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Requisitos�do�local�da�instalação

Local

10 cm 2 cm 2 cm

Nível�do�piso: o desnível admissível debaixo da 

máquina de lavar roupa é de 1°.

Tomada elétrica: deve estar a 1,5 metros de qualquer 

um dos lados do local da máquina de lavar roupa.

 • Não sobrecarregue a tomada com mais de um 

aparelho.

Espaço�livre�adicional: da parede, 10 cm: traseira  

/2 cm: lado direito e esquerdo.

 • Nunca coloque ou armazene produtos de lavanderia 

na parte superior da máquina de lavar roupa.

 • Esses�produtos�podem�dani�car�o�acabamento�ou�os�

controles.

Posicionamento

 • Instale a máquina de lavar roupa em uma superfície 

rígida e plana.

 • Certi�que-se�de�que�a�circulação�de�ar�em�torno�da�

máquina de lavar roupa não é impedida por carpetes, 

tapetes, etc.

 • Nunca tente corrigir um desnível no chão colocando 

peças de madeira, papelão ou materiais semelhantes 

sob a máquina de lavar roupa.

 • Se for impossível evitar colocar a máquina de lavar 

roupa próxima a um fogão a gás ou forno, entre 

ambos os aparelhos, deve ser inserido um isolamento 

coberto com folha de alumínio (85 x 60 cm) na parte 

lateral voltada para o fogão ou o forno.

 • Não instale a máquina de lavar roupa em uma 

dependência onde a temperatura poderá atingir graus 

negativos. Mangueiras congeladas podem romper sob 

pressão.�A��ação�da�unidade�de�controle�eletrônico�

pode ser prejudicada a temperaturas abaixo de zero.

 • Certi�que-se�de�que�a�máquina�de�lavar�roupa�esteja�

instalada em um local facilmente acessível para um 

técnico em caso de avaria.

 • Com a máquina de lavar roupa instalada, ajuste os 

quatro pés utilizando a chave fornecida para garantir 

que o aparelho está estável e que foi deixado um 

espaço livre de aproximadamente 5 mm entre a parte 

superior da máquina e parte inferior de qualquer 

bancada.

 • Este equipamento não foi projetado para uso em 

embarcações ou em instalações móveis, tais como, 

caravanas, aviões, etc.

Conexão�elétrica

 • Não utilize um cabo de extensão ou adaptador duplo.

 • Sempre desconecte a máquina de lavar roupa e 

desligue o abastecimento de água após a utilização.

 • Conecte a máquina de lavar roupa em um soquete 

aterrado, em conformidade com os regulamentos de 

�ação�atuais.

 • A máquina de lavar roupa deve ser posicionada de 

forma que o plugue seja facilmente acessível.

 • As reparações na máquina de lavar roupa devem 

ser�realizadas�somente�por�pessoal�quali�cado.�

Reparações realizadas por pessoas inexperientes 

poderão causar lesões ou um mau funcionamento 

grave. Entre em contato com a assistência técnica 

mais próxima da sua região.

 • Se a máquina de lavar roupa for entregue no inverno 

e a temperatura estiver abaixo de zero, deixe sua 

máquina à temperatura ambiente por algumas horas 

antes de a colocar em funcionamento.

0,5 cm
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Desembalar�e�remover�os�

parafusos de transporte

1 Retire a máquina de lavar roupa do isopor.

 • Após a remoção da embalagem e do material 

de transporte, retire a máquina de lavar roupa 

do�isopor.�Certi�que-se�de�que�o�suporte�do�

cesto�se�solta�junto�com�a�base�e�não��ca�

preso no fundo da máquina de lavar roupa.

 • Se precisar deitar a máquina de lavar roupa 

para remover a embalagem da base, proteja 

sempre a lateral da máquina de lavar roupa e 

deite-a cuidadosamente sobre o lado protegido. 

NÃO deite a máquina de lavar roupa pela parte 

da frontal ou traseira.

Suporte do 
cesto (Opcional) 

Embalagem da base

2 Remova os conjuntos de parafusos.

 • Comece pelos dois parafusos de transporte 

na parte inferior, utilize a chave (incluída) para 

soltá-los na totalidade, desparafusando-os para 

a esquerda. Remova os conjuntos de parafusos 

agitando-os um pouco, enquanto os retira.

Retentor

Parafuso de 
transporte

3 Instale as tampas para buracos.

 • Localize as tampas para buracos incluídas no 

conjunto�de�acessórios�ou��xadas�na�parte�

traseira.

Tampão

OBSERVAÇÃO

 • Guarde os conjuntos de parafusos para uso 

futuro. Para prevenir danos aos componentes 

internos, NÃO transporte a máquina de lavar 

roupa sem reinstalar os parafusos de transporte.

