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Autênticos. Assim devem ser os melhores 
momentos da vida. A Brastemp também 
acredita que você deve decidir quando e como 
vivê-los. Por isso, empenha-se em desenvolver 
produtos que superem expectativas em 
qualidade, inovação, segurança e conforto à 
sua família.

Siga corretamente as instruções contidas neste 
manual e aproveite o máximo do seu novo 
produto.

A Brastemp está à sua disposição para esclarecer 
qualquer dúvida, bem como para ouvir sua 
crítica ou sugestão. 
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1. Instruções de segurança ..................

 ADVERTÊNCIA 
Este é um símbolo de alerta de segurança.

Existe risco de você perder a vida ou de ocorrerem danos graves se as 
instruções de segurança não forem seguidas.

Todas as mensagens de segurança mencionam qual é o risco em potencial, como reduzir 
a chance de se ferir e o que pode acontecer se as instruções não forem seguidas.

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA E ADVERTÊNCIA:

Para evitar risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos, quando usar sua Lava & 
Seca, observe as precauções relacionadas a seguir:

• Siga rigorosamente as instruções de 
instalação para garantir a segurança de 
toda a família.

• Leia todas as instruções antes de 
começar a usar a Lava & Seca.

• A Lava & Seca foi desenvolvida 
exclusivamente para o uso doméstico.

• Não é permitido o manuseio da 
Lava & Seca por crianças e pessoas 
não capacitadas, sendo necessária a 
atenção do responsável sempre que 
existirem crianças por perto, durante a 
instalação e quando o produto estiver 
em funcionamento.

• Não adicione removedores, solventes 
especiais ou outros produtos infl amáveis 
na água de lavagem. Essas substâncias 
liberam gases que podem infl amar e 
causar explosões.

• Não instale ou guarde a Lava & Seca 
em local sujeito a chuvas ou ao mau 
tempo.

• Não interfi ra nos controles enquanto a 
Lava & Seca estiver em funcionamento.

• Não repare ou troque qualquer parte 
de sua Lava & Seca nem faça nenhum 
reparo que não seja explicitamente 
recomendado neste manual.

• Observe atentamente as instruções 
de instalação, principalmente quanto 
à voltagem de alimentação e ao 
aterramento.

• Antes que a Lava & Seca seja retirada 
de serviço ou descartada, retire a porta 
ou tampa.

• Não coloque as mãos dentro da Lava & 
Seca se o cesto estiver em movimento.

• Seque as mãos quando colocar ou 
retirar o plugue.

• Retire o plugue quando a Lava & Seca 
não estiver em funcionamento, em 
conserto ou em limpeza.

• A porta de vidro e as laterais do produto 
esquentam no processo de lavagem 
ou secagem em alta temperatura. 
Não toque na porta e nas laterais 
quando a Lava & Seca estiver ligada, 
especialmente as crianças.
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 ADVERTÊNCIA 
Risco de Choque Elétrico

Conecte a uma tomada de três pinos aterrada.
Não remova o terminal da conexão a terra.
Não use um adaptador.
Não use extensão.
Não seguir estas instruções pode causar morte, incêndio ou 
choque elétrico.

 ADVERTÊNCIA 
Risco de Incêndio

É proibido lavar e secar artigos que tenham sido umedecidos em 
gasolina, solventes ou qualquer produto que libere vapor ou gás 
que possa infl amar e explodir.
Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte ou incêndio.

• Se você precisar abrir a porta durante a 
lavagem ou secagem com alta temperatura, 
aguarde até que a temperatura caia para 
o padrão de segurança e a porta destrave 
automaticamente.

• Não coloque itens pesados sobre a Lava 
& Seca.

• Não coloque a Lava & Seca em 
funcionamento quando houver 
vazamento de gás.

• Não deixe a Lava & Seca próxima do 
fogo nem coloque cigarros acesos, velas 
e outros materiais voláteis sobre a Lava 
& Seca.

Possível risco de danos às roupas:
• Não lave peças de roupas à prova 

d’água, como por exemplo, capas de 
chuva, peças com penas, sacos de dormir 
etc.

• A sua Lava & Seca é projetada para 
uso doméstico e apenas para os 
tecidos adequados para lavagem com 
máquina.

Com relação à secagem:
• Água quente não deverá passar pelo 

tubo de entrada, uma vez que ela 
afetará o resultado da secagem.
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 ADVERTÊNCIA 
Risco de Lesões por Excesso de Peso

Use duas ou mais pessoas para mover ou instalar a sua Lava & Seca.
Não seguir esta instrução pode trazer danos à sua coluna ou ferimentos.

1. Retire os acessórios que estão no cesto da Lava & 
Seca:

• Manual do Consumidor;
• Relação da Rede de Serviços Brastemp;
• Mangueira de entrada de água;
• Tampões para os orifícios da trava de transporte;

2. Instalação .......................................
2.1 Finalizando a Desembalagem da Lava & Seca

Em caso de dúvidas ou difi culdades para a instalação e utilização do produto, entre 
em contato com a Brastemp e fale direto com atendentes treinados para esclarecer 
dúvidas, agendar serviços, registrar sugestões ou reclamações.

Ligue para:
• Capitais e Regiões Metropolitanas: 3003-0088
• Demais Localidades: 0800 724 0088

Informamos que a visita do técnico da Rede de Serviços Brastemp em sua residência 
para a instalação do produto e/ou instruções de uso não é gratuita.

3. Utilize os tampões para fechar os orifícios (B).

A

B

2.  Na parte traseira do produto, retire os dois parafusos 
que prendem o cesto durante o transporte, solte o 
cabo de força do gabinete e retire o saco plástico 
que protege o cabo de força.
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IMPORTANTE
Guarde bem os parafusos desmontados e a base de isopor, pois você poderá 
precisar deles para transportar o produto em uma nova mudança.

4. Com o auxílio de uma pessoa, retire a base de 
isopor, levantando o produto pelas alças laterais. 
Nunca utilize Lava & Seca com a base de isopor, 
pois isso poderá danifi cá-la.

5. Retire o fi lme plástico que protege o painel e a parte superior da Lava & Seca, o 
fi lme do visor da porta e das laterais do gabinete. Retire também, a etiqueta de 
efi ciência de energia que vem fi xada no gabinete. Com o uso, eles podem ressecar 
e difi cultar as suas remoções.

7. Verifi que se a tensão (voltagem) de alimentação 
indicada na etiqueta do cabo de força da Lava & 
Seca é a mesma da tomada na qual ela será ligada 
(127 ou 220 V). Este produto não é bivolt.

2.2 Condições Elétricas e Hidráulicas
6. Sua Lava & Seca vem de fábrica com plugue 

tripolar, que atende ao novo padrão brasileiro de 
plugues e deve ser conectado a uma tomada do 
novo padrão.

 Utilize uma tomada tripolar exclusiva e em 
perfeito estado para ligar a Lava & Seca.

IMPORTANTE
Nunca altere ou use o cabo de força de maneira diferente da recomendada, 
para não provocar choque elétrico, incêndio ou danos à sua Lava & Seca. Se 
o cordão de força estiver danifi cado, ele deve ser substituído pela Rede de 
Serviços Brastemp, a fi m de evitar riscos.
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 ADVERTÊNCIA 
Risco de Choque Elétrico

Conecte a uma tomada de três pinos aterrada.
Não remova o terminal da conexão a terra.
Não use um adaptador.
Não use extensão.
Não seguir estas instruções pode causar morte, incêndio ou 
choque elétrico.

8. É indispensável a utilização de circuito e disjuntores termomagnéticos exclusivos 
para a proteção da Lava & Seca e da rede elétrica contra sobrecorrentes. Caso não 
exista circuito, disjuntores termomagnéticos e uma tomada tripolar exclusivos, 
consulte um eletricista para instalá-los. Instale o fi o-terra, independente da tensão 
de alimentação do produto.

 
IMPORTANTE
Para o correto aterramento da Lava & Seca, siga as normas da ABNT, NBR 5410 – 
Seção Aterramento. Se necessário, consulte um eletricista especializado de sua 
confi ança. O diâmetro dos fi os da rede elétrica devem estar de acordo com a 
tabela abaixo:

Bitola
Distância do quadro

127V 220V

2,5 mm² até 12 m até 53 m

4,0 mm² 13 a 20 m 54 a 84 m

6,0 mm² 21 a 30 m 85 a 135 m

10,0 mm² 32 a 50 m 136 a 213 m
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9. Recomenda-se que haja uma torneira exclusiva 
para a entrada de água da Lava & Seca. Na sua 
falta, você pode conectar a mangueira na torneira 
do tanque com rosca de 3/4 de polegada.

