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 u Confira todos os bolsos para se certificar de que eles 
estão vazios. 
-  Os artigos tais como clipes, fósforos, canetas, 
moedas e chaves podem danificar tanto a sua 
lavadora de roupa, como as suas roupas.

 u Feche zíperes, ganchos e cordões para evitar que 
esses artigos danifiquem ou se embolem com outras 
roupas.

 u Proceda a um pré-tratamento das áreas densamente 
manchadas antes de lavar. 
-  Se o fizer, irá produzir resultados limpos e livres de 
mancha.

 u Combine peças grandes e pequenas em uma carga. 
Coloque as peças grandes primeiro.

 u As grandes peças não devem ser mais do que a 
metade da carga de lavagem total.

 u A lavadora de roupa pode ser totalmente carregada, 
mas o cesto não deve ser demasiadamente 
preenchido com artigos.  
-  A porta da lavadora de roupa deve fechar com 
facilidade.

 u Não lave artigos individualmente, exceto para itens 
volumosos como cobertores. Deve-se certificar de 
lavar roupa em cargas de tipo similar.  
-  Lavar um único artigo pequeno pode fazer com que 
o cesto  se torne desequilibrado, vibrando e fazendo 
um barulho. 

 u Não lave roupas impermeáveis. 
-  Isto pode causar vibrações anormais, ou pode fazer 
com que a carga salte, o que pode danificar o cesto. 

 u Verifique se existem quaisquer objetos estranhos na 
parte vedante da porta e tome cuidado extra para que 
a roupa não fique presa na mesma. 
-  Objetos estranhos na parte vedante da porta podem 
manchar as roupas e a água pode vazar, se a roupa 
ficar presa na parte vedante da porta.

 u Lave as roupas íntimas ou artigos pequenos e leves 
em uma rede de lavagem. 
-  Artigos pequenos e leves podem ficar presos na 
parte vedante da porta, e o aro do sutiã pode 
danificar outros artigos ou o cesto. 

 u Escove a sujeira intensa, poeira ou cabelos dos 
tecidos antes de lavar.  
-  A roupa pode não ficar totalmente limpa se houver 
sujeira ou areia nos tecidos, ou eles podem se 
danificar devido às partículas que se esfregam 
contra tecidos finos.

 u Lave cobertores individualmente. 
-  Lavar mais do que um cobertor em conjunto, poderá 
não ter um bom resultado devido ao embaraço ou a 
uma carga desequilibrada. 

 u Separe sempre os tecidos de acordo com suas cores 
e os lave separadamente para evitar que as cores 
sejam misturadas. 
-  Os tecidos podem se danificar ou se tornarem 
manchados devido a tinta dos tecidos na lavagem ou 
a outros objetos que se transferem de um tecido 
para outro.
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Triagem das cargas de lavagem

Precauções com tecidos delicados antes do ciclo de lavagem
Leia as orientações para evitar danos ou encolhimento das roupas.
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Categoria Etiqueta Instruções

Lavagem

Lavar à mão

Lavagem à Máquina, Ciclo normal

 Use a definição Programa 
Antirrugas da lavadora de roupa 
(que tem um símbolo de frio 
para baixo ou um spray antes da 
centrifugação reduzida)

Use a definição Tecidos 
Delicados da lavadora de roupa 
(agitação lenta e / ou redução do 
tempo de lavagem).

Não lavar

Não torcer

Temperatura da Água

Quente

Morna

Fria

Símbolos de alvejante

Qualquer tipo de alvejante 
(Quando necessário)

Somente alvejante sem cloro,
(Quando necessário)

Não usar Alvejante

Cores Branca / Clara / Escura

Sujeira Intensa / Normal / Leve

Tecido Delicados / Cuidado Fácil / Algodão 
Resistente

Cuidados antes da lavagem 

A maioria dos artigos de roupa possuem etiquetas de 
cuidados com os tecidos, que incluem instruções para 
o uso adequado. 

Separação de roupa
É recomendado que separe a roupa em cargas 
semelhantes que são laváveis no mesmo ciclo. 
Consulte a tabela seguinte para separar as roupas 
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Carregando o dispenser
A gaveta do dispenser de sabão da lavadora de roupa 
tem um compartimento de dispenser para cada tipo 
de sabão. Adicione  o sabão apropriado em seus 
respectivos compartimentos. 

1 Puxe a gaveta do dispenser de sabão.

2 Adicione o sabão apropriado em seu respectivo 
compartimento no dispenser.

-  Se você usar um sabão líquido, verifique se o copo 
de sabão líquido está em seu local. 

- Se você usar um sabão em pó, retire o copo de 
sabão líquido e coloque o pó no compartimento de 
sabão de lavagem principal. 

