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INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

Pré-visualização da sequência de instalação

  ATENÇÃO
 y A Lavadora é pesada! Duas ou mais pessoas são necessárias quando se desloca e desembala a lavadora. Não fazer isso 

pode resultar em ferimentos nas costas ou outro tipo de ferimentos. 

 y Guarde e instale a lavadora onde ela não fique exposta a temperaturas abaixo de zero ou exposta às condições do clima. O 

não cumprimento desta advertência pode provocar ferimentos graves, incêndio, choque elétrico ou morte.

 y Aterre devidamente as conexões da lavadora para ficar em conformidade com todos os códigos e regulamentos legais. O 

não cumprimento desta advertência pode provocar ferimentos graves, incêndio, choque elétrico ou morte.

 y Para reduzir o risco de choque elétrico, não instale a lavadora de roupa em um local úmido. O não cumprimento desta 

advertência pode provocar ferimentos graves, incêndio, choque elétrico ou morte.

 y A abertura da base não deve ser obstruída por tapetes, carpetes, etc.

 y Não retire o pino de terra. Não use um adaptador ou cabo de extensão. Ligue em uma tomada de 3 pinos aterrada. O não 

cumprimento desta advertência pode provocar ferimentos graves, incêndio, choque elétrico ou morte.

Verificação e escolha do
local adequado

Desembalagem e 
remoção dos parafusos 

de transporte 

Ligação das mangueiras de 
água 

Ligação da mangueira de 
drenagem 

Nivelamento da
Lavadora de Roupa 

Conectando o cabo de
energia e aterramento 

Teste o funcionamento
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Verificação e escolha do local adequado

Instale a lavadora em um pavimento sólido que é 
suficientemente forte e rígido para suportar o peso da 
lavadora de roupa, mesmo quando em carga completa. 
Se o pavimento é muito flexível, pode ser necessário 
reforçar para torná-lo mais rígido. Se o pavimento não 
é sólido, isso pode provocar vibrações e ruído. 

1 Limpe o piso antes da instalação. 

-  Deve-se certificar de selecionar um pavimento  
firme e suave.

2 Duas ou mais pessoas são necessárias para mover 
e desembalar a lavadora de roupa.

3 Deixe espaço suficiente entre as paredes e a  
lavadora de roupa para a instalação.

Requisitos de espaço 

Você deve deixar espaço suficiente para as mangueiras 
de água, de drenagem e para o fluxo de ar. 

 NOTA
 y Deve-se certificar de deixar espaço para a parede, 
para a porta ou desníveis do pavimento que 
podem aumentar as folgas necessárias. 

Instalando em um pavimento

293/4"
(75.6 cm)

4"
(10 cm)

51"
(129.5 cm)

221/4"
(57 cm)

27"
68.6 cm1"

(2.5 cm)
1"
(2.5 cm)

 NOTA
 y O pavimento deve ser suficientemente forte e rígido 
para suportar o peso da lavadora quando estiver 
completamente carregada. Se o pavimento é muito 
flexível, pode ser necessário reforçar para torná-lo mais 
rígido. Um piso que é adequado para uma lavadora de 
carregamento superior, pode não ser suficientemente 
rígido para uma lavadora de carregamento frontal, 
devido à diferença na velocidade da centrifugação e 
direção. Se o piso não é sólido, a sua lavadora pode 
vibrar e você pode ouvir e sentir a vibração em toda a 
sua casa.

 y Antes de instalar a lavadora, verifique se o piso está 
limpo, seco e livre de poeira, sujeira, água e óleos 
para que os pés da lavadora não deslizem facilmente. 
Nivelando os pés que podem se mover ou deslizar no 
piso, contribui-se para diminuir o excesso de vibração 
e ruído devido ao mau contato com o mesmo. 

 y Se tiver de ser usado um recipiente para o escoamento 
de gotas, tome cuidado extra para seguir as instruções 
fornecidas com o recipiente, e deve-se certificar-se 
que os pés de nivelamento estão ajustados e nivelados 
corretamente com o recipiente. O uso do recipiente 
para o escoamento de gotas e a falha ao nivelar a 
máquina no mesmo, podem resultar em aumento de 
vibração e ruído durante a operação.  

Instalando em um pedestal ou kit de empilhamento

29 3/4"
(75.6 cm)

4"
(10 cm)

27"
(68.6 cm)

1"
(2.5 cm)

1"
(2.5 cm)

771/2"
(196.8 cm)

 NOTA
 y Consulte as instruções fornecidas com o 
PEDESTAL opcional ou KIT DE EMPILHAMENTO 
antes de instalar em um PEDESTAL ou em um 
KIT DE EMPILHAMENTO.



13INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

Desembalagem e remoção dos 
parafusos de transporte 

Quando você for retirar a lavadora de roupa da sua 
base de papelão, certifique-se de remover o suporte 
de isopor do cesto, que fica localizado ao centro da 
base. Para retirar a lavadora de roupa da sua base de 
papelão, incline-a cuidadosamente sempre de lado. 
NÃO incline a lavadora para a sua frente ou para trás.

Suporte de 
isopor do cesto

Base de papelão 

1 Remova os parafusos de transporte com a chave 
inglesa para soltar completamente todos os 

quatro parafusos de transporte, rodando-os para a 

esquerda e em seguida, puxando-os para fora.

Parafuso de 
transporte

Retentor

2 Localize as quatro tampas dos orifícios incluídos 
no pacote de acessórios e os instale nos orifícios 

indicados abaixo.

Tampa

 NOTA
 y Guarde os conjuntos de parafusos para uso futuro. 
Para evitar danos aos componentes internos, 
NÃO transporte a lavadora sem reinstalar os 
parafusos de transporte.

 y A não remoção dos parafusos de transporte e dos 
retentores, podem provocar vibrações e ruídos 
graves, o que pode levar a danos permanentes 
para a lavadora. O cabo está preso à parte de trás 
da lavadora a um dos parafusos de transporte, 
para ajudar a impedir o funcionamento com os 
parafusos de transporte em seu lugar. 

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
4004 5400 Capitais e Regiões Metropolitanas

*0800 707 5454 Demais Localidades

*Somente chamadas originadas de telefone fixo
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Ligação das mangueiras de água 

1 Verificar os vedantes de borracha em ambos os 
lados da mangueira.

-  Insira um vedante de borracha nas conexões 
localizadas nas pontas de cada mangueira para 
evitar vazamentos. 

Vedante de borracha

Mangueira de água 
(Para entrada de água 
na lavadora de roupa) 

Vedante de
borracha

Mangueira de
água
(Para torneira)

2 Ligue firmemente as mangueiras de abastecimento 
de água nas torneiras de água Quente e Fria com a 

mão e em seguida, aperte outros 2/3 de volta com 

um alicate. 

- Ligue a mangueira azul a uma torneira de água fria 
e a mangueira vermelha a uma torneira de água 
quente. 

  ATENÇÃO
 y Não aperte demais. Podem ocorrer danos no 
acoplamento. 

3 Depois de ligar as mangueiras de entrada nas 
torneiras, abra-as para retirar possíveis resíduos 

acumulados (terra, areia ou serragem). Deixe escoar 

a água em um balde e verifique a temperatura da 

água. 

4 Ligue firmemente as mangueiras nas entradas de 
água com a mão e depois aperte mais 2/3 de volta 

com um alicate. 

-  Ligue a mangueira azul na entrada de água fria e a 
mangueira vermelha na entrada de água quente. 

Entrada
de água

fria

Entrada
de água
quente

  ATENÇÃO
 y Não aperte demais as mangueiras. Apertar 
demais pode danificar as válvulas, resultando em 
vazamento e danos materiais.

5 Verifique se há vazamentos nas torneiras. 

-  Se ocorrer vazamento de água, verifique os passos 
1 a 4 novamente. 

 NOTA
 y Para sua segurança, e para uma vida prolongada 
do produto, use apenas componentes autorizados. 
O fabricante não é responsável por qualquer avaria 
do produto ou acidentes provocados pelo uso de 
peças não autorizadas adquiridos separadamente.

 y Use mangueiras novas quando você instalar a 
lavadora de roupa. Não reutilize as mangueiras 
velhas. Use apenas as mangueiras de entrada 
fornecida com a lavadora. 

 y A LG não recomenda o uso de mangueiras de 
segunda linha. Verifique periodicamente as 
mangueiras para rachaduras, vazamentos e 
desgaste, substituindo-as a cada 5 anos.

 y Não estique as mangueiras de água 
intencionalmente, e deve-se certificar-se que 
elas não estão ou serão esmagadas por outros 
objetos.

 y Pressão do fornecimento de água deve estar 
compreendida entre 14,5 PSI e 145 PSI (de 100 
a 1000 kPa). Se a pressão do fornecimento de 
água é superior a 145 PSI, deve ser instalada uma 
válvula redutora de pressão.

 y Para proporcionar ótimos desempenhos de 
lavagem, a temperatura da água quente deve ser 
fixada em 120-135 ° F (48 a 57 ° C) e a frio, a  
60 °F (15 °C).
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Ligação da mangueira de drenagem 

Prenda a mangueira de drenagem em um local para 
evitar movimentação e vazamentos.