10. Verifi que se a pressão da água para abastecimento 
corresponde a um nível de 2 a 80 m acima 
do nível da torneira (de 0,2 a 8 kgf/cm² ou de 
aproximadamente 20 kPa a 800 kPa). Para o correto 
funcionamento da Lava & Seca, abasteça-a com 
água em uma temperatura entre 5 e 30°C.

IMPORTANTE
Nunca utilize entrada de água de sistemas de aquecimento central, para não 
provocar danos à sua Lava & Seca.

2.3 Instalando a Lava & Seca
11. Instale a mangueira de saída de água no tanque 

ou em um tubo exclusivo para escoamento, com 
diâmetro de 5 cm. Para instalação em tanque, 
mantenha a curva plástica que acompanha 
a mangueira. Para instalação em tubo de 
escoamento, retire a curva plástica.

 
IMPORTANTE
• A extremidade da curva da mangueira de 

saída de água deve estar posicionada em 
uma altura entre 0,85 e 1,20 m.

• Se estiver abaixo de 0,85 m, a sua Lava 
& Seca não completará o nível de água 
necessário para o seu funcionamento.

• Se estiver acima de 1,20 m, a Lava & Seca 
não conseguirá escoar a água.

máx.
1,20 m

mín.
0,85 m
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12. Conecte a extremidade da curva da mangueira 
de entrada de água na válvula da Lava & Seca, 
posicionada na parte traseira. Verifi que na fi gura 
ao lado, a extremidade correta.

13. Rosqueie a outra extremidade da mangueira de 
entrada de água na torneira.

14. Aperte o sufi ciente para não haver vazamento. 
Abra a torneira. Caso ocorra vazamento, reaperte 
as conexões.

IMPORTANTE
A instalação deve ser feita onde não haja exposição aos raios solares ou chuva. 
Nunca instale a Lava & Seca em carpetes ou em degraus construídos acima do 
nível do piso do local de instalação.

18. Sua Lava & Seca foi projetada com pés modernos e seguros que corrigem o 
desnivelamento do produto, evitando trepidação e deslocamento durante a 
centrifugação. Mas, para garantir sua efi ciência, é necessário que todos os pés 
estejam apoiados no chão.

 

10 cm

10
 c

m 17. Deixe a Lava & Seca, no mínimo, 10 cm afastada 
da parede ou de outros móveis ou objetos.

15. Certifique-se de que o filtro Caça Botão, 
posicionado na parte traseira inferior da Lava & 
Seca, esteja bem rosqueado. Para isso, gire o fi ltro 
para a direita até que a rosca alcance o fi nal do 
curso.

16. Posicione a Lava & Seca em um local com 
superfície plana e nivelada para que fi que com 
todos os pés apoiados, evitando trepidações, 
barulhos e vazamentos.
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IMPORTANTE
Não retire nem substitua os pés por outros para que não ocorra danos à sua 
Lava & Seca e perda de garantia.

 

IMPORTANTE
Não utilize benjamins, adaptadores, extensores ou ligações improvisadas, pois 
nestes casos, há risco de curto-circuito, incêndio e perda de garantia.

20. Conecte o plugue na tomada.

 

Pegue uma folha de papel sulfi te e tente colocá-la 
embaixo dos pés. Caso você consiga, é sinal de que 
este pé não está em contato com o chão. Portanto, 
será necessário inclinar o produto, com o auxílio de 
uma ou mais pessoas, rosquear ou desrosquear o 
pé ajustável e fazer a verifi cação em todos os pés 
novamente, até que todos estejam em contato com 
o chão.

Pé ajustávelPé fl exível

19. Para verifi car se todos os pés estão tocando o chão, faça o seguinte teste:

IMPORTANTE
Somente o pé dianteiro do lado direito é ajustável.

 

2.4 Limpe a Lava & Seca
Antes de utilizar sua Lava & Seca, faça uma limpeza interna do produto, seguindo os 
três passos abaixo:

1. Abasteça o compartimento de sabão com 30 ml de sabão em pó.

2. Programe a Lava & Seca, seguindo as instruções da página 28. Selecione o programa 
de lavagem branco encardido.

3. Deixe a Lava & Seca fazer o programa completo.
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3. Conheça sua Lava & Seca ................

Painel de Controle
Multi-Dispenser

Porta com visor transparente

Alças Laterais

Pé ajustável

Botão de abertura da porta
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Características da sua Lava & Seca
A sua nova Lava & Seca, com porta frontal e alta efi ciência, foi projetada para ajudar 
a conservar recursos de água e energia.
A Lava & Seca foi desenhada para determinar e, então, fornecer a quantidade de água 
necessária para o melhor desempenho. O tempo de operação poderá ser maior para 
este novo sistema que para um produto convencional.

Porta com Visor Transparente
Com design inovador, seu formato facilita o 
abastecimento do cesto e permite maior visibilidade 
durante o processo de lavagem.

Cesto Inox
Sem pontos de solda, o cesto interno da Lava & Seca é 
produzido em inox, por isso não enferruja. É durável, 
higiênico e fácil de limpar.

Multi-dispenser 
com 2 compartimentos
Distribui automaticamente o sabão e o amaciante, 
em função do programa de lavagem determinado 
por você. Aumenta o desempenho da lavagem e o 
cuidado com o tecido.

Alças Laterais
Alças plásticas instaladas nas laterais da Lava & Seca 
facilitam durante a mobilidade e desembalagem da 
mesma.
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Pé Flexível
O novo sistema de Pé Flexível corrige o desnivelamento 
do produto, evitando trepidação e deslocamento 
durante a centrifugação. Para garantir sua efi ciência, 
é necessário que todos os pés estejam apoiados no 
chão.

Adia o Final do Programa
Utilize esta opção para programar o fi nal do programa 
de lavagem e de secagem.
Você pode programar o fi nal do programa em até 
24 horas. Quando esta função estiver ativada a Lava 
& Seca irá calcular quando a lavagem deve iniciar 
para que as roupas fi quem prontas no tempo fi nal 
programado.
Para utilizar a função basta pressionar a tecla adia 
o fi nal do programa até que o tempo desejado 
em horas (máximo 24) apareça no visor digital. Para 
cancelar a função pressione a tecla até que o visor 
volte com a tela inicial.

Higienização (O3)
Esta função é indicada para tratar as roupas que 
precisam de um cuidado muito especial com a 
higienização. Quando ativada, a sua Lava & Seca vai 
adicionar Ozônio após a centrifugação.
O Ozônio, além de eliminar 99,9% das bactérias 
mais comuns, como Escherichia coli, Staphylococcus 
aureus, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa, 
tem o poder de suavizar odores.
A função higienização (O3) está disponível para 
os programas branco encardido, pesado e meu 
jeito.

Visor Digital
Indica a temperatura da água, tempo da etapa lavagem, 
tempos de enxágue, tempo de centrifugação e 
velocidade de centrifugação durante a programação.
Indica o tempo restante durante a operação. Por exemplo, 
o tempo restante é de 2 horas e 20 minutos.
Indica o tempo adiado para fi nalizar o programa 
quando esta opção está selecionada.
Indica o código do problema quando o funcionamento 
não é normal. Por exemplo, não há entrada de água.
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Visor Digital
Veja como as informações serão exibidas no Visor Digital:

1. Indica que a função higienização (O3) está ativada em uma das 3 opções de 
programa: branco encardido, pesado ou meu jeito. Ou, indica que um 
dos 2 Programas que só operam com Ozônio foi ativado: desodorizar ou 
autolimpeza.

2. Indica que a função adia fi nal do programa está ativada. 

3. Exibe o TEMPO RESTANTE para fi nalizar o programa selecionado. O tempo restante 
só é exibido no visor após a tecla inicia/pausa ter sido pressionada. 

4. Indica que a TRAVA DE SEGURANÇA foi acionada. Para desativar a função pressione 
a tecla programas de lavagem por 4 segundos. 

5. Exibe a temperatura da água de lavagem selecionada. Sempre que a tecla 
temperatura da água for acionada, a temperatura da água selecionada altera.

6. Exibe o tempo de secagem selecionado. Sempre que a tecla SECAR for acionada, 
o tempo de secagem selecionado altera.

7. Indica que a função secar está selecionada. Quando a função pisca no display é 
porque está sendo executada.

8. Indica que a função lavar está selecionada. Quando a função pisca no display é 
porque está sendo executada.

9. Indica que a função enxaguar está selecionada. Quando a função pisca no display 
é porque está sendo executada.

10. Indica que a função centrifugar está selecionada. Quando a função pisca no 
display é porque está sendo executada.

11. A seta indica qual velocidade de centrifugação está selecionada. Sempre que a tecla 
velocidade de centrifugação for pressionada, a velocidade altera.

