Lavadora

Premium 10

·

A pressão máxima d'água na entrada de sua lavadora não deve ultrapassar 400 kPa
ou 4 m.c.a.

1 - MANUAL DE USUÁRIO
Parabéns por ter escolhido a Libell Eletrodomésticos Ltda. para fazer parte do seu dia a
dia. Nossa empresa investe desde 1997 na qualidade, durabilidade, desempenho e
eﬁciência com design inovador em seus produtos. Estamos sempre preocupados com a
completa satisfação de nossos clientes.
Neste manual você encontrará todas as informações necessárias para garantir o uso
adequado da sua Lavadora Premium 10. Para sua segurança e tranquilidade leia com
atenção todas as instruções e informações descritas neste manual.
Boa Leitura!

2 - SEGURANÇA
2.1 - Seguranças na instalação
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
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Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com
capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de
experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à
utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela
sua segurança.
Recomenda-se que crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam
brincando com o aparelho.
Procure um local nivelado, e coloque sua lavadora no mínimo 10cm afastada da
parede, com pontos de entrada e saída de água.
Não utilizar o aparelho sobre tapetes ou carpetes.
Evite instalar sua Lavadora embaixo de varais e locais expostos à chuva, goteiras ou
excesso de umidade.
Não utilize extensões para energizar, tenha sempre um ponto de energia de acordo
com sua conveniência.
Antes de ligar a sua lavadora, veriﬁque se a tensão (voltagem) é compatível com a
indicada no produto (127 V ou 220 V).
Nunca altere o plugue de sua lavadora utilizando tomadas múltiplas, podendo
queimar a lavadora.
Quando for efetuar a limpeza de sua lavadora desligue - a utilizando o timer, não puxe
o plugue da tomada pelo cabo de alimentação.
Não faça emendas, enrole ou amarre o cabo elétrico, e nunca deixe sua lavadora
apoiada em cima do cabo elétrico.

ATENÇÃO: Se o cordão de alimentação estiver daniﬁcado, deverá ser substituído
pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualiﬁcada, a ﬁm de evitar riscos.
2.2 - Teste de funcionamento
· Examine se a mangueira de saída de água está ﬁxada em seu lugar, na parte traseira
da lavadora.
· Conecte a mangueira de entrada de água e deixe sua lavadora encher até o nível
d' água indicado no produto.
·
Gire o botão de funcionamento do produto no sentido horário até a função suave, e
deixe à lavadora funcionando até que desligue automaticamente, para testar sua
lavadora.
· Para desligar a lavadora antes de completar o programa, gire o botão no sentido antihorário.
· Recomenda-se NÃO encher a lavadora com o auxílio de balde ou mangueira, utilize
sempre a mangueira de entrada de água.
Importante: Os novos conjuntos de mangueiras fornecidos com o aparelho devem ser
utilizados, e os velhos conjuntos de mangueiras não devem ser reutilizados.

3 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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1- Retentor de ﬁapos
2 - Entrada de água
3 - Dispenser para sabão
4 - Painel de controle
5 - Dispenser para
amaciante ou alvejante
6 - Batedor
7 - Base
8 - Cuba
9 - Tampa móvel
10 - Cabo elétrico
11 - Mangueira de entrada de
água
12- Protetor do ﬁo
13 - Mangueira de saída de
água
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6 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Altura: 958 mm
Largura: 540 mm
Profundidade: 565 mm
10,0 kg (roupa seca)

Tensão

127 V ou 220 V

4 - COMO USAR
·
·
·
·
·
·

Examine as peças de roupas antes de colocá-las na lavadora.
Veriﬁcar se há moedas, grampos, alﬁnetes, canetas e outros objetos que venha a
interferir no funcional da lavadora, ou estragar as roupas.
Fechar os zíperes, e abotoar as roupas quando necessário, evitando daniﬁcar as
roupas.
Separe as roupas, as brancas das coloridas e por tipo de tecido.
Coloque o sabão no dispenser.
Utilize sempre sabão de boa qualidade e não ultrapasse a quantidade máxima
recomendada, para não causar danos na sua lavadora e evitar manchas nas roupas.

ATENÇÃO: Pondere o nível de água conforme a quantidade de roupa. As roupas devem
movimentar-se livremente durante a lavagem.

5 - TABELA DE PROGRAMAS

6.1 - Parte interna
Faça a limpeza da parte interna da lavadora pelo menos uma vez por mês. Coloque 1 litro de
alvejante (água sanitária) dentro da lavadora, encha de água ate o nível indicado, coloque a
lavadora no programa extra pesado e deixe até completar o ciclo.
Esta limpeza deve ser feita para evitar manchas nas roupas, causadas por resíduos
acumulados na lavadora em função do uso excessivo de sabão e amaciante.
6.2 - Filtro de ﬁapos
Para conservação e eﬁciência deste ﬁltro, recomenda-se que ele seja limpo a cada lavagem.
Para a limpeza deste ﬁltro puxe-o para cima, até que ele desencaixe e remova os ﬁapos. Em
seguida lave-o em água corrente e encaixe-o novamente.
6.3 - Tampa
Após cada lavagem, limpe com um pano macio e úmido.
6.4 - Parte externa
Limpe com água morna e sabão neutro. Após a limpeza, seque com um pano macio.

7 - CAUSAS PROVÁVEIS E CORREÇÕES
Caso sua Lavadora Premium 10, apresente algum problema de funcionamento, veriﬁque as
prováveis causas e correções no quadro abaixo:

Imagem Ilustrativa

Sua Lavadora Premium,
possui cinco programas
de lavagem e mais dois
molhos, para atender
suas necessidades.

