Guia Rápido

LAVADORA AUTOMÁTICA LCA 12KG, LCA 15KG
Você acaba de adquirir uma Lavadora automática Colormaq, um produto testado e aprovado pelo INMETRO que se destaca
por sua praticidade, eficiência e facilidade de manuseio. Para sua melhor utilização leia este Guia Rápido por completo.
Em caso de dúvidas sobre a instalação, sugestões ou reclamações ligue para 0800 770 8517

Instalação rápida (verifique o manual do produto para
Retire sua lavadora da proteção
Retire a lavadora da embalagem de
plástico e remova as proteções superior, laterais e inferior. Em hipótese
alguma utilize a lavadora com as proteções.

Nivele sua lavadora
Posicione a lavadora em um local plano. Deixe-a
ao menos 10cm distante da parede ou demais
objetos. Utilizando a chave, regule os pés desrosqueando-os por no máximo uma volta e meia.
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especificações completas)

Coloque a mangueira de sua lavadora
Rosqueie a ponta reta na torneira, e a curvada na lavadora. Verifique
se a mangueira está dobrada para não impedir o fluxo de água. Abra
a torneira, se houver vazamentos, reaperte as conexões. A mangueira de saída d’água deve estar a em uma altura mínima de 90cm
e máxima de 110cm.
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Encaixe o plugue na tomada
Verifique a voltagem (127V OU 220V), não utilize
adapatadores, ligações improvisadas ou extensões,
sob risco de incêndio ou curto circuito. Antes de plugar, faça um teste com outro aparelho para verificar
o funcionamento da tomada.
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Utilizando sua lavadora
Agora que você já instalou sua lavadora veja como usá-la no dia a dia, seguindo os passos abaixo:
Abasteça a Lavadora com ROUPAS
Coloque as roupas estendidas no cesto, distribuindo-as de maneira uniforme, começando pelas peças
maiores. Isso dará mais estabilidade, evitando trepidações.

Importante: Não coloque as roupas no cesto após sua lavadora estar cheia de água, pois pode ocorrer transbordamento de água causando danos à sua lavadora.
Abasteça o DISPENSER
O dispenser possui uma gaveta com 3 compartimentos que armazenam o sabão, o alvejante e o amaciante. Os produtos são distribuídos automaticamente durante as etapas de lavagem.

Abasteça este compartimento somente com ALVEJANTE
• Preencha até a altura aproximada de 3/4 do compartimento, não ultrapassando a altura do sifão. Caso isso ocorra o sifão pode dispensar
o produto antes do tempo adequado, podendo diminuir a eficiência de
lavagem.
• Siga a quantidade recomendada pelo fabricante.
• Use água sanitária (alvejante clorado) somente para roupas brancas. Para tecidos coloridos use alvejante especial sem cloro. Alvejante
clorado pode provocar desbotamento e/ou manchas em suas roupas.

Sistema Antimanchas

OBS: Caso você abasteça o dispenser com algum produto que não
deseja utilizar, retire as roupas do cesto e siga os passos mencionados em limpeza do dispenser.

Abasteça este compartimento somente com AMACIANTE LÍQUIDO

Abasteça este compartimento somente com SABÃO

• Preencha até a altura aproximada de 3/4 do compartimento, não ultrapassando a altura do sifão. Caso isso ocorra, o sifão pode dispensar o produto
antes do tempo adequado, podendo manchar os tecidos.

• Nunca utilize sabão em pedra para abastecer o recipiente de sabão. O
sabão em pedra não será dissolvido.

• Siga a quantidade recomendada pelo fabricante. Alguns amaciantes são
muito viscosos e podem dificultar o abastecimento do recipiente. Caso isso
ocorra, dilua o amaciante viscoso com um pouco de água antes do abastecimento.

• Verifique na ilustração acima a quantidade de sabão a ser usada neste
compartimento, em função da quantidade (volume) de roupa a ser lavada - Nível Mínimo/Nível Médio/Nível Máximo.