1 2 3 4

5

6

7 8 9 10 11
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A) Exibe o tempo de lavagem que está selecionado. Exemplo: 30 MIN. Sempre que a tecla 
tempo de lavagem for acionada, o tempo de lavagem é alterado. Se o número 
não é exibido no visor, quer dizer que a etapa lavar foi excluída do programa.

B) Exibe o número de enxágues que está selecionado. Exemplo: 4 VEZES. Sempre que 
a tecla número de enxágues for acionada, o número de enxágues é alterado. Se 
o número não é exibido no visor, quer dizer que a etapa enxaguar foi excluída do 
programa.

C) Exibe o tempo de centrifugação que está selecionado. Exemplo: 6 MIN. Sempre 
que a tecla tempo de centrifugação for acionada, o tempo de centrifugação é 
alterado. Se o número não é exibido no visor, quer dizer que a etapa centrifugar 
foi excluída do programa.

A B C

IMPORTANTE
Após a tecla inicia/pausa ser acionada, o visor exibe o tempo total de programa, 
portanto, o visor exibe TEMPO RESTANTE e o tempo restante em hora e minutos. 
Exemplo: 1H:20MIN.
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Programas de Lavagem

Esta função permite que você escolha o programa correto de lavagem, de acordo com 
o tipo e sujeira das roupas. A luz irá acender no programa escolhido.
Sua Lava & Seca oferece 10 opções de programas que já vem com uma programação 
ajustada de fábrica, mas permitem que você ajuste o tempo e a temperatura de 
lavagem, o número de enxágues, o tempo e a velocidade de centrifugação, de acordo 
com a sua preferência.

Branco 
Encardido
Util ize este programa 
para lavar roupas brancas 
encardidas e resistentes 
que precisam de uma 
lavagem mais intensa. 
Este programa possui um 
tempo de lavagem mais 
longo para uma limpeza 
mais efi ciente.

Pesado
Use este programa para 
lavar roupas de tecidos, 
com cores resistentes e 
muito sujas. Este programa 
c o m b i n a  t e m p o  d e 
lavagem e centrifugação 
mais longos.

Roupa Íntima
Use este programa para 
lavar peças íntimas, como 
sutiãs, calcinhas e pijamas 
leves.  Este programa 
c o m b i n a  t e m p o  d e 
lavagem e centrifugação 
adequado a esse tipo de 
roupa.
Utilize sacos próprios para 
roupas delicadas para lavar 
roupas íntimas, tais como 
sutiãs, peças com alças 
e peças pequenas como 
meias.

Meu Jeito
Atende à necessidade que 
é só sua!
O programa Meu Jeito 
garante cuidado e remoção 
de suje i ra com tota l 
fl exibilidade! 
Você  poderá  a jus ta r 
livremente o tempo de 
lavagem, temperatura da 
água, tempos de enxágue, 
tempo e velocidade de 
centrifugação, de acordo 
com seus hábitos ou carga 
de roupa.
Util ize este programa 
para lavar blusas, calças, 
camisas, peças de algodão 
e  m i s tu ra  ( a lgodão /
poliéster).
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Rápido
Utilize este programa para 
lavar roupas pouco sujas e 
em pequena quantidade. 
Este programa combina 
tempo de lavagem mais 
curto e apenas um enxágüe. 
Cargas de lavagem maiores 
resultarão num aumento 
do tempo de lavagem.
A capacidade máxima de 
roupa é de 2,0 kg para este 
programa.

Ginástica
Utilize este programa para 
lavar roupas sintéticas de 
ginástica com suor.

Delicado
Utilize este programa para 
lavar seda e peças delicadas 
(verifi que na etiqueta da 
roupa para certificar-se 
de que a peça é lavável). 
Este programa combina 
tempo de lavagem mais 
curto e centrifugação com 
baixa velocidade. No fi nal 
da lavagem, as roupas 
terão maior quantidade de 
água, pois a velocidade de 
centrifugação é baixa.

Desodorizar
Para higienizar e suavizar 
odores peculiares em 
p rodu to s  de  cou ro , 
sapatos, chapéus, bolsas 
e brinquedos, que não 
podem ser submetidos à 
lavagem com água.
Este programa opera 
sem água e o cesto 
permanece parado 
durante o programa, 
enquanto o gerador de 
Ozônio (O3) atua.

Autolimpeza
Utilize este programa para 
realizar a higienização 
periódica da Lava & Seca. 
Este programa também 
utiliza Ozônio (O3) para 
higienizar o interior do 
produto.

Cama e Banho
Utilize este programa para 
lavar roupas de cama, 
cobertas, mantas e toalhas 
de banho.

W10255338_revA_08-09.indd   18W10255338_revA_08-09.indd   18 7/8/2009   19:07:317/8/2009   19:07:31



19

Temperatura da Água
Utilize esta função para selecionar a temperatura da água, 
de acordo com o tipo e sujeira das roupas.
O ajuste da temperatura é diferente à medida que o programa 
muda. Os programas rápido, desodorizar e autolimpeza 
não oferecem a opção de ajuste de temperatura da água.

Secar
Utilize esta função para ajustar o tempo de secagem, de 
acordo com o tipo e quantidade de roupa. A capacidade 
máxima de secagem é de 6,1 kg de roupa centrifugada (4 kg 
de roupa seca).

Funções da Lava & Seca

Tempo de Lavagem
Utilize esta função para ajustar o tempo de lavagem dos 
programas. Cada programa oferece tempos específi cos de 
lavagem.

Número de Enxágues
Utilize esta função para ajustar o número de enxágues que 
você deseja que o programa de lavagem realize. O número 
de enxágues pode variar entre 1 e 4.

Tempo de Centrifugação
Utilize esta função para ajustar o tempo de centrifugação do 
programa de lavagem.
Sempre que a função secar estiver selecionada, o tempo 
de centrifugação será o maior tempo que o programa 
oferece.
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Velocidade de Centrifugação
Mostra automaticamente a velocidade de centrifugação, de 
acordo com os tipos de programas.
Você pode ajustar a velocidade de acordo com as suas 
necessidades. Alguns programas limitam o ajuste de 
velocidade para maior cuidado com as roupas.

Liga/Desliga
Use esta tecla para ligar/desligar a Lava & Seca.
Quando toda a programação terminar, a Lava & Seca 
desligará após 12 segundos automaticamente.

Tecla inicia/pausa
Esta tecla deve ser utilizada para iniciar o funcionamento 
da Lava & Seca.
Esta tecla também pode ser utilizada para parar o 
funcionamento da Lava & Seca temporariamente.
Pressione esta tecla para destravar a porta durante o 
funcionamento.

Trava de Segurança
A trava de segurança poderá ser ativada para evitar que as 
crianças entrem no cesto. A porta fi cará travada durante 
o funcionamento ou, até mesmo, quando a Lava & Seca 
estiver desligada. 
Para ativar a função, pressione a tecla programas de 
lavagem durante 4 segundos, até que a campainha soe. 
Siga a mesma instrução acima para destravar a porta.
Mantenha as crianças afastadas do produto.
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4. Cuidado com as roupas ...................
Para conservar melhor as roupas é necessário saber como lavá-las. Aprenda como tirar 
o melhor proveito de sua Lava & Seca e mantenha suas roupas por mais tempo.

Verifi que na etiqueta:
• se a roupa é lavável em água (alguns artigos de lã, por exemplo, não são);

• se a roupa pode ser lavada em máquina.

Escolha os produtos e tipos de lavagem adequados para cada tipo de roupa.

Separe as roupas:
• roupas brancas, das coloridas;

• roupas coloridas de cores fi rmes, das coloridas desbotáveis;

• roupas muito sujas (que exigem programas de lavagem mais intensos), das roupas 
pouco sujas. Assim você melhora o desempenho de cada programa, evitando danifi car 
as roupas delicadas e pouco sujas;

• artigos “receptores” de fi apos (meias, maiôs etc.), dos artigos “doadores” de fi apos 
(fraldas, moletons, toalha de banho etc.).

Examine as roupas antes da lavagem:
Antes de colocar as roupas na Lava & Seca, verifi que e retire todos os objetos que 
possam se soltar durante a lavagem, danifi cando a Lava & Seca e impedindo o seu 
funcionamento.

• retire alfi netes, cintos, enchimentos e quaisquer acessórios das roupas;

• retire o que estiver dentro dos bolsos (alfi netes, moedas, pregos, clipes etc.);

• retire os ganchos ou rodízios das cortinas antes da lavagem;

• peças íntimas devem ser lavadas em saquinhos próprios para roupas delicadas, 
especialmente sutiãs com armação em aro e alças removíveis;

• roupas rasgadas ou descosturadas devem ser consertadas antes de lavar, bem como 
botões e acessórios que não estejam totalmente fi xados à roupa;

• feche zíperes e botões de pressão, para que não se estraguem ou se prendam em 
outras peças de roupa.
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5. Uso da Lava & Seca .........................
Agora que você já conheceu as funções e benefícios da sua Lava & Seca, aprenda como 
usá-la no dia-a-dia, seguindo os passos abaixo.