Compartimento
de Alvejante com
Cloro líquido

Copo de 
sabão
líquido 

Compartimento 
de sabão para
lavagem principal 

Compartimento
de amaciante
líquido

Compartimento 
de sabão para 
pré-lavagem 

3 Feche lentamente a gaveta do dispenser.

-  Fechar rapidamente a gaveta do dispenser pode 
fazer com que o sabão transborde para outro 
compartimento ou fazer com que vaze no cesto 
antes do programado. 

 NOTA
 y É normal que uma pequena quantidade de água 
permaneça nos compartimentos do dispenser ao 
final do ciclo.

Como usar sabão e ou amaciante

Sabão recomendado 

É recomendado sabão de baixa formação de espuma 
para esta lavadora de roupa. Use a quantidade 
recomendada pelo fabricante. 
Se o sabão de baixa formação de espuma não estiver 
disponível, pode ser usada uma quantidade reduzida de 
sabão normal. 
Como a redução da quantidade de sabão pode reduzir 
o efeito de limpeza, é importante que faça um pré-
tratamento das manchas, que separe cuidadosamente 
por cor e nível de sujeira e assim evitar uma 
sobrecarga. 
O uso de sabão poderá ser ajustado para a temperatura 
da água, dureza da água, tamanho e nível de sujeira
da carga. Para melhores resultados, evite usar 
demasiadamente o sabão.

 NOTA
 y Utilize menos sabão em água mole. 
 y Limpe qualquer derramamento imediatamente, 
uma vez que os líquidos podem danificar o 
acabamento e o painel de controle da lavadora de 
roupa. 

 y Usando demasiadamente o sabão, você poderá 
provocar acumulo no cesto, resultando em um 
desempenho insatisfatório e mau funcionamento 
da máquina. 

 y Se você usar um sabão que não se dissolve 
facilmente ou um sabão com alta viscosidade, ele 
vai deixar um resíduo no cesto, que não pode se 
lavar corretamente.
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Compartimento de Alvejante Líquido

Este compartimento armazena alvejante com cloro 
líquido, que vai ser dispensado automaticamente no 
momento adequado durante o ciclo de lavagem. 

 NOTA
 y Não adicione alvejante líquido ou protetor de cores 
em pó neste compartimento. 

 y Siga sempre as recomendações do fabricante, 
relativamente à adição de alvejante. Não exceda 
a linha de preenchimento máximo. Usar muito 
alvejante pode danificar os tecidos. 

 y Nunca coloque alvejante com cloro líquido puro 
diretamente na carga ou no cesto. Ambos podem 
provocar danos nos tecidos. 

Compartimento de Amaciante

Este compartimento tem amaciante líquido, que será 
automaticamente aplicado durante o último ciclo de 
enxague. 

 NOTA
 y Siga sempre as recomendações do fabricante, 
relativamente à adição de amaciante de tecidos. 
Não exceda a linha de preenchimento máximo. 
Usando muito amaciante pode fazer com que as 
roupas fiquem manchadas.

 y Dilua amaciantes concentrados em água morna. 
Não exceda a linha de preenchimento máximo.

 y Nunca coloque o amaciante diretamente na carga 
ou dentro do cesto. 

Compartimento de sabão para pré-lavagem 

Adicione sabão líquido ou em pó a este compartimento 
quando usar a opção de pré-lavagem. 

 NOTA
 y Se o sabão líquido é para usar na lavagem 
principal quando se usa a opção de pré-lavagem, 
o copo acessório de sabão líquido tem que ser 
usado no dispenser da lavagem principal, visando 
impedir que o sabão líquido da lavagem principal, 
seja imediatamente dispensado. 

 y A quantidade de sabão adicionado para a opção 
de pré-lavagem é 1/2 da quantidade recomendada 
para a lavagem principal. Por exemplo, se o ciclo 
de lavagem principal requer uma medida de 
sabão, adicionar 1/2 medida para a opção de pré-
lavagem.

Compartimento de sabão para lavagem principal 

Este compartimento armazena o sabão para o ciclo de 
lavagem principal, que é adicionado à carga no início do 
ciclo. Nunca exceda as recomendações do fabricante, 
relativamente à adição de sabão. 
Usar demasiadamente o sabão pode resultar em 
acumulo de sabão nas roupas e na lavadora de roupa. 
Pode ser usado sabão em pó ou sabão líquido. 

 NOTA
 y Alvejante líquido ou protetor de cores em pó, 
pode ser adicionado no compartimento principal 
de lavagem com sabão do mesmo tipo. 

 y Ao usar sabão líquido, deve-se  certificar que o 
copo de sabão líquido e de inserção estão em 
seu lugar. Não exceda a linha de preenchimento 
máximo. 

 y Quando usar sabão em pó, retire o copo de sabão 
líquido e de inserção do compartimento. Não será 
dispensado sabão em pó caso esteja o copo de 
sabão líquido inserido em seu lugar. 