Sua lavadora possui um inovador sistema antimanchas: o sabão é diluído antes de entrar em contato com a roupa, evitando manchas. Importante: não ultrapasse os níveis de sabão e amaciante indicados.
O excesso desses itens pode prejudicar o funcionamento e rendimento
da lavadora, ou ainda manchar suas roupas.

Programe sua lavadora

1 Programas
Pode ser girado para os dois sentidos devendo ser posicionado de acordo com o
programa de lavagem desejado.
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2 Nível de água
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Pode ser girado para qualquer sentido. Ajusta o nível de água de acordo com a quantidade de roupas colocadas na lavadora.
Para evitar transbordamento, coloque as roupas antes de encher a lavadora com água.
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3 INICIAR / PAUSAR

6

C

F

7
E

Inicia ou pausa o processo de lavagem. Para iniciar a lavagem, selecione o programa de lavagem desejado e pressione a tecla INICIAR/PAUSAR. Para pausar a
lavagem, pressione novamente a tecla (LED da Função INICIAR/PAUSAR ficará
piscando). Para continuar a lavagem, pressione a tecla mais uma vez.
Se pausar o processo durante a centrifugação, é necessário esperar até 2 minutos
para que o processo recomece.

D

PARA DESLIGAR A LAVADORA

Pressione a tecla INICIAR / PAUSAR durante 3 segundos

Programas de lavagem
PROGRAMA

LCA12

LCA15

TIRA MANCHAS

F

3h40min

4h

MUITO SUJO

E

2h50min

2H50min

CAMA E BANHO

D

2h

2h20min

DELICADO

C

1h50min

1h50min

DIA-A-DIA

B

2h

2h

RÁPIDO

A

1h30min

1h30min

LIMPEZA DO CESTO

I

2h

2h

ENXAGUAR

G

1h

1h

CENTRIFUGAR

H

20min

15min

O tempo dos programas é relacionado ao
tempo total do ciclo de lavagem, incluindo os
processos: enchimento, lavagem, enxágue e
centrifugação.
O tempo pode variar dependendo do nível
de água selecionado e da pressão da rede de
abastecimento de água.

Programas especiais

4 Turbo lavagem
Quando desejar lavar roupas muito sujas ou encardidas. Esta função pode ser acionada a qualquer momento. Não funciona no modo delicado.

5 Reutilizar água (Adiar centrifugação)
O botão REUTILIZAR ÁGUA pode ser utilizado para deixar suas roupas de molho por mais tempo ou para
reaproveitar a água do enxágue para outros serviços de limpeza.
É IMPORTANTE LEMBRAR QUE ESSA FUNÇÃO DEVE SER PROGRAMADA ANTES DO INÍCIO DO PROCESSO DE
ENXÁGUE. A LAVADORA IRÁ MANTER A ÁGUA DO ENXÁGUE E NÃO IRÁ CENTRIFUGAR ATÉ QUE O BOTÃO
SEJA LIBERADO.
Para ADIAR CENTRIFUGAÇÃO: caso você queira suas roupas de molho no amaciante por mais tempo,
aperte o botão REUTILIZAR ÁGUA antes do início do processo de enxágue. Feito isso, os processos de
drenagem da água e centrifugação não serão realizados. Quando quiser retomar o processo é só apertar
o botão novamente e sua lavadora começará o processo de drenagem da água e em seguida a centrifugação da roupa. Não deixe suas roupas de molho por tempo prolongado, o molho excessivo pode
causar danos às peças.

Para REUTILIZAR A ÁGUA: caso você deseje reutilizar a água da lavadora, aperte o botão REUTILIZAR ÁGUA antes do início do processo de enxágue. Feito isso, os processos de drenagem da água e centrifugação não serão realizados (nesse
caso, você parou o processo para que você consiga retirar a água da lavadora). Retire a mangueira da saída de água do
cano de escoamento e coloque-a no lugar ou recipiente que deseja (balde por exemplo). Após colocar a mangueira no
recipiente desejado, aperte o botão novamente para que o processo de drenagem seja reiniciado. A água da sua lavadora
será drenada para o recipiente. Ao terminar, recoloque a mangueira em seu local de origem. Automaticamente a lavadora
iniciará o processo de centrifugação.