Programas

Tipo de tecido

Suave

Delicado, seda e algodão ﬁno

Leve

Fios e sintéticos

Normal

Algodão, linho e ﬁbras

Pesada

Brim e Moleton

Extra Pesada

Jeans e roupas muito sujas
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* Caso as correções sugeridas não lhe ajudar, chame o
Serviço Técnico Autorizado Libell, que está a sua disposição.
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8. QUESTÕES AMBIENTAIS
A Libell Eletrodomésticos é uma empresa consciente, criou uma cultura interna que tem como
propósito promover o bem estar do planeta, implantando novos empreendimentos e
atividades que aprimoram sua política ambiental já existente.
Preocupada com o meio ambiente, a Libell Eletrodomésticos Ltda., usa em seus projetos
embalagens de fácil separação e materiais recicláveis, portanto, as peças da embalagem
(isopor, papelão ou plásticos), devem ter seu descarte de maneira consciente, sendo eles
destinado aos recicladores de preferência.
Os produtos também são feitos com materiais que podem ser descartados e reciclados,
entretanto, ao se desfazer do produto procure empresas especializadas. Ao descartar seu
produto, ﬁque atento à legislação local vigente em sua região, fazendo assim o descarte
ecológico e inteligente.

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Você adquiriu um produto Libell Eletrodomésticos Ltda., desenvolvido dentro de padrões
internacionais de qualidade, com a mais atualizada tecnologia de produção eletrodoméstica
do país.
Lembre-se, no entanto, que toda essa qualidade não dispensa cuidados simples que
reﬂetirão em permanente satisfação e total aproveitamento de seu novo produto.
Reaﬁrmamos nosso compromisso com a satisfação de nossos clientes, e disponibilizamos
um canal de comunicação exclusivo para você através do SAC pelo telefone 0800-100-7160,
e-mail sac@libell.com.br e site www.libell.com.br
Utilize esses canais sempre que precisar. Aﬁnal, você merece toda nossa atenção.
Atenção: guarde a nota ﬁscal de compra e o certiﬁcado de garantia do seu produto,
pois o atendimento apenas será possível mediante a apresentação dos mesmos.
Com o objetivo de sempre se adequar às necessidades dos consumidores, a Libell
Eletrodomésticos, reserva-se o direito de modiﬁcar seus produtos (características e/ou
componentes) sem aviso prévio.

Certicado de Garantia
Em estrito cumprimento a legislação brasileira acerca dos direitos inerentes ao
consumidor, nos termos do Código de Defesa e Proteção ao Consumidor, Lei nº 8.078 de
11/09/90, e, em especial atenção a você CONSUMIDOR dos produtos LIBELL
ELETRODOMÉSTICOS LTDA, estendemos a garantia legal deste produto contra
eventuais defeitos de fabricação pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir da
data da compra, comprovada pela respectiva Nota Fiscal de venda, que é parte integrante
deste certiﬁcado e deve acompanhar o produto, SENDO;
Ÿ 3 (três) meses de garantia legal;
Ÿ 9 (nove) meses de garantia contratual concedida pela LIBELL
ELETRODOMÉSTICOS LTDA;
Assim, constatado defeito de fabricação, o consumidor deverá contatar o SAC (Serviço
De Atendimento ao Consumidor), gratuitamente através do fone 0800 100 7160, ou então
procurar as redes de assistência técnica autorizada mais próxima, para realização de
eventuais reparos que se ﬁzerem necessários, salientando que eventuais despesas de
seguro e transporte correrão por conta do consumidor. No prazo de garantia, as peças e
componentes eventualmente com defeitos serão substituídos, sendo que as peças
plásticas estruturais do produto, não serão acobertadas por esta garantia contratual.
Esse termo de garantia será anulado e considerado sem efeito na ocorrência de
qualquer das seguintes hipóteses:
Ÿ Não cumprimento das recomendações contidas no Manual do Usuário;
Ÿ Caso o defeito apresentado for causado pelo proprietário ou por terceiros;
Ÿ A etiqueta de identiﬁcação do produto for adulterada, rasurada ou removida;
Ÿ O defeito apresentado for decorrente de desgaste natural do produto, agentes da
natureza, transportes e armazenagem indevidos (avarias);
Ÿ Se forem utilizados na instalação acessórios ou componentes não aprovados pela
LIBELL ELETRODOMÉSTICOS LTDA ou em desacordo com o Manual de Instruções
do respectivo aparelho, e as normas técnicas vigentes no país;
Ÿ Se a instalação recomendada a ser feita por um técnico especialista, for realizada por
pessoas ou terceiros, sem capacidade técnico-proﬁssional;
Ÿ Se ﬁcar evidenciado que o produto sofreu danos, avarias, modiﬁcações ou ainda e
consertos por pessoas ou entidades sem capacidade técnica e/ou não autorizadas
pela LIBELL ELETRODOMÉSTICOS LTDA;
Ÿ Se ocorrer algum defeito na parte elétrica do produto ocasionado por deﬁciências da
instalação elétrica, externa ao aparelho ou pela companhia de fornecimento de energia
elétrica local.
A LIBELL ELETRODOMÉSTICOS LTDA. não se responsabilizará por avarias causadas
pelo manuseio inadequado do produto. Sempre veriﬁque o produto no ato da entrega.
Para assistência técnica ligue: 0800 100 7160
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