 NOTA
 y A mangueira de drenagem deve ser devidamente 
protegida. Não proteger adequadamente 
a mangueira de drenagem pode provocar 
inundações e mau funcionamento.

 y A altura total da mangueira não deve exceder 
96 polegadas (244,8 cm) a partir do fundo da 
lavadora.

 y A mangueira de drenagem deve ser instalada de 
acordo com os códigos e regulamentos locais 
aplicáveis. Certifique-se de que as mangueiras 
de água não estejam esticadas, comprimidas, 
esmagadas ou dobradas.

Usando um tubo vertical

1 Fixe a extremidade do tubo no suporte de cotovelo. 

- Ligue o suporte de cotovelo dentro de 4 polegadas 
(10 cm) medidos a partir da extremidade da 
mangueira de drenagem. Se a mangueira de 
drenagem se estender mais do que 4 polegadas 
(10 cm) para além da extremidade do suporte do 
cotovelo, o molde ou microrganismos podem ser 
difundidos para o interior da lavadora.

Não mais do que 4
polegadas (10 cm)

Suporte de cotovelo

2 Insira a extremidade da mangueira de drenagem no 
tubo vertical. 

Mangueira de Drenagem

Suporte de cotovelo

3 Use uma cinta para prender e assim fixar a 
mangueira de drenagem no local. 

Usando um tanque de lavar roupa

1 Fixe a extremidade da mangueira no suporte de 
cotovelo. 

-  Ligue o suporte de cotovelo dentro de 4 polegadas 
(10 cm) medidos a partir da extremidade da 
mangueira de drenagem. Se a mangueira de 
drenagem se estender mais do que 4 polegadas 
(10 cm) para além da extremidade do suporte do 
cotovelo, o molde ou microrganismos podem ser 
difundidos para o interior da lavadora.

Não mais do que 4
polegadas (10 cm)

Suporte de cotovelo

2 Pendure a extremidade da mangueira de drenagem 
ao longo da lateral do tanque de lavar roupa. 

Suporte de cotovelo

Mangueira de
Drenagem

3 Use uma cinta para prender e assim fixar a 
mangueira de drenagem no local. 
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Nivelamento da Lavadora de Roupa 

O cesto de sua nova lavadora de roupa gira a 
velocidades muito altas. Para minimizar a vibração, 
ruído e movimento indesejado, o pavimento deve estar 
perfeitamente nivelado e sólido. 

1 Verifique o nível da lavadora de roupa. 

- Verifique o nível exato balançando as bordas 
superiores da lavadora de roupa ou colocando um 
nível em cima da lavadora de roupa. A inclinação 
por debaixo da lavadora de roupa não deve 
exceder 1°, e todos os quatro pés niveladores 
devem estar firmemente no pavimento. 

  Nível

1°

2 Gire os pés inferiores niveladores no sentido horário 
para nivelar a lavadora de roupa. 

- Girando os pés inferiores niveladores vai fazer 
levantar a lavadora de roupa. 

Levantar
3 Gire as porcas de fixação no sentido anti-horário 

e as aperte quando a lavadora de roupa estiver 

nivelada. 

Aperte todas as 
quatro porcas de 
fixação de forma 
segura, usando a 

chave inglesa.

4 Verifique o nível da lavadora de roupa.

-  Deve-se certificar de que a lavadora de roupa 
não balança, empurrando e balançando as bordas 
superiores da lavadora de roupa com cuidado. 

-  Se a lavadora de roupa balançar, repita os passos 
1 a 3.

  ATENÇÃO
 y Usar a lavadora de roupa sem nivelamento, 
pode provocar mau funcionamento causado pela 
produção de excesso de vibração e ruído.

 y Se você estiver instalando a lavadora de roupa 
no pedestal opcional, você deve ajustar os pés 
de nivelamento sobre o pedestal para nivelar a 
lavadora de roupa. Os pés de nivelamento da 
lavadora de roupa devem ser minimizados girando 
as porcas de fixação no sentido anti-horário para 
fixar.

 y Utilize os pés niveladores somente quando 
nivelar a lavadora de roupa. Se levantar os pés 
niveladores desnecessariamente, poderá provocar 
vibrações anormais na lavadora de roupa. 