6 Duplo enxágue
Adiciona mais enxágue ao ciclo de lavagem, proporcionando ainda mais performance e limpeza das roupas. Esta função
pode ser acionada a qualquer momento antes do início do enxágue.

7 Centrifugar extra
Utilizado para centrifugar uma grande quantidade de roupas. Esta função pode ser acionada a qualquer momento antes do
início do enxágue. Não disponível no ciclo rápido.

7

Limpando sua lavadora
ATENÇÃO

Use água e sabão neutro
aplicados com esponja
ou pano macio.

Antes de iniciar a limpeza de sua
lavadora, retire o plugue da tomada
para evitar choque elétrico.

X

X

Nunca utilize álcool,
querosene, gasolina, thinner,
solventes ou substâncias
abrasivas.

Não utilize equipamentos de alta
pressão ou vapor, bem como
jato de água sobre o produto.
Isso poderá causar danos aos
componentes de sua lavadora.

X

Limpe o vidro da tampa
semanalmente, evitando
acúmulo de resíduos. Nunca
utilize limpa-vidros para não
danificar sua lavadora.

Limpeza interna
C

1l
itr
o

Todo mês faça a limpeza de sua lavadora seguindo os passos
abaixo:
Certifique-se de que não exista nenhuma peça de roupa
1
no interior da lavadora.

B

•2 Coloque 1 litro de alvejante (água sanitária) diretamente no
cesto.
3

Faça a seguinte seleção no painel:
A Nível de água Alto
B Turbo Lavagem
C Programa Limpeza do Cesto

A

Este ciclo de higienização é para evitar manchas nas roupas, que ocorrem em função do acúmulo de gordura do
amaciante e resíduos de sabão.

Importante: Não utilize programas de menor duração durante a lavagem para higienização, para garantir que todo o alvejante e sujeira sejam removidos de sua lavadora.

Limpeza da Tela-Filtro da Mangueira de entrada de Água
Periodicamente será necessário limpar a tela-filtro que está na mangueira de entrada de água.
Para isso, siga os passos abaixo:

1

2

3

Feche a torneira de entrada de água da torneira.
Retire o filtro interno e limpe-o com uma escova.
3 Recoloque-o em seu lugar. Rosqueie a mangueira de entrada na torneira, abra a torneira novamente.

1

2

Limpeza do dispenser

Limpeza do filtro
Para eficiência deste filtro, deve-se limpá-lo após cada ciclo de lavagem. Para realizar a limpeza, siga os passos
abaixo:

1 Puxe a gaveta e abra totalmente até que ela trave. Remova o dispenser de dentro da gaveta para
realizar a limpeza.

1
2

2 Remova o sifão do recipiente de alvejante e amaciante puxando para cima.

Puxe a tampa localizada no centro do agitador, retirando assim o suporte do filtro.
Lave o filtro em água corrente. Se necessário, faça uso de uma escova para auxiliar na limpeza.

Ao término, recoloque corretamente o suporte do filtro no centro do agitador, certificando-se de que as partes
estejam bem encaixadas, pressionando a tampa no agitador até o final.

1

2

Lave o dispenser com água corrente e uma
3
esponja macia. Limpe a gaveta com um pano umedecido em água. Encaixe o dispenser novamente
na gaveta.

Solucionando problemas
Problema

Causa provável

Ação corretiva

Impossível abrir a tampa da lavadora

É normal quando a lavadora estiver na etapa de centrifugação ou enxágue, pois a lavadora possui uma trava de
segurança que impede sua abertura.