5.1 Abasteça a Lava & Seca

 ADVERTÊNCIA 
Risco de Incêndio

É proibido lavar e secar artigos que tenham sido umedecidos em 
gasolina, solventes ou qualquer produto que libere vapor ou gás 
que possa infl amar e explodir.
Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte ou incêndio.

2. Abra a porta da Lava & Seca, pressionando o botão 
de abertura da porta, conforme a fi gura ao lado.

3. Coloque no cesto as roupas que você separou, 
mas abertas. Não sobrecarregue a Lava & Seca 
e siga as recomendações de cada programa. Ao 
utilizar a capacidade nominal da Lava & Seca, as 
roupas não podem fi car compactadas no cesto e 
a porta da Lava & Seca deve fechar facilmente.

 
IMPORTANTE
Depois que todo o programa da lavagem e/ou secagem for fi nalizado, a luz 
de porta travada apaga, a porta é destravada automaticamente e pode ser 
aberta para retirar as roupas do cesto.
Durante a lavagem, a porta poderá ser aberta somente se a tecla inicia/pausa 
for pressionada ou se o programa for cancelado.

A capacidade nominal (7 kg) é declarada com base em uma carga de roupas específi ca 
para testes. Esta carga é composta por diferentes artigos, cujas características são 
especifi cadas pela Portaria do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior – MDIC, nº 185.
Para um bom desempenho da sua Lava & Seca, o volume das roupas também deve ser 
considerado, pois existem certos tipos de artigos que, apesar de leves, são volumosos 
e podem fi car abaixo da capacidade nominal declarada, como por exemplo, tecidos 
sintéticos de modo geral e artigos com enchimento de espuma.

4. Feche a porta da Lava & Seca, empurrando-a fi rmemente até sentir o clique do trinco. 
A porta irá se manter fechada durante todo o ciclo de lavagem. A luz indicadora 
de porta travada fi cará acesa durante todo o processo.

1. Separe as roupas, de acordo com a cor e tipo de tecido.
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5.2 Abasteça o Multi-dispenser

O Multi-dispenser é uma gaveta que armazena em 2 
compartimentos os produtos de limpeza e os distribui 
automaticamente durante as etapas da lavagem. 
Para usá-lo, basta puxar com uma mão para abrir, 
abastecê-lo conforme as instruções abaixo e fechar, 
empurrando para dentro suavemente para evitar que 
os produtos derramem.
É normal que pequenas quantidades de água 
permaneçam nos compartimentos quando o 
programa de lavagem estiver completo.
Não coloque produtos de lavagem diretamente no 
cesto da Lava & Seca. Sempre utilize os compartimentos 
adequados quando adicionar produtos de lavagem.

Sabão em pó
• Este compartimento só deve ser abastecido com sabão em pó.

• Utilize este compartimento sempre que um programa de lavagem for selecionado, 
exceto, para os programas desodorizar e autolimpeza. 

• A quantidade de sabão a ser usada nesse compartimento deve ser em função do nível 
de sujeira e da quantidade de roupa a ser lavada. Roupa pouco suja requer pouco 
sabão. Utilize, no máximo, 3/4 do copo americano (135 ml) para roupas muito sujas 
e capacidade nominal.

• Se durante a lavagem você observar formação excessiva de espuma, reduza a 
quantidade de sabão nas próximas lavagens. O excesso de espuma afetará o enxágue 
e também irá criar defeitos no funcionamento.

Compartimento de Sabão em Pó

Compartimento de Amaciante

IMPORTANTE
• Não deixe cair amaciante no compartimento do sabão e vice-versa. Caso isso 

ocorra, a reação química entre os produtos pode manchar o tecido e danifi car 
a Lava & Seca.

• Caso você abasteça o Multi-dispenser com algum produto que não deseja 
utilizar, retire o dispenser e siga os passos mencionados em “Limpeza interna 
da Lava & Seca”, página 34.

Amaciante
• Abasteça este compartimento com amaciante. Seu uso é opcional.

• Não ultrapasse o nível máximo (full). Caso isso ocorra, o amaciante pode ser 
dispensado antes do tempo adequado, podendo manchar o tecido.

• Alguns amaciantes são muito viscosos e podem deixar resíduo no compartimento. 
Neste caso, dilua o amaciante com um pouco de água antes de usar
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5.3 Programe o Painel da Lava & Seca
Siga os passos indicados a seguir para programar a Lava & Seca, conforme suas 
necessidades:

Como utilizar os Programas
branco encardido, pesado, roupa íntima, meu jeito, cama e banho, rápido, 
ginástica e delicado

1. Pressione a tecla liga/desliga para ligar a Lava & Seca.

2. Pressione a tecla programas de lavagem e escolha uma 
das opções de programas: branco encardido, pesado, 
roupa íntima, meu jeito, cama e banho, rápido, 
ginástica ou delicado.

3. Verifi que a programação já defi nida no painel. Se não 
atender, você poderá ajustar o tempo de lavagem, 
temperatura da água, número de enxágues, tempo 
de centrifugação, velocidade de centrifugação (em 
RPM), de acordo com seus hábitos ou carga de roupa.
Veja na tabela “Opções de Programação”, as opções 
disponíveis para cada programa.

4. Pressione a tecla inicia/pausa e a Lava & Seca irá iniciar 
a operação de lavagem. Após pressionar a tecla inicia/
pausa o visor de digital passa a exibir o TEMPO RESTANTE 
do programa selecionado.

5. No fi nal da operação, o sinal sonoro de fi m de programa 
irá soar e a Lava & Seca irá desligar em 12 segundos 
automaticamente.

 
IMPORTANTE
• Não é possível utilizar a função adia fi nal do programa quando o programa 

delicado estiver selecionado.

Como utilizar a Função higienização (O3)
Esta função é indicada para tratar as roupas que precisam de um cuidado muito especial 
com a higienização. Quando ativada, a sua Lava & Seca vai adicionar Ozônio após o fi nal 
da centrifugação. O Ozônio elimina 99,9% das bactérias mais comuns.
A função higienização (O3) está disponível somente para os programas branco 
encardido, pesado e meu jeito.
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Como utilizar:
1. Coloque os artigos dentro do cesto. Em seguida, feche a porta da Lava & Seca.
2. Pressione a tecla liga/desliga para ligar a Lava & Seca.
3. Pressione a tecla programas de lavagem para escolher um dos três programas 

de lavagem: branco encardido, pesado ou meu jeito.
4. Verifique a programação já definida no painel. Se não atender, você poderá 

ajustar o tempo de lavagem, temperatura da água, números de 
enxágue, tempo de centrifugação, velocidade de centrifugação 
( em RPM) ,  de  aco rdo  com seus  háb i to s  ou  ca rga  de  roupa .
Veja na Tabela de Programas, as opções disponíveis.

5. Pressione a tecla higienização (O3) para ativar a função. O visor digital irá exibir a O3.
6. Pressione a tecla inicia/pausa e a Lava & Seca irá iniciar a operação de lavagem.
7. Após o processo de higienização, a Lava & Seca manterá a porta travada por 30 

minutos. Em seguida, o sinal de fi m de programa irá soar e a Lava & Seca irá desligar 
em 12 segundos automaticamente.

• Poderá haver um cheiro peculiar causado por um pequeno excesso de Ozônio 
durante o funcionamento. Sua densidade é segura.

• Não utilize a função higienização (O3) para roupas que desbotam facilmente.
• Caso precise abrir a porta da Lava & Seca durante o processo de higienização, 

pressione a tecla liga/desliga ou inicia/pausa, que a porta será destravada 30 
minutos depois.

Como utilizar o Programa desodorizar
Este programa é ideal para higienizar e suavizar odores peculiares, como por exemplo, 
de produtos de couro, sapatos, chapéus, bolsas e brinquedos.

1. Coloque os artigos dentro do cesto, mas não sobreponha os artigos. Em seguida, 
feche a porta da Lava & Seca.

2. Pressione a tecla liga/desliga para ligar a Lava & Seca.

3. Pressione a tecla programas de lavagem para escolher o programa 
desodorizar.

4. Pressione a tecla inicia/pausa e a Lava & Seca irá iniciar a operação de lavagem.

5. Após o programa desodorizar, a Lava & Seca manterá a porta travada por 30 
minutos. Em seguida, o sinal de fi m de programa irá soar e a Lava & Seca irá desligar 
em 12 segundos automaticamente.

