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Remover a embalagem 

1. Remova a caixa de papelão e a
embalagem de isopor.

2. Eleve a máquina de lavar e remova a
base de transporte.

3. Remova a fita de segurança do cabo
de alimentação e da mangueira de
drenagem.

4
interior do cesto.

1. Desparafuse os 4 parafusos com a
chave fornecida.

2. Retire os 4 parafusos juntamente com
os tampões de borracha retorcendo
ligeiramente o tampão. 

3. Tape os buracos com os tampões
fornecidos

Para prevenir os danos internos durante o transporte, os 4 parafusos especiais estão

juntamente com os tampões de borracha. Se não forem retirados, podem provocar
vibração, ruído e um funcionamento defeituoso.

Desmontagem dos parafusos de transporte

Parafuso de
transporte

Os materiais de embalagem (plásticos), são perigosos para as crianças, pois podem
provocar asfixia. 
Guarde esse material fora do alcance das crianças.

Máquina

Chave de parafusos

Embalagem
da base

ATENÇÃO

. Remova a mangueira de entrada do

da embalagem para utilizações
futuras.

transporte para utilizações
futuras.

bloqueados. Antes de ligar a máquina de lavar roupa, retire os parafusos

Mantenha a chave presa na base

Guarde os parafusos de
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Nível do piso:
O desnível admissível debaixo da máquina de lavar é de 1°

Fonte de alimentação elétrica :
Deve estar dentro de 1,5 metros de cada lado da localização
da máquina de lavar. Não sobrecarregue a tomada com mais
de um aparelho.

Espaço livre adicional :
É necessário para os modelos de parede, porta e janela
(10 cm: parte traseira / 2 cm: lados direito e esquerdo)
Não coloque nem armazene produtos de lavandaria na parte
superior da máquina de lavar roupa em nenhum momento.

Requisitos do local de instalação

Instalação

Localização

não está impedida por tapetes, carpetes, etc.

Nunca tente corrigir desnivelamentos do com pedaços de madeira, papelão ou materiais semelhantes,

colocados por baixo da máquina.

Se não puder evitar colocar a máquina junto a um fogão a gás ou forno, entre os dois aparelhos deverá

aplicar um isolante (85 X 60 cm), coberto por folha de alumínio, do lado que estiver virado para o fogão ou

forno.

A máquina não deve ser instalada em divisões em que a temperatura possa descer abaixo dos 0°C.

Com a máquina instalada, ajuste os quatro pés utilizando a chave de parafusos fornecida, garantindo que o

a parte inferior de uma eventual bancada ou prateleira.

Este equipamento não foi fabricado    para ser usado em barcos nem em instalações móveis.

Não utilize um cabo de extensão ou um adaptador duplo.

deve ser substituído pelo fabricante ou pelos seus

Desligue sempre a máquina da tomada e feche a alimentação de água depois da utilização.

O aparelho deve-se colocar de forma que a tomada seja facilmente acessível.

assistência técnica da sua localidade.

Não instale a máquina em divisões da casa onde possam ocorrer temperaturas negativas. Os tubos

podem congelar e quebrar devido à pressão. As temperaturas negativas podem desregular os

comandos eletrônicos do aparelho.

temperatura ambiente de sua casa durante algumas horas, antes de proceder à sua instalação e

posterior funcionamento.

Ligação elétrica

Máquina de
lavar roupa

aprox. 2 cm

Ligue a máquina a uma tomada com ligação ao terra de acordo com as normativas de cabos atuais.
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piso     

piso     
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aparelho fique estável e que mantém uma distância de cerca de 2 cm entre a parte superior da máquina e



CUIDADOS a ter com o Cabo de Alimentação
A maioria dos aparelhos devem ser ligados através de um circuito dedicado, ou seja, um
circuito de saída único, que apenas alimente aquele aparelho e que não tenha outras

de instruções. Não sobrecarregue as tomadas de corrente nas paredes. Quando as

constituem um grave perigo. Qualquer destas situações pode provocar um choque

danos ou deterioração, desligue-o, deixe de utilizar o aparelho e mande substituir o cabo
pelo serviço autorizado. Proteja o cabo de desgastes físicos ou mecânicos, como

móvel ou com os pés. Preste especial atenção ao plugue, tomadas, e ao ponto onde o
cabo sai do aparelho.

CUIDADOS

Este aparelho não deve ser utilizado por crianças ou pessoas com capacidades físicas ou
psíquicas limitadas sem o devido acompanhamento

CUIDADOS
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Acessórios

Mangueira de entrada de água (1pç) Chave de parafusos
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1. Desaperte o anel adaptador e os 4
parafusos adaptáveis de segurança.

2.
torneira para que o anel vedante forme
uma conexão segura. Aperte a placa
e os 4 parafusos.

3. Empurre a mangueira de fornecimento de
água para cima para que os anéis
vedantes dentro da mangueira possam

A pressão do fornecimento de água deve estar entre os 100 kPa e 1000 kPa (1,0 - 10,0 kgf / cm²).
Não dobre ou amasse a mangueira de entrada ao ligá-la à válvula.
Se a pressão da alimentação de água for superior a 1000 kPa, deve-se instalar um dispositivo
redutor de pressão.

Tipo-A : Ligue a mangueira de rosca à torneira com rosca

Aperte o conector da mangueira na
torneira de água.

Ligação da mangueira de alimentação de água

Passo1: Verifique se a entrada da mangueira está selada com borracha.