Espere aproximadamente 2 minutos após o término da centrifugação ou parada total do funcionamento.

A lavadora não funciona

• A lavadora está desconectada ou não há energia elétrica.
• Torneira de entrada de água fechada.
• O botão de programação não está posicionado corretamente.
• A tampa está aberta.
• O disjuntor está desarmado.

• Certifique-se de que o plugue esteja conectado à tomada elétrica e que haja energia elétrica.
• Abra por completo a torneira de entrada de água.
• Posicione o led no programa desejado.
• Feche a tampa.
• Pressione o botão ‘‘liga/desliga’’.
• Verifique os disjuntores.

A lavadora não drena/centrifuga

• A mangueira de saída de água está alta demais.
• A tampa da lavadora está aberta.
• A mangueira de saída de água está dobrada ou estrangulada.
• Botão adiar centrifugação acionado.
• Programa Centrifugar extra piscando: As roupas estão mal distribuídas na lavadora, causando o desbalanceamento durante a centrifugação.

• Posicione a mangueira a uma altura máxima de 110 cm e mínima de 90cm.
• Feche a tampa.
• Desobstrua a mangueira.
• Libere o botão.
• Redistribua uniformemente as roupas dentro do cesto.

A lavadora enche e drena ao mesmo tempo

• Foi colocado mais de 20cm da mangueira na saída de esgoto ou a mangueira se encontra abaixo de 90cm do
chão.

• Coloque no máximo 20cm da mangueira na saída de esgoto (desde que esteja acima de 90cm do chão).

A lavadora apresenta vibrações ou ruídos

• A base da embalagem não foi retirada.
• A roupa está mal distribuída no cesto.
• A lavadora está encostada na parede ou em algum móvel.
• A lavadora não está nivelada.
• Ruídos durante a lavagem.
• Ruídos durante a centrifugação.

• Retire a base de embalagem.
• Distribua bem as roupas e não enrole-as no agitador.
• Desencoste a lavadora.
• Nivele a lavadora.
• Durante a lavagem, o ruído é devido ao funcionamento do motor da lavadora.
• A bomba de drenagem fica ligada causando um ruído característico que é normal.

A roupa fica manchada se...

• A água da residência está suja.
• A quantidade do amaciante e/ou sabão está excessiva.
• A limpeza da parte interna não foi feita.
• A roupa não é adequada para lavar na máquina.
• Foram misturadas roupas com tipos e cores de tecido muito diferentes.

• Instale um filtro na torneira.
• Utilize a quantidade de produto recomendado.
• Limpe a lavadora conforme recomendado.
• Observe as instruções na etiqueta.
• Separe as roupas de acordo com o tipo de cor do tecido.

Código de erros
LED(S) PISCANDO

CAUSA

CORREÇÃO

TURBO LAVAGEM

Falha no enchimento de água

• Verificar se a torneira está aberta.
• Verificar se a entrada de água da lavadora está obstruída.

DUPLO ENXÁGUE

Falha na drenagem da água

• Verificar se a mangueira de saída de água está na altura indicada no manual de instruções.
• Verificar se a mangueira de saída de água está dobrada.

Falha na trava de segurança da tampa

•Pare de utilizar a lavadora imediatamente e contate a assistência técnica informando o erro

Roupa má distribuída, podendo ocasionar danos na lavadora durante a centrifugação

• Redistribuir as roupas na lavadora.

A função”Reutilizar Água” está ativada.

• Pressione o botão Reutilizar Água para a lavadora continuar o processo de centrifugação.

TURBO LAVAGEM + DUPLO ENXÁGUE
CENTRIFUGAR EXTRA (SOMENTE MODELO LCA 15)
REUTILIZAR ÁGUA

Ao adquirir um produto Colormaq, você garante também o programa de assistência técnica #Muito Mais. O programa permite um atendimento
muito mais personalizado e muito mais rápido aos produtos que necessitam de algum atendimento técnico. Comprove você também!