• Poderá haver um cheiro peculiar causado por um pequeno excesso de Ozônio 
durante o funcionamento. Sua densidade é segura.

• Não utilize o programa desodorizar para artigos que desbotam facilmente.

• Não faça a centrifugação do cesto de lavagem/centrifugação durante o programa. 
Não utilize água, também.

• Caso precise abrir a porta da Lava & Seca, durante o programa desodorizar, 
pressione a tecla liga/desliga ou inicia/pausa, que a porta será destravada 30 
minutos depois.

W10255338_revA_08-09.indd   25W10255338_revA_08-09.indd   25 7/8/2009   19:07:347/8/2009   19:07:34



26

 

Tabela de Programas

PROGRAMAS 
DE 

LAVAGEM

TEMPERATURA 
DA ÁGUA

(°C)

TEMPO DE 
LAVAGEM

(min.)

NÚM. DE 
ENXÁGUE

(min.)

TEMPO DE 
CENTRIFU-

GAÇÃO
(min.)

VELOCIDADE 
DE CENTRIFU-

GAÇÃO
(rpm)

HIGIENIZAÇÃO 
(O3)

PROGRA-
MÁVEL

ADIA FINAL DO 
PROGRAMA 

PROGRA-
MÁVEL

TEMPO
TOTAL 
APROX.

BRANCO 
ENCARDIDO

30 
(fria, 20~60)

2h 
(10~2h) 3 6 

(1~9)
700 

(500~1200) SIM SIM 3 h e 3 min

PESADO 30
(fria, 20~60)

50 
(30~60)

3
(1~4)

9
(1~9)

700 
(500~1200) SIM SIM 1 h e 45 min

ROUPA ÍNTIMA 30
(fria, 20~60)

30 
(30~60)

2
 (1~4)

1
 (1~6)

700 
(500~900) NÃO SIM 1 h e 4 min

MEU JEITO 30
(fria, 20~60)

30 
(30~60)

2
 (1~4)

6 
(1~9)

700 
(500~1200) SIM SIM 1 h e 9 min

CAMA E BANHO fria
(fria, 20~30)

20 
(5, 30~40)

2
 (1~4)

6
 (1~6)

700 
(500~900) NÃO SIM 1 h e 12 min

RÁPIDO fria 10 
(5, 30~40)

1
 (1~4)

3
 (1~9)

700
 (500~900) NÃO SIM 33 min

GINÁSTICA 30
(fria, 20~40)

30 
(5, 30~40)

2
 (1~4)

6 
(1~ 9)

700
 (500~900) NÃO SIM 1 h  9 min

DELICADO fria 
(fria, 20~30)

20 
(5, 30~40)

3
 (1~4)

3
 (1~3)

500
500 NÃO NÃO 1 h e 9 min

DESODORIZAR – 46 – – – ATIVADO SIM 46 min

AUTOLIMPEZA – 50 – 3 700
 (500~900) ATIVADO SIM 1h

IMPORTANTE
• O tempo aproximado de cada programa será exibido no visor 

digital. Durante a execução do programa, o visor passa a exibir o 
tempo restante da programação. O tempo de lavagem não é fi xo 
e pode variar em função da pressão da água da sua residência, da 
temperatura inicial da água de entrada ou da oscilação da rede de 
energia.

• Uma vez que a quantidade de roupas e tipos de sabão em pó são diferentes, o 
resultado do enxágue poderá não ser o ideal se a velocidade de centrifugação 
for baixa.

• Os programas desodorizar e autolimpeza operam com Ozônio e o cesto 
permanece parado enquanto o gerador de Ozônio (O3) atua. Este é um 
procedimento normal do produto.

Como utilizar a Função Secar
Mantenha a torneira aberta durante o processo de secagem, uma vez que a Lava & 
Seca precisa de água para resfriar e desumedecer as roupas.

Para programar a secagem junto com a lavagem, siga os passos a seguir:
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1. Coloque as roupas dentro da Lava & Seca e feche a porta da Lava & Seca. 
A capacidade máxima de secagem é de 6,1 kg de roupa centrifugada 
(4 kg de roupa seca).

2. Coloque o sabão em pó e o amaciante dentro do Multi-dispenser.

3. Pressione a tecla liga/desliga para ligar a Lava & Seca.

4. Pressione a tecla seleciona programa para escolher o programa desejado.

5. Pressione a tecla secar para ajustar o tempo de secagem.

• O tempo máximo permitido de secagem para a Lava & Seca é de 4 horas.

• O tempo de secagem pode ser alterado pressionando a tecla secar.
1H  2H  3H  4H  10MIN.  20MIN.  80MIN.  90MIN.

6. Pressione a tecla inicia/pausa e a Lava & Seca irá iniciar a operação de lavagem.

7. No fi nal da operação, o sinal de fi nal de ciclo irá soar e a Lava & Seca irá desligar 
em 12 segundos automaticamente.

 

IMPORTANTE
• A função secar não poderá ser utilizada para os programas delicado, 

desodorizar e autolimpeza.
• Se necessário, solte as roupas após a centrifugação, isto irá proporcionar 

um secagem mais homogênea. Depois, coloque as roupas no cesto para 
secarem. 

Para programar somente a secagem, siga os passos abaixo:

1. Coloque as roupas dentro da Lava & Seca e feche a porta da Lava & Seca. A 
capacidade máxima de secagem é de 6,1 kg de roupa centrifugada (4 kg 
de roupa seca).

2. Pressione a tecla liga/desliga para ligar a Lava & Seca.

3. Pressione a tecla secar para ajustar o tempo de secagem.

• O tempo máximo permitido de secagem para a Lava & Seca é de 4 horas.

• O tempo de secagem pode ser alterado pressionando a tecla secar.
1H  2H  3H  4H  10MIN.  20MIN.  80MIN.  90MIN.

4. Pressione a tecla tempo de lavagem e número de enxágues até que as opções 
sejam eliminadas do visor digital.

5. Pressione a tecla tempo de centrifugação: 9 minutos.

6. Pressione a tecla velocidade de centrifugação: selecione a velocidade máxima 
oferecida pelo programa de lavagem.

7. Pressione a tecla inicia/pausa e a Lava & Seca irá iniciar a operação de lavagem.

8. No fi nal da operação, o sinal de fi nal de ciclo irá soar e a Lava & Seca irá desligar 
em 12 segundos automaticamente.
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Como utilizar a Função adia fi nal do programa

A função adia fi nal do programa serve para programar, de acordo com a sua 
necessidade, o fi nal da lavagem e secagem. Você poderá adiar o fi nal do programa em 
até 24 horas. Por exemplo, se agora são 8 horas da manhã e você deseja que o processo 
só fi nalize às 12 horas, você deve adiar o fi nal do programa em 4 horas.

Para adiar o fi nal do programa, basta seguir os passos abaixo:

1. Coloque as roupas dentro da Lava & Seca e feche a porta da Lava & Seca. 

2. Coloque o sabão em pó e o amaciante no Multi-Dispenser

3. Pressione a tecla liga/desliga para ligar a Lava & Seca.

4. Pressione a tecla programas de lavagem para escolher o programa desejado.

5. Pressione os botões que a Lava & Seca oferece para ajustar o tempo de lavagem, 
temperatura da água, número de enxágues, tempo de centrifugação e 
velocidade de centrifugação.

6. Pressione a tecla adia fi nal do programa para defi nir o tempo do término do 
programa.

7. Pressione a tecla inicia/pausa. A Lava & Seca irá iniciar a contagem regressiva para 
iniciar a lavagem e fi nalizar o programa no tempo adiado por você.

8. No fi nal da operação, o sinal de fi nal de programa irá soar e a Lava & Seca irá 
desligar em 12 segundos automaticamente.

 
IMPORTANTE
• Essa função não poderá ser utilizada para os programas delicado e 

autolimpeza. 
• Para alterar o tempo programado para adiar o fi nal do programa, pressione 

a tecla liga/desliga e recomece a partir do passo 3.
• Para cancelar a função, pressione a tecla liga/desliga para desligar a Lava & 

Seca. 
• Para verifi car a programação de lavagem realizada, pressione a tecla adia 

fi nal do programa e a Lava & Seca irá mostrar a programação durante 5 
segundos. 

• O tempo de término real poderá ser diferente daquele programado, 
uma vez a pressão da água, tempo de drenagem, tipo de roupa, 
temperatura da água etc., podem ser diferentes e sofrer variações.
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Travar e Destravar a Porta

Travar a porta
A porta travará automaticamente, quando a programação for iniciada e a luz porta 
travada estiver acesa durante todo o tempo.

