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Requisitos de instalação

Eletricidade e aterramento

•	 Um �usível ou disjuntor CA 127 V/60 
Hz é necessário

•	 Use um circuito secundário individual 
especí�co para a lavadora de roupas

Para garantir um aterramento adequado, 
o aparelho é equipado com um cabo de 
alimentação que contém um plugue de 
aterramento de três pinos, para uso em 
uma tomada corretamente instalada e 
aterrada.
Consulte um eletricista ou técnico 
quali�cado se não tiver certeza sobre o 
aterramento. 
Não modi�que o plugue �ornecido. Se ele 
não se encaixar na tomada, chame um 
eletricista quali�cado para instalar uma 
tomada adequada.

ADVERTÊNCIA

•	 NÃO use uma extensão.
•	 Utilize apenas o cabo de �orça 

�ornecido com a lavadora de roupas.
•	 NÃO conecte o �o terra a canos de 

plástico, tubulações de gás ou canos de 
água quente.

•	 Condutores terra conectados 
incorretamente podem causar 
descargas elétricas.

Abastecimento de água

A pressão de água adequada para esta 
lavadora de roupas é entre 50 kPa e 800 
kPa. Pressão de água in�erior a 50 kPa 
pode �azer com que a válvula de água não 
�eche completamente. Além disso, pode 
levar mais tempo para encher o tambor, 
resultando no desligamento da lavadora 
de roupas. As torneiras devem estar a 120 
cm da parte traseira da lavadora de roupas 
para que as mangueiras consigam chegar 
até ela.
Para reduzir o risco de vazamentos:
•	 Certi�que-se de que as mangueiras de 

água estejam �acilmente acessíveis.
•	 Feche as torneiras quando a lavadora 

de roupas não estiver em uso.
•	 Veri�que regularmente os vazamentos 

nas conexões da mangueira de entrada 
de água.

CUIDADO

Antes de utilizar a lavadora de roupas pela 
primeira vez, procure por vazamentos em 
todas as conexões na válvula de água e 
nas torneiras.

Drenagem

A Samsung recomenda uma altura de cano 
vertical de 60-90 cm. A mangueira de 
drenagem deve ser conectada através do 
clipe de mangueira ao cabo vertical, e o 
cano vertical deve cobrir completamente a 
mangueira de drenagem.
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Piso

Para um melhor desempenho, a lavadora 
deve ser instalada em um piso sólido. 
Os pisos de madeira podem precisar de 
re�orço para minimizar a vibração e/
ou cargas desequilibradas. Os carpetes e 
super�ícies de lajotas moles não são uma 
boa resistência às vibrações e podem 
contribuir para a tendência da lavadora de 
roupas de �azer leves movimentos durante 
o ciclo de centri�ugação.

CUIDADO

NÃO instale a lavadora em uma plata�orma 
ou estrutura de suporte �rágil.

Temperatura da água

Não instale a lavadora em áreas onde 
a água pode congelar, pois o aparelho 
sempre manterá um pouco de água em 
suas válvulas de água, bombas e/ou 
mangueiras. A água congelada deixada 
nas peças de conexão pode causar danos 
às cintas, bomba e outros componentes da 
lavadora.

Instalação em armário ou embutida em 
parede

Espaço mínimo para uma operação estável:

Laterais 25 mm Traseira 50 mm

Parte 
superior

25 mm Dianteira
550 
mm

Caso a lavadora e a secadora sejam 
instaladas no mesmo local, a parte da 
�rente da reentrância ou armário deve 
ter pelo menos 550 mm de abertura 
desobstruída para passagem de ar. Sua 
lavadora, quando sozinha, não requer 
qualquer abertura especí�ca para 
passagem de ar.
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Instalação passo a passo

PASSO 1 Selecionar um local

Requisitos do local:
•	 Super�ície rígida e plana, sem tapetes ou piso que possam obstruir a ventilação
•	 A�astado da luz solar direta
•	 Espaço adequado para ventilação e passagem de cabos
•	 A temperatura ambiente é sempre superior ao ponto de congelamento (0 ˚C)
•	 A�astado de �ontes de calor

PASSO 2 Retirar os para�usos de transporte

Desembrulhe o pacote do produto e 
remova todos os para�usos de transporte.

1. A�rouxe os para�usos de transporte na 
parte traseira da lavadora usando a 
chave de boca �ornecida.

2. Preencha os �uros com as tampas de 
para�usos �ornecidas. 
Guarde os para�usos de transporte para 
uso no �uturo.

ADVERTÊNCIA

Os materiais de embalagem podem ser perigosos a crianças. Mantenha todo o material de 
embalagem (sacos plásticos, poliestireno, etc.) longe de crianças.
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PASSO 3 Ajustar os pés de nivelamento

1. Deslize gentilmente a lavadora para 
a posição desejada. O uso de �orça 
em excesso pode dani�car os pés de 
nivelamento.

