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INSTALANDO A LAVADORA

PROGRAME A LAVADORA

1

Acesse o passo a passo de instalação através
do QR code, utilizando a câmera do seu celular,
ou pelo site:
brastemp.com.br/eletrodomesticos/maquina-de-lavar-frontal

2

LIGUE A
LAVADORA
pressionando o botão
LIGAR / DESLIGAR

1

UTILIZANDO A LAVADORA PELA PRIMEIRA VEZ

ESCOLHA
O CICLO
entre as 12 opções
no seletor touch

2

3

INICIE A
LAVADORA
pressionando o botão
INICIAR / PAUSAR por 3 s
Aguarde o ﬁm da contagem
regressiva.

3

EXECUTE UMA LAVAGEM SEM CARGA
No primeiro uso da lavadora é recomendado uma lavagem completa sem carga
no ciclo DIA A DIA, para eliminação de possíveis resíduos de fabricação.
Abasteça o dispenser de dosagem manual com uma colher de sopa de sabão
para realizar esse procedimento.

seletor touch

LOAD
& GO

A B

ABASTEÇA OS DISPENSERS

Opções de lavagem

DISPENSER DE DOSAGEM MANUAL
Precisa ser abastecido manualmente
a cada nova lavagem.
SABÃO Detergent

A Aba de nivelamento foi projetada
para orientar o tipo de sabão

Líquido

Adiciona um ciclo de ventilação no ﬁnal
de cada lavagem.

Dosagem
manual

Selecione essa opção quando não puder estender
as roupas logo após a lavagem, permitindo que
permaneçam arejadas no interior da máquina por
até 12 horas.

Em pó

Concentrado

Não
Concentrado

Pequena

1x 15 ml

1x 15 ml

2x 30 ml

Media

2x 30 ml

3x 45 ml

4x 60 ml

Grande

3x 45 ml

4x 60 ml

5x 75 ml

Quantidade
de roupas

B

OPÇÃO LOAD & GO
Selecione Load & Go para utilizar o dispenser
automático de sabão líquido. A lavadora controla
a dosagem do sabão para múltiplas lavagens.

A lavadora frontal tem
alta performance, não
precisando atingir
o nível máximo
indicado no dispenser.

Caso opte por utilizar sabão líquido não
concentrado, programe a máquina pressionando
os botões Temperatura + Nível de sujeira
simultaneamente, por 3 s.

* colher de sopa

AMACIANTE Softener

A

OPÇÃO WASH & DRY|Volto logo

ALVEJANTE Bleach
Somente líquido

3s

LOAD
& GO

LEMBRETE DE NÍVEL BAIXO
DE SABÃO NO RESERVATÓRIO
Uma mensagem será mostrada
na tela quando o nível de sabão
estiver baixo.

Dispenser
LOAD & GOTM
Sabão concentrado
padrão da lavadora

Sabão não concentrado
Limpe o ﬁltro de
drenagem regularmente

DISPENSER DE DOSAGEM AUTOMÁTICA
Possibilita múltiplas lavagens, sem a necessidade
de reabastecer o dispenser a cada novo ciclo.

MANUTENÇÃO E CUIDADOS
COM A LAVADORA

A Lavadora Brastemp possui
1 reservatório para armazenar
os 2 diferentes tipos de
concentrações de sabão
líquido existentes no mercado:
Não remover
Grade de proteção
contra queda de objetos.

Dosagem
automática

- Concentrado (Padrão da lavadora)
- Não concentrado
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SABÃO LÍQUIDO Liquid detergent

Selecione a opção Limpar Lavadora a cada
30 ciclos de lavagem.
A lavadora possui um aviso automático de
manutenção periódica.

Acesse o ﬁltro pelo interior
da gaveta do dispenser.