Destravar a porta
Quando a luz porta travada estiver acesa, pressione a tecla inicia/pausa. O cesto da 
Lava & Seca irá parar e, então, você ouvirá um som de clique e verá que a luz apagou, 
o que signifi ca que a porta está destravada.

• A porta não irá abrir se tirar o plugue da tomada diretamente.

• Caso haja uma falha na eletricidade, durante o funcionamento, aguarde a volta da 
eletricidade, pressione a tecla liga/desliga e a porta destravará automaticamente. 

• Haverá derramamento de espuma se você abrir a porta durante o processo de lavagem. 
Use uma toalha para limpar.

• A porta não poderá ser destravada em condições de alta temperatura ou em 
alta densidade de Ozônio. Para sua segurança, aguarde a porta abrir no tempo 
adequado.

Como Avançar o Programa de Lavagem

Você pode avançar o programa de lavagem, eliminando as etapas do Programa. Para 
isso, siga os passos abaixo:

1. Pressione a tecla liga/desliga para ligar a Lava & Seca.

2. Pressione a tecla programas de lavagem para escolher o programa desejado.

3. Pressione as teclas da função que você deseja excluir até que o número desapareça 
no visor digital.

 Você pode excluir tempo de lavagem, número de enxágues, o tempo e velocidade 
de centrifugação.

4. Em seguida, pressione a tecla inicia/pausa. A Lava & Seca irá iniciar a contagem 
regressiva para iniciar a lavagem e fi nalizar o programa no tempo adiado por você.
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1. Pressione a tecla inicia/pausa. A luz da trava da porta 
apaga e a porta é destravada. 

2. Abra a porta e adicione as peças de roupas no cesto.

3. Feche a porta.

4. Pressione a tecla inicia/pausa para o programa 
continuar.

Como desativar o Sinal de Fim de Programa

Para desativar o sinal de fi m de programa, siga os passos abaixo:

1. Pressione a tecla liga/desliga.

2. Pressione a tecla inicia/pausa por 4 segundos, até ouvir 
o sinal. 

3. Siga as instruções acima para ativar novamente o sinal 
novamente.

Adicionar Peças de Roupas durante a Operação

Você pode adicionar mais peças de roupas durante o funcionamento.
Para isso, siga os passos abaixo:

Como Alterar o Programa de Lavagem

Para alterar um programa de lavagem, após ter pressionado a tecla inicia/pausa, siga 
os passos abaixo:

1. Pressione a tecla liga/desliga para desligar a Lava & Seca.

2. Pressione novamente a tecla liga/desliga para ligar a Lava & Seca.

3. Pressione a tecla programas de lavagem para escolher o programa desejado.

4. Pressione as teclas da função que você deseja excluir até que o número desapareça 
no visor digital.

 Você pode excluir tempo de lavagem, número de enxágues, tempo de 
centrifugação e velocidade de centrifugação.

5. Em seguida, pressione a tecla inicia/pausa para iniciar o novo programa de lavagem 
selecionado.
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6. Limpeza ..........................................

6.1 Limpeza Interna da Lava & Seca

A cada dois meses, faça a limpeza interna da Lava & Seca seguindo os 3 passos abaixo:

1. Certifi que-se de que não exista nenhuma peça de roupa no interior da Lava & Seca.

2. Selecione o programa autolimpeza no painel.

3. Deixe a Lava & Seca realizar o programa completo.

 ADVERTÊNCIA 
Risco de Choque Elétrico

Retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer manutenção 
no produto.
Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.
Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte ou choque 
elétrico.

6.2 Limpeza Externa da Lava & Seca

Para não danifi car e aumentar a vida útil da sua Lava & Seca:

• Limpe o vidro da tampa semanalmente, evitando acúmulo de resíduos. Nunca utilize 
limpa-vidros para não danifi car o material utilizado na Lava & Seca.

• Use sabão neutro, aplicado com esponja ou pano macio. Nunca utilize álcool, 
removedores ou substâncias abrasivas, principalmente na tampa, pois poderá incorrer 
em reação química, danifi cando a Lava & Seca.

• Não utilize jatos de água ao limpar a sua Lava & Seca, para não danifi car os 
componentes elétricos, o que pode acarretar em curto-circuito ou incêndio.
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6.3 Limpeza do Multi-dispenser

Limpe o Multi-dispenser com regularidade para que sua efi ciência seja mantida.

1. Puxe o Multi-dispenser até que ele pare e trave.

2. Levante e puxe o Multi-dispenser para que ele 
destrave e possa ser retirado de seu alojamento.

3. Remova o sifão do compartimento de amaciante, 
puxando-o para cima.

4. Lave o sifão e o Multi-dispenser com água 
corrente e uma escova ou pincel.

5. Limpe o alojamento do Multi-dispenser com uma 
esponja umedecida em água. Monte o sifão no 
compartimento de amaciante.

6. Posicione o Multi-dispenser no trilho do alojamento 
e levante-o para que se encaixe também na parte 
superior do mesmo.

7. Empurre o Multi-dispenser suavemente para 
dentro do alojamento até fechar.
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6.4 Limpeza da Tela-fi ltro da Mangueira

Eventualmente, será necessário desrosquear a 
mangueira da torneira e submeter a tela-fi ltro a um 
jato de água, podendo também fazer uso de uma 
escova para limpá-la.

IMPORTANTE
Mantenha a tela-fi ltro na mesma posição 
que veio de fábrica. Nessa posição, evita-se 
que impurezas presentes na água obstruam 
o fi ltro.

6.5 Borracha de vedação da porta

Limpe a sujeira e sobras de fi apos com uma esponja 
macia sempre depois do uso. Se houver objetos, como 
alfi netes, nas rugas da borracha, remova-os.

6.6 Limpeza do Filtro Caça Botão 

Periodicamente, faça a limpeza do fi ltro Caça Botão que fi ca posicionado na traseira 
do produto, parte inferior, seguindo os 5 passos abaixo:

1. Puxe a Lava & Seca para fora do local de instalação.

2. Coloque um recipiente embaixo do bocal do fi ltro 
para evitar que alguma água remanescente molhe 
o chão ao abrir a tampa.

3. Remova o fi ltro, girando a tampa do fi ltro para a 
esquerda, de acordo com a fi gura ao lado.

4. Limpe o fi ltro em água corrente.

5. Em seguida, recoloque o fi ltro em seu alojamento, 
girando a tampa para a direita. Gire a tampa até 
sentir o fi nal do curso da rosca.
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7. Dicas práticas ..................................
Problema Causa Provável Solução

Lava & Seca 
não funciona/
não liga

Tecla liga/desliga não acionada. Acione a liga/desliga.

Tecla inicia/pausa não 
acionada.

Acione a tecla inicia/pausa. Mantenha 
a tecla pressionada por 2 segundos.

Falta energia elétrica. Aguarde a energia voltar.
Porta aberta. Feche a porta (um dispositivo de 

segurança impede o funcionamento da 
Lava & Seca com a porta aberta).

Plugue fora da tomada. Conecte o plugue na tomada.
Defeito na rede elétrica (mau 
contato).

Verifi que o funcionamento da tomada 
com outro aparelho.

Falta de água. Verifi que se a torneira está fechada ou 
se está faltando água.

Tensão errada. Verifi que a tensão correta da Lava & 
Seca.

Função adia fi nal do 
programa selecionada.

Aguarde o tempo de espera 
programado ou cancele a 
programação.

Não lava

Baixa pressão da água. Consulte um encanador ou a 
companhia de fornecimento de água.

Sabão empedrado. Não utilize sabão empedrado. Verifi que 
o prazo de validade do sabão.

Uso inadequado do 
Multi-dispenser.

Verifi que se a colocação do sabão 
foi feita de acordo com o programa 
selecionado.

Programa inadequado para o 
tipo de roupa.

Consulte a Tabela de Programas na 
página 28.

Programa desodorizar 
selecionado.

Este programa não atua com água, 
somente com jatos de Ozônio.

Amaciante muito viscoso. Dilua o amaciante antes de colocá-lo 
no Multi-dispenser.

Montagem inadequada do 
Multi-dispenser.

Verifi que se o sifão está bem encaixado.

A sua água é mais fria que 
15,6°C.

Água de lavagem mais fria que 15,6°C 
poderá não dissolver o sabão em pó 
completamente. Utilize lavagens quentes 
ou mornas se for seguro para a carga de 
tecidos.

Não enche

Mangueira de escoamento
instalada abaixo da altura
mínima (85 cm da base da
Lava & Seca).

Reveja as informações de instalação e 
mantenha a mangueira abaixo de 
1,20 m e acima de 85 cm.

A Lava & Seca funciona com 
nível muito baixo de água para 
economizar água e energia.

Característica normal de 
funcionamento.
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Problema Causa Provável Solução

A porta da Lava & 
Seca não abre

A Lava & Seca está em 
funcionamento e a porta está 
travada.