Usando almofadas antiderrapantes (opcional)
Se instalar a lavadora em um pavimento escorregadio, 
ela pode se mover por causa da vibração excessiva. 
Um nivelamento incorreto pode causar mau 
funcionamento através de ruído e vibração. No caso 
disso ocorrer, coloque as almofadas antiderrapantes 
sob os pés de nivelamento e ajuste o nível.

1 Use um pano seco para remover e limpar objetos 
estranhos ou umidade.

-  Se a umidade permanecer, as almofadas 
antiderrapantes podem escorregar.

2 Ajuste o nível depois de colocar a lavadora no local 
de instalação.  

3 Coloque o lado adesivo da almofada antiderrapagem 
no pavimento. 

-  É mais eficaz instalar as almofadas antiderrapantes 
nos pés dianteiros. Se for difícil colocar as 
almofadas sob os pés dianteiros, colocá-los sob os 
pés traseiros. 

Remover a 
parte de trás 

Este lado para cima

Lado
adesivo

4 Verifique o nível da lavadora de roupa. 

-  Deve-se certificar de que a lavadora de roupa 
não balança, empurrando e balançando as bordas 
superiores da lavadora de roupa com cuidado. Se a 
lavadora de roupa balançar, nivele-a novamente.
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Conectando o cabo de energia e 
aterramento
Certifique-se de aterrar a lavadora de roupa para evitar 
um curto-circuito ou um choque elétrico ao ligar.

Usando uma tomada de 3- pinos
Ligue o plugue em uma tomada elétrica sem 
aterramento adicional. 

  ATENÇÃO
 y  A tomada de energia deve se localizar dentro de 60 
polegadas (1,5 m) para ambos os lados da lavadora de 
roupa.

 y  O aparelho e a saída devem ser posicionados de modo 
que o plugue fique facilmente acessível.

 y Não sobrecarregue a tomada com mais de um 
aparelho.

 y A tomada deve ser aterrada de acordo com os códigos 
de fiação e regulamentos vigentes.

 y É recomendado um fusível de atraso ou disjuntor.
 y É da responsabilidade pessoal e obrigação do 
proprietário do produto ter uma tomada adequada 
instalada por um eletricista qualificado.

 y Não use um cabo ou plugue de energia desgastado ou 
danificado. Substitua ou repare imediatamente. Não 
fazer isso pode resultar em morte, incêndio, choque 
elétrico ou mau funcionamento.  

 y Não modifique o cabo de energia e tome cuidado para 
não danificá-lo quando instalar ou deslocar a lavadora 
de roupa. Não fazer isso pode resultar em morte, 
incêndio, choque elétrico ou mau funcionamento.

 y Deve-se certificar de que a lavadora de roupa está 
aterrada.

 y Ligue a lavadora de roupa em uma tomada aterrada, 
em conformidade com a classificação antes de usá-
la. Não fazer isso pode resultar em morte, incêndio, 
choque elétrico ou mau funcionamento.

 y Não use adaptadores ou extensões. A lavadora deve 
estar sempre ligada em sua própria tomada elétrica 
individual, a qual possui uma tensão que corresponde a 
placa. Não fazer isso pode resultar em incêndio, choque 
elétrico ou mau funcionamento.

 y Não danifique nem corte o terminal de aterramento 
do cabo de energia. Fazer isso pode provocar a morte, 
incêndio, choque elétrico ou mau funcionamento do 
produto.

Teste de funcionamento 
Verifique se a lavadora de roupa está instalada 
corretamente e execute um ciclo de ensaio.

1 Carregue a lavadora de roupa com 6 lbs ( 2,5 Kg) de 
roupa.

2 Pressione A e gire B para a direita 

3 Pressione  para Enxágue + Centrifugação.  

4 Pressione C.

- O ciclo de lavagem inicia-se.

5 Verifique se a água é fornecida, se a lavadora de 
roupa não balança ou vibra excessivamente, e se 

escoa bem durante o ciclo de centrifugação. 

- Se ocorrerem vazamentos de água durante o 
abastecimento de água, consulte a página 14, 
ligação das mangueiras de água, para ligá-las 
corretamente.  

- Se a lavadora de roupa balança e vibra 
excessivamente, consulte a página 16, 
nivelamento da lavadora de roupa, para nivelá-la 
novamente. 

- Se a drenagem não funciona, consulte a página 15, 
Ligação da mangueira de drenagem, para instalá-la 
corretamente. 