2. Nivele a lavadora de roupas ajustando 
manualmente os pés de nivelamento.

3. Aperte as porcas usando a chave de 
boca quando o nivelamento tiver sido 
concluído.

PASSO 4 Conectar a mangueira de água

O adaptador de mangueira �ornecido pode variar dependendo do modelo. Este passo o 
guiará através da conexão do adaptador do tipo conector. Se você tiver um adaptador do 
tipo para�uso, siga para o 7.

A

B

Conecte a mangueira de água na torneira.

1. Remova o adaptador (A) da mangueira 
de água (B).

2. Utilize uma chave de �enda Philips 
para a�rouxar os quatro para�usos do 
adaptador.
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×

C

3. Segure o adaptador e gire a parte (C) 
na direção da seta para soltá-lo em 5 
mm (*).

C

4. Insira o adaptador na torneira de água 
e aperte os para�usos ao levantar o 
adaptador.

5. Gire a peça (C) na direção da seta e 
aperte.

E

6. Ao pressionar a peça (E), conecte a 
mangueira de água ao adaptador. Então 
solte a peça (E). A mangueira se conecta 
ao adaptador com um som de clique.

7. Se estiver usando uma torneira de 
água roscada, use o adaptador do tipo 
para�uso �ornecido para conectar à 
torneira de água, como mostrado.
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8. Conecte a outra ponta da mangueira 
de água à válvula de entrada na parte 
traseira da lavadora. Gire a mangueira 
no sentido horário para apertar.

9. Abra a torneira de água e veri�que se 
há vazamentos em torno das áreas de 
conexão. Caso haja vazamentos, repita 
os passos anteriores.

ADVERTÊNCIA

Pare de usar a lavadora de roupas se houver vazamento de água e entre em contato com o 
centro de serviços local da Samsung. Caso contrário, isso pode causar choques elétricos.

CUIDADO

Não estique a mangueira de água com �orça. Se a mangueira �or muito curta, substitua-a 
por uma mangueira mais longa e com maior pressão.

OBSERVAÇÃO

•	 Depois de ter conectado a mangueira de água ao adaptador, veri�que se ela está 
conectada adequadamente puxando a mangueira de água para baixo.

•	 Use um tipo popular de torneia de água. Se a torneira �or quadrada ou muito grande, 
remova o anel de espaçamento antes de inserir a torneira no adaptador.
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Para modelos com uma entrada adicional 
de água quente:

1. Conecte a outra ponta vermelha da 
mangueira de água quente à válvula de 
entrada na parte traseira da lavadora.

2. Conecte a outra ponta da mangueira de 
água quente à torneira de água quente.

Mangueira aqua (somente modelos aplicáveis)

A

A mangueira aqua alerta os usuários 
sobre o risco de vazamentos de água. Ela 
detecta o fuxo de água e �ca vermelha 
no indicador (A) central em caso de um 
vazamento.
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PASSO 5 Posicionar a mangueira de drenagem

A mangueira de drenagem pode ser posicionada de três �ormas:

× A

Sobre a beirada de uma pia

A mangueira de drenagem deve ser 
colocada em uma altura entre 60 cm e 90 
cm (*) do chão. Para manter a mangueira de 
drenagem curvada, utilize a guia plástica 
de mangueira (A) �ornecida. Fixe a guia na 
parede usando o gancho para garantir uma 
drenagem estável. 

Em um cano de drenagem da pia

O cano de drenagem deve estar acima do 
si�ão da pia para que a ponta da mangueira 
�que pelo menos 60 cm acima do chão.

×

Em um cano de drenagem

O cano de drenagem deve �car entre 60 
cm e 90 cm de altura (*). Recomenda-
se usar um cano vertical alto de 65 cm. 
Veri�que se a mangueira de drenagem 
está conectada ao cano vertical em uma 
inclinação.

Requisitos do cabo vertical de drenagem:
•	 Diâmetro mínimo de 5 cm
•	 Capacidade de transporte mínima de 60 

litros por minuto 

PASSO 6 Ligue a lavadora de roupas

Conecte o cabo de �orça a uma tomada elétrica aprovada CA 127 V/ 60 Hz e protegida 
por um �usível ou disjuntor. Em seguida, pressione Liga/Desliga para ligar a lavadora de 
roupas.
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