Aguarde o fi nal do programa.

A trava de segurança está 
ativada.

Desative a trava de segurança.

Danifi ca as roupas

Uso inadequado de programa 
de lavagem.

Consulte a Tabela de Programas na 
página 28.
Siga as dicas de lavagem na
página 28.

Cheiro peculiar de 
borracha

Alguns componentes são feitos 
de borracha e, portanto, o 
cheiro de borracha poderá ser 
sentido.

Característica normal do produto.

Cheiro peculiar de 
Ozônio

Um pouco de Ozônio irá vazar 
quando o gerador de Ozônio 
estiver em funcionamento.

Característica normal do produto.

As roupas ao fi nal do processo 
podem fi car com um pequeno 
cheiro de Ozônio.

Após um programa com uso de 
Ozônio, as roupas podem fi car com um 
pouco do cheiro de Ozônio.

Trepidação/
Deslocamento

Um dos quatro pés não está 
tocando o chão.

Regule o pé ajustável até que todos os 
pés toquem o chão.

Tempo de lavagem
muito longo

Tipo de ciclo selecionado. O 
tempo de lavagem é maior ou 
menor, de acordo com o ciclo 
escolhido.

Consulte o tempo aproximado de cada 
ciclo na página 28.

Tempo de lavagem 
diferente do visor 
digital/ Tempo não 
muda

O tempo de lavagem não é 
fi xo e pode variar em função 
da pressão da água da sua 
residência, da temperatura 
inicial da água de entrada 
ou da oscilação da rede de 
energia.

Característica normal de 
funcionamento.

Carga de roupa não está 
balanceada.

Se as roupas no cesto não estiverem 
distribuídas uniformemente, mais água
será adicionada ao processo até que as 
roupas estejam balanceadas no cesto. 
O tempo no visor digital fi ca parado 
até que a Lava & Seca ajuste a carga e 
inicie a centrifugação.

Entrando água 
durante o 
funcionamento

O abastecimento de água 
ocorrerá, automaticamente, 
quando o nível de água 
diminuir.

Característica normal de funcionamento 
para garantir o volume de água 
adequada no cesto.

A Lava & Seca está secando as 
roupas.

Característica normal de 
funcionamento. O sistema de secagem 
é por condensação, o qual utiliza água 
para secar as roupas.
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Problema Causa Provável Solução
Pressão de água 
alta ou baixa

Pressão de água inadequada. Chame um encanador para
adequar a pressão da água.

Vazamento de 
água

Mangueira de entrada ou de
escoamento de água não está
conectada adequadamente ao
produto.

Verifi que o aperto da mangueira
(Ver na página 11).

A porta foi aberta durante a 
lavagem.

A água pode escorrer pela parte interna 
da porta, quando a porta estiver 
aberta, após o início de uma lavagem.

Tampa do fi ltro mal rosqueada. Gire a tampa do fi ltro até sentir o fi nal 
do curso da rosca.

Lava & Seca não
solta água

Mangueira de escoamento
está instalada acima de
1,20 m.

Reveja as informações de instalação
e posicione a mangueira
na altura adequada.

Escoamento de 
água durante a 
lavagem

Verifi que se há excesso de 
sabão em pó que produz 
muita espuma.

Característica normal de 
funcionamento. Se houver muita 
espuma, a Lava & Seca escoa 
automaticamente a água para eliminar 
o excesso de espuma.

Programa cancela 
quando a Lava & 
Seca é desligada

Se a Lava & Seca for desligada, 
o programa cancela e não 
continuará quando a Lava & 
Seca for ligada.

Pressione a tecla liga/desliga e 
reprograme o produto.

Barulho anormal 
no processo de 
centrifugação

Verifi que se o cabo de força 
está em contato com o corpo 
da Lava & Seca.

Afaste o cabo da Lava & Seca.

Verifi que se os parafusos de 
transporte foram removidos.

Retire os parafusos para liberar o cesto.

Verifi que se há pentes ou 
artigos de metal dentro da 
Lava & Seca.

Retire qualquer objeto estranho do 
cesto da Lava & Seca.

Barulho de água 
correndo na 
secagem

Água fria é necessária no 
processo de secagem para 
resfriar e desumedecer as 
roupas. 

Característica normal de 
funcionamento. 

Não centrifuga A etapa centrifugação foi 
excluída.

Selecione a opção Tempo de 
Centrifugação.

Enxágua mais 
vezes do que o 
programado

A Lava & Seca detectou 
excesso de espuma.

A Lava & Seca está executando a rotina 
de redução de espuma.
Procedimento normal da Lava & Seca.

Não entra água
Torneira fechada. Abra a torneira.
Mangueira de entrada de água 
dobrada.

Instale-a adequadamente
(Consulte a página 11).

Não seca

Torneira fechada. Mantenha a torneira aberta durante a 
secagem.

Capacidade acima da 
recomendada.

Seque no máximo 6,1 kg de roupa 
centrifugada.

W10255338_revA_08-09.indd   36W10255338_revA_08-09.indd   36 7/8/2009   19:07:387/8/2009   19:07:38



37

Sinalização Especial de Problemas
(Mensagens indicadas no visor)

Antes de contatar a Rede de Serviços Brastemp, verifi que se é possível solucionar o 
problema exibido no visor digital da Lava & Seca através dos códigos de erros.

Código 
apresentado

no Visor
Tipo de Problema Causa Provável Solução

E11

Excedido o tempo 
de enchimento de 
água

• Verifi que se a torneira está 
aberta.

• Verifi que se a mangueira de 
entrada de Água ou o fi ltro 
de metal na entrada de água 
está entupido.

• Verifi que se não há 
fornecimento de água.

• Vazão de água é muito baixa.
• Mangueira de drenagem 

demasiadamente introduzida 
no cano de escoamento.

Verifi que a causa provável, 
depois pressione 
inicia/pausa uma vez para 
reiniciar a Lava & Seca.

E12

Excedido o tempo 
de drenagem de 
água

• Verifi que se a posição de 
escoamento está muito alta.

• Verifi que se a mangueira de 
escoamento está colocada 
corretamente.

• Verifi que se a mangueira de 
escoamento está entupida 
por fragmentos ou fi bras.

• Verifi que se a mangueira de 
escoamento é muito longa.

Verifi que a causa provável, 
depois pressione 
inicia/pausa uma vez para 
reiniciar a Lava & Seca.

EA2

A Lava & Seca 
detectou excesso 
de espuma 
durante a lavagem

• Quantidade de sabão 
utilizada em excesso.

Quando a Lava & Seca 
detecta excesso de durante 
a lavagem, ela inicia 
automaticamente um 
processo para eliminar a 
espuma. Este é um processo 
da Lava & Seca. Para 
evistar excesso de espuma, 
verifi que a quantidade 
recomendada de sabão na 
página 25.

EA3

Falha no 
funcionamento

• Verifi que se o tubo de 
escoamento está entupido.

• Verifi que se a Mangueira de 
Escoamento está entupida.

• Verifi que se a posição de 
escoamento está muito alta.

Feche a porta, verifi que 
a causa provável do 
problema, depois pressione 
inicia/pausa uma vez para 
reiniciar a Lava & Seca.

H

A porta da Lava & 
Seca não abre

• Interrupção/pausa de 
um programa que está 
utilizando água quente.

• Interrupção/pausa da 
durante a secagem.

A Lava & Seca permitirá a 
abertura da porta assim que 
a temperatura estiver abaixo 
de 40 °C.
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Código 
apresentado

no Visor
Tipo de Problema Causa Provável Solução

U3

Falha na 
centrifugação/
desbalancea-
mento

• Verifi que se a Lava & 
Seca está posicionada 
fi rmemente. 

• Verifi que se a carga de 
roupas é muito grande ou 
muito pesada.

• Verifi que se há muito 
poucas peças de roupas para 
centrifugação.

• Verifi que se o cobertor está 
enrolado como uma bola.

Quando a quantidade de 
roupas for muito pequena, 
acrescente 2 ou 3 peças, 
depois verifi que a Lava 
& Seca. Feche a porta e 
pressione a tecla 
inicia/pausa uma vez para 
reiniciar a Lava & Seca.

03H

Porta da Lava & 
Seca não abre

• Interrupção/pausa da etapa 
de ozônio.

A Lava & Seca permitirá a 
abertura da porta assim que 
a concentração de ozônio 
diminuir, após 30 minutos.

