
11
LSD_USER MANUAL (2018-11_Rev.02)

PERIGO

3 - INSTALAÇÃO
3.1  - Recomendações Gerais
1. O aparelho deve ser transportado na posição vertical ou inclinado, não é recomendável transportá-lo 

na posição horizontal. Veja as recomendações na embalagem (caixa) de transporte.

2. Retire todas as embalagens externa e interna que envolvem seu aparelho, não esquecendo 
de remover os protetores dos pés, que ficam presos na base de transporte. Verifique no 
subitem “2.2 - Características Técnicas Gerais”, o peso do aparelho; para facilitar recomenda-
se que a instalação seja feita por duas pessoas.

3. Remova fitas adesivas e confira se todos os itens/acessórios foram recebidos em perfeito estado.

4. Remova completamente o filme plástico das laterais e da traseira do aparelho.

5. Rasgue todos os sacos plásticos e descarte-os adequadamente, estes materiais podem 
representar risco potencial para crianças e animais. Não descarte-os no lixo comum.

6. Não exerça nenhuma pressão sobre qualquer componente e não fique de pé sobre o aparelho.

7. Tenha o cuidado em não colocar as mãos sob o aparelho, podem existir arestas que venham 
a causar ferimentos.

8. Caso ocorra a deformação de alguns dos componentes, o bom funcionamento do aparelho 
poderá ficar comprometido.

Parafusos de transporte
Os parafusos de transporte (4 un.) 
devem ser removidos da parte traseira 
antes de utilizar o aparelho.

Siga  os seguint es pass os  para 
removê-los:

1. Solte os parafusos com a chave 
apropriada (chave de boca n°14 
- não acompanha o produto) e 
em seguida remova-os puxando 
para fora.

2. Tampe os buracos com os quatro 
tampões de fechamento.

3. Guarde os parafusos para uso 
futuro, caso haja necessidade de 
transportar o aparelho.

Risco de choque elétrico!
Não conecte o plugue do aparelho na tomada antes de finalizar a instalação.

Tampões de
fechamento Parafusos de transporte

IMPORTANTE

Não ligar ou utilizar o aparelho 
antes da remoção dos 4 parafusos 
de transporte.
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3.2  - Local de Instalação
1. Instale o aparelho afastado da incidência direta 

de luz solar. A luz do sol poderá afetar a pintura 
do aparelho.

2. Não instale o aparelho em locais muito úmidos, 
com altas temperaturas nem próximos de fontes 
de calor (fogão, forno, aquecedores, radiadores, etc).

3. Instale em um local seco para evitar umidade ou 
ferrugem.

4. Na escolha do local para instalação, considere 
os espaçamentos livres conforme o subitem 
Espaçamentos Mínimos para Instalação, garantindo 
que as saídas de ar não fiquem obstruídas.

5. Não instale ou utilize o aparelho ao ar livre.

6. Instale seu aparelho em um piso que seja resistente 
o suficiente para suportá-lo, inclusive quando este 
estiver totalmente cheio.

7. A Lava e Seca deve ser instalada em um local 
plano e nivelado - veja o procedimento de ajuste 
dos pés na próxima página, que permita uma 
correta drenagem do aparelho, próximo à fonte de 
abastecimento de água e de uma tomada elétrica 
adequada.

8. Observe que haja adequada ventilação, a fim 
de evitar o refluxo de gases caso hajam outros 
aparelhos no ambientes (por exemplo: aparelhos 
movidos por combustíveis - incluindo lareiras, etc).

ATENÇÃO

Não instale o aparelho sobre tapetes 
ou carpetes, evitando assim que haja 
qualquer tipo de obstrução das aberturas 
de ventilação na base.

NOTAS

• Caso na instalação seja utilizado um conduto 
para escape de gases este deverá ser exclusivo 
para o aparelho.
O ar de escape não deve ser descarregado 
juntamente com gases de eletrodomésticos a 
gás ou mesmo com aparelhos que funcionam 
com outros combustíveis.

• O aparelho não deve ser instalado atrás de uma 
porta com fechadura, uma porta de correr ou 
de uma porta com dobradiças no lado oposto à 
Lava e Seca de maneira que a completa abertura 
da porta da Lava e Seca seja impedida.

• Este aparelho não pode ser instalado embutido.

9. Na parte traseira da Lava e Seca estão: o 
cabo de alimentação elétrica, a mangueira 
de drenagem e a conexão para a fonte 
de abastecimento de água. Estas 
mangueiras podem ser posicionadas 
conforme a necessidade da instalação.

10. Escolha um dos lados de maneira a 
facilitar a conexão das mangueiras (de 
água e de drenagem) da Lava e Seca.

IMPORTANTE
A presilha (“a” - figura 1) NUNCA deverá 
ser retirada para reposicionamento da 
mangueira de drenagem do aparelho.