Passo2 : Conecte a mangueira à torneira de água.

São fornecidos dois anéis com a
mangueira de entrada de água no
conector da válvula com o objetivo de

máquina de lavar roupa abrindo a torneira
completamente.

Conector
Superior

Embalagem
de borracha

Mangueira
de abastecimento

Protetor da
mangueira

Fecho de
borracha

Tipo-B : Conectar a mangueira de rosca à torneira sem rosca

aderir por completo à torneira que é
apertada girando para a direita.

Placa

vazamento de água nas ligações da
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1. Desaperte o anel adaptador e os 4
parafusos adaptáveis de segurança.

2. Remova a guia da placa se a torneira for
muito larga para encaixar o adaptador.

3. Empurre o adaptador para o fim da
torneira para que o anel vedante forme
uma ligação segura. Aperte a placa
e os 4 parafusos. 

4. Puxe a placa de trava para baixo,
empurre a entrada da mangueira na
direção do adaptador e liberte a placa de

fica preso no devido local.

Depois de terminar a ligação, se houver vazamento de água da mangueira, repita os

da água.

Anel placa
Guia de placa

Placa de trava

Utilize a torneira horizontal

Torneira
horizontal

Torneira de
extensão

Torneira
quadrada

Tipo-C : Conectar a mangueira de contato à torneira sem rosca

❿☎
• Assegure-se de que a mangueira não esteja

torcida e/ou dobrada.

Depois da mangueira de água
estar ligada à torneira, abrir a
torneira para remover qualquer
vestígio de sujeira, deixe a água
correr para um balde e verifique a
temperatura da água.

trava. Certifique-se que o adaptador

Passo3:                                       à máquina de lavar

mesmos passos. Utilize uma torneira o mais convencional possível para abastecimento

Conecte a mangueira
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suporte
tubo

abraçadeira

Tanque

max.100cm

max.100cm

aprox. 100 cm

aprox. 145 cm

aprox. 105 cm

m
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. 1
00
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Instalação da mangueira de drenagem

• A mangueira de drenagem não deve estar
mais de 100 centimetros acima do piso. 

fixe-o bem com uma corda ou corrente.

ser muito comprida, por favor, não o

causar ruído anormal.
introduza na máquina de lavar. Pode

• Quando instalar a mangueira de drenagem

• A fixação correta da mangueira de

• No caso da mangueira de drenagem

devidos a vazamento de água.
drenagem protegerá o piso de danos

Caso contrário, a água da máquina de
lavar não será drenada ou drenará menos.
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• Verificação em diagonal
Ao empurrar para baixo e na diagonal as
beiras da placa superior da máquina de
lavar roupa, a máquina não deve mexer
um centímetro acima ou abaixo em
absoluto. (Verifique isto nas duas direções)
Se a máquina balançar ao empurrar a
placa superior da máquina na diagonal,
ajuste novamente os pés

2. Se o piso não estiver nivelado, ajuste os
pés de nivelamento conforme for necessário
(não introduza pedaços de madeira, etc.
debaixo dos pés). Assegure-se de que os
quatro pés estão estáveis no piso e,
em seguida, verifique se o eletrodoméstico
está perfeitamente nivelado
(utilize um nível de bolha de ar)

1. O nivelamento correto de uma máquina de
lavar roupa impede o ruído e a vibração
excessiva. Instale o aparelho sobre uma
superfície de piso sólida e nivelada, de
preferência no canto de uma dependência.

O piso de madeira ou o assoalho

vibração excessiva ou para erros de
equilíbrio da carga.

Caso a máquina de lavar esteja instalada em uma plataforma elevada, deve estar
fixa de forma segura para eliminar o risco de queda.
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Ajuste de nível

• Uma vez nivelada a máquina de lavar,
aperte as porcas de bloqueio na direção da
base da máquina de lavar. Todas as
porcas devem estar apertadas.

Aumentar Diminuir 

Porca de
Bloqueio

Aperte de forma
segura todas as 4

porcas de bloqueio.

suspenso podem contribuir para uma
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A superfície de instalação tem de estar limpa, seca e nivelada.

Instale a máquina em um piso duro e plano.

Pavimentos cerâmicos (pavimentos escorregadios)

Posicione ambos os pés da máquina no Tread Mate e nivele a máquina de modo a adaptá-la.

(Corte o Tread Mate em seções de 70x70 mm e cole cada uma delas ao pavimento seco

onde a máquina vai ser colocada.)

Tread Mate é um material auto-adesivo, utilizado em escadas e degraus, para evitar o risco

de escorregamento.

O piso de madeira é particularmente suscetível à vibração.

Para evitar as vibrações, recomendamos que coloque protetores de

borracha por baixo de cada pé, a pelo menos 15mm de distância da

máquina.

Se possível, instale a máquina em um dos cantos da dependência, onde o piso é mais estável.

Coloque os protetores de borracha para reduzir a vibração.

Se instalar e nivelar corretamente a máquina, assegurará um funcionamento regular

e por longos anos.

A máquina tem de estar absolutamente nivelada, na horizontal, e

Não deverá "balançar" quando carregada com roupa.

A superfície de instalação tem de estar limpa, sem qualquer resíduo de cera ou outro

revestimento escorregadio.

Não deixe que os pés da máquina se molhem. Se tal acontecer, a máquina poderá

escorregar do local onde se encontra.

Protetor de
borracha
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Piso em cerâmica

Piso de madeira
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