 • A não remoção dos parafusos de transporte e 

retentores poderá causar ruído e vibração grave, 

podendo levar a danos permanentes na máquina 

de�lavar�roupa.�O�cabo�é��xado�na�parte�de�trás�

da máquina de lavar roupa com um parafuso de 

transporte para impedir o funcionamento com 

parafusos de transporte no lugar.
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Utilizar�placas�antiderrapantes�

(Opcional)

Se instalar a máquina de lavar roupa em uma superfície 

escorregadia, ela poderá se mover devido à vibração 

excessiva. O nivelamento incorreto poderá produzir 

um mau funcionamento por vibração e ruído. Se isso 

acontecer, instale placas antiderrapantes sob os pés de 

nivelamento e ajuste o nível.

1 Limpe�o�piso�para��xar�as�placas�antiderrapantes.

 • Utilize um pano seco para remover e limpar 

objetos estranhos e umidade. Se continuar 

úmido, as placas antiderrapantes podem 

deslizar.

2 Ajuste o nível antes de colocar a máquina de 

lavar roupa na área de instalação.

3 Coloque a face adesiva das placas 

antiderrapantes voltada para o chão.

 • É�mais�e�caz�instalar�as�placas�antiderrapantes�

sob os pés dianteiros. Se for difícil colocá-

los debaixo dos pés dianteiros, coloque-os 

embaixo dos pés traseiros.

Este lado para cima

Face adesiva

4 Certi�que-se�de�que�a�máquina�de�lavar�roupa�

está nivelada.

 • Empurre ou agite ligeiramente as beiras 

superiores da máquina de lavar roupa para se 

certi�car�de�que�esta�não�está�balançando.�Se�

a máquina de lavar roupa balançar, nivele-a 

novamente.

Pisos em madeira (Pisos 

Suspensos)

 • Os pisos de madeira são particularmente suscetíveis 

a vibração.

 • Para prevenir a vibração, recomendamos que coloque 

vedantes de borracha com, pelo menos, 15 mm de 

espessura em cada pé da máquina de lavar roupa, 

�xados,�no�mínimo,�a�duas�barras�no�chão�com�

parafusos.

Protetor de 
borracha

 • Se possível, instale a máquina de lavar roupa em 

um dos cantos da dependência, onde o piso é mais 

estável.

 • Ajuste os protetores de borracha para reduzir a 

vibração.

 • Você pode obter protetores de borracha (p/

nº.4620ER4002B) na Assistência Técnica da LG.

OBSERVAÇÃO

 • O posicionamento e nivelamento adequados 

da máquina de lavar roupa garantirão um 

funcionamento�con�ável,�regular�e�durável.

 • A máquina de lavar roupa deve estar 100% na 

horizontal e se manter nesta posição de maneira 

�rme.

 • Ela não deve "Balançar" pelos cantos estando 

com carga.

 • A superfície de instalação deve estar limpa, sem 

cera�para�piso�e�outras�coberturas�lubri�cantes.

 • Não deixe que os pés da máquina de lavar roupa 

�quem�úmidos.�Caso�contrário,�poderá�resultar�

em vibração e ruído.
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Nivelar�a�máquina�de�lavar�roupa

Se o piso for irregular, gire os pés ajustáveis, conforme 

o necessário (não coloque peças de madeira, etc., 

debaixo�do�pé).�Certi�que-se�de�que�todos�os�quatro�

pés�estão�estáveis�e�apoiados�no�piso�e,�então,�veri�que�

se o aparelho está perfeitamente nivelado (Utilize um 

nível).

 • Quando a máquina de lavar estiver nivelada, aperte a 

porca de bloqueio em direção à base da máquina de 

lavar roupa. Todas as porcas de bloqueio devem estar 

apertadas.

Levantar

Porca de 
bloqueio

Baixar

Aperte�com��rmeza�as 
4 porcas de bloqueio

 • Veri�cação�em�diagonal� 

Ao empurrar para baixo e na diagonal as beiras 

da placa superior da máquina de lavar roupa, a 

máquina não deve mexer para cima ou para baixo de 

modo�algum�(veri�que�isto�nas�duas�direções).�Se�a�

máquina de lavar roupa balançar ao empurrar a placa 

superior na diagonal, ajuste o pé novamente.

OBSERVAÇÃO

 • Pisos de madeira ou do tipo suspenso podem 

contribuir para desequilíbrio e vibração excessiva.

 • Se a máquina de lavar roupa estiver instalada 

em�uma�plataforma�elevada,�esta�deve�ser��xada�

com��rmeza�para�eliminar�o�risco�de�queda.

Ligar�a�mangueira�de�entrada

 • A pressão de fornecimento de água deve estar entre 

0,1�MPa�e�1,0�MPa�(1,0‒10,0�kgf/cm2).

 • Não dobre ou cruze a mangueira de entrada ao ligá-la 

à válvula.