3 - INSTALAÇÃO

Conexão de 
abastecimento

de água

Mangueira de drenagem

Presilha da mangueira 
de drenagem

Cabo de alimentação elétrica

a

1
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Espaçamentos mínimos para instalação

AA
A

A B C (espaçamento frontal recomendável)

Distância Mínima (mm) 20 50 LSD10 = 625  /  LSD12 = 655

2

Nivelamento e ajuste dos pés reguláveis

NOTA

Todos os quatro pés são ajustáveis.

1. Após posicionado no local de trabalho, 
verifique a estabilidade e o nivelamento 
do aparelho. Utilize uma ferramenta de nível 
de bolha (não acompanha o produto) para 
esta verificação.

2. Caso não esteja estável, solte a porca de 
fixação com uma chave adequada e gire 
com a mão o pé , até que este faça contato 
com o piso. Reaperte então a porca de 
fixação (“a” - figura 3).

3. Verifique se o aparelho está nivelado.
4. Caso não esteja, repita o procedimento 

nos demais pés (soltando e apertando 
as porcas), até que o aparelho esteja 
corretamente nivelado ao piso, tanto 
vertical quanto horizontalmente.

5. Finalizados os ajustes é importante que 
as porcas fiquem firmemente bloqueadas.

Nível de
bolha

a

3

Soltar a porca 
e girar o pé 

para elevar o 
aparelho

Soltar a porca 
e girar o pé 

para baixar o 
aparelho

Apertar a porca 
com firmeza 

para manter o 
nivelamento

Porca de 
fixação

NOTA

Em caso de desnivelamento o produto poderá 
apresentar ruído, vibração excessiva e até 
mudar de posição durante o funcionamento.

B

A

C
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A mangueira de entrada de água deverá ser 
instalada da seguinte forma:
1. Conecte a ponta com conexão 90° da 

mangueira na conexão de entrada de água 
(parte traseira do aparelho), girando-a no 
sentido horário (dos ponteiros do relógio) e  
apertando-a manualmente.

2. Conecte a outra extremidade (conexão reta) 
da mangueira (com o filtro interno) em uma 
torneira próxima, girando-a no sentido anti-
horário (contra os ponteiros do relógio) e  
apertando-a manualmente.

3.3  - Conexão e Instalação da Mangueira de Entrada de Água

Fornecimento de água
1. O aparelho opera corretamente com pressão da água entre 50 kPa (5,1mca) e 1000 kPa (102 mca). 

Pressão inferior a 50 kPa (5 mca) poderá causar falhas na válvula de água e pode não permitir 
que ela se feche completamente, ou ainda fazer com que o aparelho seja desligado, gerando o 
código de erro E10 no display do painel de controle - veja mais detalhes na tabela do subitem 7.1.

2. A torneira de abastecimento de água deve estar próxima da parte traseira do aparelho, para 
que a mangueira fornecida com o aparelho consiga alcançá-la facilmente.

3. Se a tubulação de água for nova ou não tiver sido usada por longos períodos, deixe a água 
escorrer e veja se esta sai transparente e sem impurezas. Se esta precaução não for tomada, a 
entrada de água pode ficar bloqueada e danificar o aparelho.

4. Reduza o risco de vazamentos e danos causados por água:
• Mantenha a torneira facilmente acessível.
• Feche a torneira quando o aparelho estiver desligado.
• Verifique regularmente vazamentos nos encaixes da mangueira de abastecimento.
• Certifique-se de que a mangueira de entrada de água não esteja torcida ou esmagada.

5. Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, procure por vazamentos em todas as conexões, 
na válvula de água e na torneira.

IMPORTANTE

A mangueira de entrada de água possui, 
em uma de suas extremidades, um filtro 
interno, esta extremidade DEVE SEMPRE ser 
conectada à torneira de água.

Mangueira de 
abastecimento

de água
(lado sem filtro)

Mangueira de 
abastecimento

de água
(lado com filtro)

Utilize a conexão 
90° para ligar no 
aparelho e a conexão 
reta para ligar na 
fonte de água.

Vista traseira

Conexão no aparelho
(com filtro)

Após fazer as conexões, se houver qualquer 
vazamento, repita os passos para conectar a 
mangueira de entrada e, caso seja necessário, 
utilize fita veda rosca (não acompanha o 
produto) para garantir a correta vedação.
É recomendável que se utilize o tipo mais comum 
de torneira para o abastecimento de água.

NOTA
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A ponta livre da mangueira de drenagem poderá 
ser colocada de duas maneiras:
1. Coloque-a na borda de um tanque de 

lavagem de roupas, aproveitando a saída 
de água deste (figura 1), utilize o suporte 
para mangueira de drenagem (em formato 
de “U”), fornecido com o aparelho.
Quando utilizar o suporte é recomendável 
instalá-lo conforme as figuras 2 e 3, 
observando as instruções a seguir:
• Prenda-o utilizando algo como uma 

corrente, para mantê-lo sem grandes 
deslocamentos laterais.

