lavados separadamente. Opte pelo programa de 
lavagem Delicado quando for lavar itens de pura lã virgem, têxteis, cortinas e sedas em geral.

Ao lavar cortinas com ganchos, os ganchos devem ser retirados previamente; decorações nas 
roupas podem danificar o aparelho, assim sendo, quando houver roupas com botões ou bordados, 
estas deverão ser minuciosamente verificadas antes de serem lavadas.
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Para proteger a pele dos bebês
Artigos de bebê (roupas, toalhas, guardanapos, etc) devem ser lavados separadamente. Se forem 
lavados juntamente com as roupas dos adultos, poderão ser infectados.

Os tempos de lavagem devem ser aumentados para assegurar a lavagem completa e a correta  
limpeza, sem deixar resíduos de detergente.

Pré-lavagem de tecidos de algodão
A Lava e Seca Midea foi desenvolvida para trabalhar em conjunto com os mais novos detergentes 
desenvolvidos pelo mercado, proporcionando uma melhor lavagem de suas roupas e garantindo 
maior economia de energia, de tempo, de água e de detergente. Se os tecidos de algodão estiverem 
muito sujos, poderá ser utilizado detergente à base de albumina para pré-lavagem.

Roupas que facilmente soltam fiapos
As roupas que podem facilmente soltar fiapos devem ser lavadas separadamente; caso contrário, 
outros itens poderão ficar marcados com a poeira gerada pelos fiapos.

Roupas pretas e roupas de algodão devem preferencialmente ser lavadas em separado, pois 
podem facilmente ficar manchadas por outras cores, ao serem lavadas em conjunto. Verifique as 
etiquetas antes de selecionar o programa de lavagem.

Não lavar materiais impermeáveis
Não é recomendável lavar no aparelho produtos 
de fibra de nylon, pois estes poderão facilmente 
ficar encharcados de água; itens tais como: 
almofadas à prova de água, capas de chuva, guarda-
chuvas, capas de carro, sacos de dormir, roupas 
impermeáveis e similares. Caso contrário, poderá  
haver água em excesso ou vibração anormal, o 
que poderá causar perigo quando do enxágue e 
drenagem, de modo que as roupas também poderão 
ser danificadas.

Limpeza de poeiras, manchas e pelos de animais nas roupas
As roupas podem ser danificadas pelo atrito entre poeiras, manchas e pelos de animais com as 
roupas, prejudicando desta maneira os efeitos da lavagem.

4.1 - Verificação e Preparação Antes de Lavar Roupas (cont.)

É recomendável que peças que são facilmente manchadas, tais como: meias brancas, golas 
e mangas etc, sejam lavadas à mão antes de ser colocadas no aparelho, de maneira a obter 
melhores efeitos de lavagem.

NOTA
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Cuidados durante a drenagem

Roupas não adequadas para secagem
• Peças particularmente delicadas, como cortinas sintéticas, lãs e seda, roupa com apliques de 

metal, meias de nylon, peças volumosas (tais como: casacos de pele, colchas, edredons e sacos 
de dormir) não devem ser secos no aparelho.

• Peças acolchoadas com espuma de borracha ou materiais semelhantes não devem ser secos 
no aparelho, pois apresentam risco de incêndio.

• Tecidos contendo resíduos de fixador ou sprays de cabelo, acetona ou soluções semelhantes 
não devem ser secos no aparelho, para evitar a formação de vapores nocivos.

Símbolos de secagem nas etiquetas de vestuário
Sempre observe as etiquetas dos vestuários para verificar os itens que podem ser secos no aparelho. 

Os símbolos a seguir referem-se a secagem:

Sem restrição para secagem em máquina.

Secagem na horizontal à baixa temperatura.

Secagem em tambor à temperatura normal.

Não secar em tambor.

• As roupas podem estar secas depois da centrifugação.

• Para têxteis sintéticos, selecione a velocidade de centrifugação adequada antes de secá-las.

• Para garantir a qualidade quando for secar têxteis, classifique-os de acordo com seus tipos 
e a temperatura adequada de secagem, evitando que as roupas encolham ou danifiquem.

• É recomendável retirar sintéticos antes de secar, para protegê-los. Defina o tempo de 
secagem adequado de acordo com sua carga.

• Se for passar as roupas a ferro após a secagem, coloque-as penduradas por um tempo 
para diminuir a umidade nestas.

NOTAS