 • Se a pressão de fornecimento de água for maior do 

que 1,0 MPa, deve-se instalar um dispositivo redutor 

de pressão.

 • Veri�que�periodicamente�o�estado�da�mangueira,�

substitua se for necessário.

Veri�car�vedante�de�borracha�da�

mangueira�de�abastecimento�de�água

São fornecidos dois vedantes de borracha junto com as 

mangueiras de entrada de água. 

Eles são utilizados para prevenir vazamentos de água. 

Certi�que-se�de�que�a�ligação�às�torneiras�está�apertada�

de forma adequada.

Conector da mangueira

Vedante de 
borracha

Conector da mangueira

Vedante de 
borracha
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Conectar�a�mangueira�à�torneira�de�água

Conectar�a�mangueira�de�rosca�à�torneira�com�

rosca

Aperte o conector da mangueira na torneira de 

fornecimento de água.

Conectar�a�mangueira�de�rosca�à�torneira�sem�

rosca

1 Desaperte�os�quatro�parafusos�de��xação.

Conector 
superior

Vedante de 
borracha

Parafuso�de��xação

2 Remova a guia de placa se a torneira for muito 

grande para ajustar o adaptador.

Guia de placa

3 Empurre�o�adaptador�para�o��m�da�torneira�para�

que o anel vedante crie uma ligação estanque. 

Aperte�os�quatro�parafusos�de��xação.

4 Empurre a mangueira de entrada verticalmente 

para cima de forma que o vedante de borracha 

possa aderir completamente à torneira e, então, 

aperte-a para a direita.

Placa

Mangueira 
de entrada

Conectar�a�mangueira�de�contato�à�torneira�

sem rosca

1 Desparafuse a placa do anel adaptador e solte os 

quatro�parafusos�de��xação.

Placa do anel

2 Remova a guia de placa se a torneira for muito 

grande para ajustar o adaptador.

Guia de placa



14

3 Empurre�o�adaptador�para�o��m�da�torneira�

para que o anel vedante crie uma ligação 

impermeável.

Aperte a placa do anel do adaptador e os quatro 

parafusos�de��xação.

4 Puxe a placa de trava do conector para baixo, 

insira a mangueira de entrada no adaptador e 

libere�a�placa�de�trava�do�conector.�Certi�que-se�

de que o adaptador esteja encaixado no devido 

lugar.

Placa de trava

OBSERVAÇÃO

 • Após ligar a mangueira de entrada à torneira de 

água, abra a torneira para remover substâncias 

estranhas (sujeira, areia, serragem, etc.) das 

linhas de água. Deixe a água drenar em um balde 

e�veri�que�a�temperatura�da�água.

Conectar�a�mangueira�à�máquina�de�

lavar�roupa

Certi�que-se�que�não�há�dobras�na�mangueira�e�que�

não está amassada.

�Quando�sua�máquina�de�lavar�roupa�tem�duas�

válvulas.

 • A mangueira de entrada com o conector vermelho é 

para a torneira de água quente.

OBSERVAÇÃO

 • Depois de terminar a ligação, se houver 

vazamento de água da mangueira, repita os 

mesmos passos. Utilize uma torneira mais 

convencional possível para abastecimento 

da água. Caso haja apenas água fria para 

alimentação da lavadora, pode ser ligado apenas 

1 mangueira na entrada de cor azul, não sendo 

necessário a instalação das 2 mangueiras (água 

quente e fria).

 • Se a residência do cliente não possuir instalação 

para água quente, poderá utilizar somente 

01 (uma) mangueira de entrada de água (cor 

azul). Não sendo necessário a instalação de 

uma torneira com 02 (duas) saídas. Caso 

o cliente deseje lavar com água quente a 

máquina aquecerá a água implicando em uma 

desvantagem de economia de energia.
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Usar�a�torneira�horizontal

Torneira horizontal

Torneira de extensão

Torneira quadrada

Instalação�da�mangueira�de�

drenagem

 • A mangueira de drenagem não deve ser colocada a 

mais de 100 cm acima do chão. A água na máquina 

de lavar roupa poderá não ser drenada ou será 

drenada de forma muito lenta.

 • Proteger a mangueira de drenagem de forma 

correta protegerá o piso de danos provocados pelo 

vazamento de água.

 • Se a mangueira de drenagem for muito comprida, 

não a force de volta para dentro da máquina de lavar 

roupa. Isso causará um ruído anormal.

aprox. 100 cm

aprox. 145 cm
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aprox. 105 cm

 • Ao instalar a mangueira de drenagem em uma pia, 

�xe-a��rmemente�com�uma�corda.

 • Proteger a mangueira de drenagem de forma 

correta protegerá o piso de danos provocados pelo 

vazamento de água.

Cesto de lavagem

Retentor 
de mangueira
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