• Observe as alturas mínima e máxima 
para posicionamento da mangueira, é 
importante não forçá-la de volta para 
dentro quando colocada em um tubo 
de drenagem.

2. Conecte-a ao tubo de drenagem (figura 4).
A mangueira de saída pode drenar a água 
para cima e para baixo, mas não deverá ser 
instalada a uma altura maior de 100 cm, 
nem menor que 60 cm, além disto o final da 
mangueira não deverá ser imerso em água.

3.4  - Instalação da Mangueira de Drenagem (Mangueira de Saída de Água)

IMPORTANTE

NÃO ESQUEÇA, a presilha da mangueira de 
drenagem NUNCA deverá ser retirada para 
reposicionamento da mangueira. (Ver figura 
2 do subitem “3.2 - Local de Instalação”.

ATENÇÃO

Para prevenir o efeito sifão a mangueira 
de drenagem NUNCA deverá ser colocada 
abaixo da superfície da água.

A mangueira de drenagem já vem instalada 
no aparelho, não sendo necessária nenhuma 
ligação na Lava e Seca. 

NOTA

Posicione a mangueira de saída corretamente 
para que o piso não seja danificado por 
vazamento de água.

NOTA

Suporte para
mangueira de 

drenagem

1

Máx.
100 cmMín. 60 cm

4

Tanque de lavagem
de roupas

Tubo de
drenagem

Máx.
100 cm

Mín.
60 cm

Máx.
100 cm

Mín.
60 cm

3

Suporte para
mangueira de drenagem

2
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3.5  - Instruções para Instalação Elétrica

ATENÇÃO

O aparelho está equipado com cabo de 
alimentação com plugue de corrente 
elétrica nominal mínima de 20A e deve 
ser conectado a uma tomada elétrica que 
suporte no mínimo uma corrente elétrica 
nominal de 20A. 

Exemplo de cálculo do dimensionamento da 
rede elétrica:

A seção nominal do cabo (mm²), até a tomada 
onde o aparelho será ligado, deverá ser 
dimensionada em função da capacidade de 
condução de corrente elétrica - Como referência 
ver tabela abaixo, obtida da norma NBR 5410.

Por exemplo, para produtos com corrente 
máxima de 17,5 A; a tabela indica a utilização, 
para efeito de segurança, de cabos com seção 
nominal de pelo menos 1,5 mm².

*  Método de referência B1: Condutores isolados 
ou cabos unipolares em eletroduto de seção 
circular embutido em alvenaria. (Fonte: Tabela 
de tipos de linhas elétricas - NBR 5410).

Tipo de Linha Elétrica (B1)*

Nº condutores (de cobre) carregados: 2

Capacidade de condução 
de corrente (A)

Seção Nominal
do cabo (mm²)

17,5 1,5

NOTA

No exemplo acima consideramos a utilização 
de uma tomada exclusiva para o aparelho.

Este aparelho é  equipado com cabo de 
alimentação e plugue de aterramento e deverá 
ser ligado em uma rede elétrica com aterramento 
de acordo com a norma NBR 5410 (instalações 
elétricas de baixa tensão).  

ATENÇÃO

• Este aparelho NÃO é bivolt. Verifique 
atentamente a tensão do aparelho antes 
de ligá-lo na tomada.

• A tomada elétr ica,  por motivo de 
segurança, deve estar localizada em um 
local de fácil acesso após a instalação 
do aparelho. 

• Não utilize adaptadores, extensões, 
benjamins ou conectores “T”.

• Conecte este aparelho a uma tomada 
exclusiva.

• Não remova o pino de aterramento do 
plugue do cabo de alimentação.

• A tomada utilizada pelo aparelho deve 
estar com o fio terra devidamente 
conectado internamente para garantia 
do aterramento do aparelho através do 
plugue do mesmo.

• O aterramento garante a proteção do 
usuário contra choques elétricos através 
das partes metálicas do aparelho.

• Não seguir estas instruções pode trazer 
risco de vida, incêndio ou choque elétrico.

IMPORTANTE

Risco de Choque Elétrico!

Não desmonte o aparelho. A desmontagem 
somente poderá ser realizada por técnico 
habilitado e autorizado, devido aos componentes 
elétricos que ficarão expostos durante a 
operação de desmontagem, testes, etc.

O cabo de alimentação com plugue 2P+T 
(2 polos + terra) está de acordo como novo 
padrão NBR 14136.

NOTA

Consulte sempre um eletricista ou instalador 
qual if icado para q ue as ins truções de 
aterramento sejam devidamente observadas. 