IMPORTANTE
Para outros códigos de erros exibidos no visor digital, consulte o Rede de 
Serviços Brastemp.
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8. Dados técnicos ................................
Lava & Seca BWS24A
DIMENSÕES E PESO
Com embalagem
Altura 1080 mm

Largura 690 mm

Profundidade 710 mm

Peso 82 kg

Sem embalagem
Altura 998 mm

Largura 636 mm

Profundidade 690 mm

Peso 76 kg

Tensão 220 V~

Variação de tensão admitida 198 a 242 V~

Frequência 60 Hz

Consumo de energia para lavar1 água fria 0,213 kWh

Consumo de energia para lavar2 água quente 1,087 kWh

Consumo de energia para secar4 3,48 kWh

Consumo de água para lavar1 água fria 79 litros

Consumo de água para lavar2 água quente 79 litros

Consumo de água para secar4 102 litros

Capacidade de roupa seca para lavar3 7 kg

Capacidade de roupa úmida (centrifugada)5 6,1 kg

Intensidade de corrente 10 A

Potência máxima 1890 W

Centrifugação6 1110 rpm

1 Programa: branco encardido/Sem seleção de temperatura/Tempo de lavagem de 2 horas/
2 enxágues/7 minutos de centrifugação/1200 rpm.

2 Programa: branco encardido/Temperatura 60 °C/Tempo de lavagem de 2 horas/2 enxágues/
7 minutos de centrifugação/1200 rpm.

3 Capacidade baseada na carga padrão descrita na Portaria do Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior – MDIC, nº 185.

4 Programa secar 4 horas.
5 A capacidade de secagem refere-se ao peso de 6,1 kg de roupa centrifugada (equivalente a 

4 kg de roupa seca).
6 Com a Lava & Seca abastecida com carga e voltagem nominal.

Fotos apenas para fi ns publicitários.
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9. Questões ambientais .......................
Embalagem
Em seus novos projetos, a Whirlpool S.A – Unidade de Eletrodomésticos tem utilizado 
em suas embalagens material reciclável e de fácil separação, possibilitando que o 
consumidor efetue o descarte dos sacos plásticos, das peças de isopor e do papelão 
de maneira consciente, destinando-os preferencialmente a recicladores.

Produto
Este produto foi construído com materiais que podem ser reciclados e/ou reutilizados. 
Portanto, ao se desfazer deste produto, procure companhias especializadas em 
desmontá-los corretamente.

Descarte
Ao descartar este produto, ao fi nal de sua vida útil, requeremos seja observada 
integralmente a legislação local vigente em sua região para que o descarte seja efetuado 
em total conformidade com a regulamentação existente.
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10. Fale com a Brastemp .....................
Para solucionar dúvidas, agendar serviços, registrar sugestões ou reclamações:

Ligue para: • Capitais e Regiões Metropolitanas: 3003-0088
 • Demais Localidades: 0800 724 0088

Ou acesse o site: www.brastemp.com.br

 • Mais de 3.000 técnicos treinados pela fábrica
 • Peças originais
 • Atendimento em horário comercial
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O seu produto Brastemp é garantido 
contra defeitos de fabricação, pelo 
prazo de 12 meses contados a partir 
da data da emissão da Nota Fiscal ao 
consumidor ou da entrega do produto 
ao primeiro adquirente, sendo:
• 90 dias - garantia legal;
• 9 últimos meses - garantia especial, 

concedida pela Whirlpool S.A. – Uni-
dade de Eletrodomésticos.

A garantia compreende a substituição 
de peças e mão-de-obra no reparo de 
defeitos devidamente constatados, 
pelo fabricante ou Rede de Serviços 
Brastemp, como sendo de fabricação.
Durante o período de vigência da ga-
rantia, o produto terá assistência técni-
ca da Rede de Serviços Brastemp.
As garantias legal e/ou especial fi cam 
automaticamente invalidadas se:
• o produto não for de uso exclusiva-

mente doméstico;
• na instalação do produto não forem 

observadas as especificações e 
recomendações do Manual do Con-
sumidor quanto às condições para 
instalação do produto, tais como, ni-
velamento do produto, adequação do 
local para instalação, tensão elétrica 
compatível com o produto etc.;

• na instalação, as condições elétricas 
e/ou hidráulicas não forem compatí-
veis com a recomendada no Manual 
do Consumidor;

• na utilização do produto não forem 
observadas as instruções de uso e 
recomendações do manual de uso 
do produto.

• tiver ocorrido mau uso, uso inade-
quado, ou ainda, tiver sofrido alte-
rações e/ou modifi cações estéticas 
e/ou funcionais, bem como tiver sido 
realizado conserto por pessoas ou 
entidades não-credenciadas pela 
Whirlpool S.A. – Unidade de Eletro-
domésticos;

• houver sinais de violação do pro-
duto, remoção e/ou adulteração do 
número de série ou da etiqueta de 
identifi cação do produto.

As garantias legal e/ou especial não 
cobrem:
• despesas com a instalação do 

produto realizada pela Rede de 
Serviços Brastemp ou por pessoas 
ou entidades não-credenciadas pela 
Whirlpool S.A. – Unidade de Eletro-
domésticos;

• despesas decorrentes e conse-
qüentes de instalação de peças e 
acessórios que não pertençam ao 
produto, mesmo aqueles comer-
cializados pela Whirlpool S.A. – 
Unidade de Eletrodomésticos, salvo 
os especifi cados para cada modelo;

• despesas com mão-de-obra, ma-
teriais, peças e adaptações neces-
sárias à preparação do local para 
instalação do produto, ou seja, rede 
elétrica, hidráulica, alvenaria, aterra-
mento, esgoto etc.;

• falhas no funcionamento do produto 
decorrentes de insufi ciência, inter-
rupções, problemas ou falta no for-
necimento de energia elétrica, água 
na residência, tais como: pressão de 
água insufi ciente para o adequado 

11. Termo de garantia ..............................
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funcionamento do produto, oscila-
ções de energia elétrica superiores 
ao estabelecido no Manual do Con-
sumidor etc.;

• serviços e/ou despesas de manuten-
ção e/ou limpeza do produto;

• falhas no funcionamento normal 
do produto decorrentes da falta de 
limpeza e excesso de resíduos, ou 
ainda, decorrentes da existência de 
objetos em seu interior, estranhos 
ao seu funcionamento e fi nalidade 
de utilização;

• transporte do produto até o local 
defi nitivo da instalação;

• produtos ou peças que tenham sido 
danifi cados em conseqüência de re-
moção, armazenamento inadequado, 
manuseio, quedas ou atos e efeitos 
decorrentes da natureza, tais como 
raio, chuva, inundação e etc.;

• despesas por processos de inspe-
ção e diagnóstico, incluindo a taxa 
de visita do técnico, que determinem 
que a falha no produto foi causada 
por motivo não cober to por esta 
garantia;

• chamados relacionados a orientação 
de uso de eletrodomésticos, cuja ex-
plicação esteja presente no Manual 
de Instruções ou em Etiquetas Orien-
tativas que acompanham o produto, 
serão cobrados dos consumidores.

A garantia especial não cobre:
• deslocamentos para atendimentos 

de produtos instalados fora do mu-
nicípio sede da Rede de Serviços 
Brastemp, o qual poderá cobrar 
taxa de locomoção do técnico, pre-
viamente aprovada pelo consumidor, 
conforme tabela de quilometragem 
informada pela Whirlpool S.A. – Uni-

dade de Eletrodomésticos através da 
Rede de Serviços Brastemp;

• peças sujeitas ao desgaste natu-
ral, descartáveis ou consumíveis, 
peças móveis ou removíveis em 
uso normal, tais como, lâmpadas, 
fi ltros, botões de comando, puxa-
dores, bem como, a mão-de-obra 
utilizada na aplicação das peças e 
as conseqüências advindas dessas 
ocorrências.

Considerações Gerais:
A Whirlpool S.A. – Unidade de Ele-
trodomésticos não autoriza nenhuma 
pessoa ou entidade a assumir em seu 
nome, qualquer outra responsabilidade 
relativa à garantia de seus produtos 
além das aqui explicitadas.
A Whirlpool S.A. – Unidade de Ele-
trodomésticos reserva-se o direito de 
alterar características gerais, técnicas 
e estéticas de seus produtos, sem 
aviso prévio.
Este termo de garantia é válido para 
produtos vendidos e instalados no 
território brasileiro.
Para a sua tranqüilidade, mantenha 
o Manual do Consumidor com este 
Termo de Garantia e Nota Fiscal de 
Compra do produto em local seguro e 
de fácil acesso.

Whirlpool S.A.
Unidade de Eletrodomésticos
Atendimento ao Consumidor:
Rua Olympia Semeraro nº 675
Jardim Santa Emília - São Paulo/SP
CEP 04183-901 - Caixa Postal 5171
Capitais e Regiões Metropolitanas, 
ligue: (11) 3003-0088
Demais localidades, ligue: 
0800 724 0088
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