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• Apenas lavagem principal  ➔

• Pré-lavagem + Lavagem principal  ➔

• Não ultrapasse a linha de enchimento máximo.
Feche com cuidado a gaveta distribuidora de sabão.
Um enchimento excessivo pode provocar uma
distribuição prematura do amaciante de roupa
que poderia manchar as roupas.

• Não deixe o amaciante de roupa na gaveta de

(O amaciante de roupa pode endurecer).

• O amaciante é adicionado automaticamente
durante o último ciclo de enxaguar.

• Não abra quando estiver em funcionamento.

❿☎A gaveta distribuidora de sabão

Como adicionar amaciante de roupa

Como adicionar sabão e amaciante de roupa

Não coloque amaciante diretamente na roupa. 

crianças devido ao perigo de envenenamento.

transbordar e em contato com as partes

Certifique-se que utiliza a quantidade de

Amaciante
da roupa

lavagem principal pré-lavagem

omo adicionar s

Mantenha todos os produtos afastados de

sabão apropriada.

sabão por mais de 2 dias. 

• Não são permitidos solventes (benzina, etc.).

abão

Excesso de sabão ou amaciante pode

Sabão para       Sabão para a metálicas da máquina de lavar a um período
a longo prazo, poderá ocorrer corrosão.

a gaveta 
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ATENÇÃO



ATENÇÃO

omo adicionar sabãoC

 Utilize a mesma quantidade de sabão que

1. Abra a porta e introduza as pastilhas no
cesto.

Utilizando pastilhas

2. Coloque a roupa no interior do cesto.

 Não deixe o sabão endurecer.

Adicionar descalcificador de água

o consumo de sabão em águas extremamente
duras*.

na embalagem. Primeiro adicione o sabão

utilizaria para água em condições normais.

* Água dura ou dureza da água é a propriedade relacionada com a presença de sais minerais (Calcio e Magnésio).

Normalmente provém de poços artesianos, fontes subterrâneas e ou fontes sem tratamento. O cálcio e o magnésio

impedem a ação do sabão e também podem obstruir a entrada de água no filtro.

 Ao usá-lo pode ocorrer bloqueio, desempenho de enxágue deficiente ou mau odor.
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se for utilizado sabão demasiadamente, pode formar-se espuma em excesso e os resultados 

à temperatura e dureza da água, a quantidade da carga e o nível de sujeira da mesma.

Dose de sabão
 O sabão líquido ou em pó, deve ser utilizado de acordo com as instruções do fabricante.
 Usar quantidade de sabão conforme recomendado pelo fabricante do mesmo, pois 

 Recomenda-se o uso de sabão líquido para obter os melhores resultados.

 Deve-se colocar sabão líquido ou em pó diretamente na gaveta antes de iniciar o ciclo.

 Se formar espuma em excesso, por favor reduza a quantidade de sabão utilizada.

 Pode ser necessário o ajuste da quantidade no uso do sabão no que diz respeito

de lavagem serão inferiores ou poderá sobrecarregar o motor da máquina.

 Carga máxima de roupa: segundo as recomendações do fabricante.
 Carga parcial de roupa: 3/4 da quantidade recomendada pelo fabricante.
 Carga mínima de roupa: 1/2 da quantidade recomendada pelo fabricante.


