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Configuração da sua lavadora 
de roupas

Nunca utilize extensões. 
Utilize apenas o cabo de força fornecido com sua lavadora.

Ao se preparar para uma instalação, certifique-se de que sua rede elétrica ofereça:
Fusível ou disjuntor CA 127V / 60Hz
Circuito de ramificação individual que atenda apenas à sua máquina

É necessário aterrar sua lavadora de roupas. Caso sua máquina apresente mau funcionamento 
ou quebre, o aterramento reduzirá o risco de choque elétrico pois fornece um caminho de 
menos resistência para a corrente elétrica.
Seu aparelho é equipado com um cabo de alimentação com um plugue de aterramento de três 
pinos, para uso em uma tomada corretamente instalada e aterrada.

Nunca conecte o fio terra a linhas de canos de plástico, tubulações de gás ou canos de 
água quente.

A conexão inadequada do condutor equipamento-aterramento pode causar choques elétricos.
Converse com um eletricista ou técnico qualificado caso não tenha certeza se a lavadora está 
aterrada adequadamente. Não modifique o plugue fornecido com a lavadora. Caso ele não 
encaixe na tomada, peça a um eletricista qualificado para instalar uma tomada adequada.

Sua máquina irá encher corretamente quando a pressão da água estiver entre 50 kPa e 800 
kPa. Uma pressão inferior a 50 kPa pode causar falhas na válvula de água e pode não permitir 
que ela se feche completamente. Ou, ainda, pode fazer com que demore mais tempo para 
encher a máquina do que o permitido pelos controles, fazendo com que sua máquina desligue. 
(Um limite de enchimento, projetado para impedir transbordamento caso uma mangueira interna 
se solte, está integrado aos controles.)

As torneiras devem estar a 120cm da parte traseira de sua lavadora para que as mangueiras 
fornecidas consigam chegar até ela.

A maioria das lojas de itens para encanamento vende mangueiras de diversos tamanhos, 
até 305 cm.

É possível reduzir o risco de vazamentos e danos causados por água:

abastecimento.

Antes de utilizar sua lavadora pela primeira vez, procure por vazamentos em todas as 
conexões na válvula de água e nas torneiras.
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A Samsung recomenda uma altura de cano vertical de 65cm. É necessário que a mangueira 
de drenagem seja direcionada através do prendedor da mangueira de drenagem até o cano 
vertical. O cano vertical deve ser grande o suficiente para aceitar o diâmetro externo da 
mangueira de drenagem. A mangueira de drenagem é encaixada na fábrica.

Para um melhor desempenho, a lavadora deve ser instalada em um piso de construção 
sólida. Os pisos de madeira podem precisar de reforço para minimizar a vibração e/ou cargas 
desequilibradas. Os carpetes e superfícies de lajotas moles contribuem para a existência 
de vibração e para a tendência da sua lavadora fazer leves movimentos durante o ciclo de 
centrifugação.

Nunca instale a lavadora em uma plataforma ou estrutura de suporte frágil.

Não instale a lavadora em áreas onde a água pode congelar, pois o aparelho sempre manterá 
um pouco de água em sua válvula de água, bomba e mangueira. Água congelada nas 
tubulações pode causar danos às cintas, bomba e outros componentes. 

Para que funcione de modo seguro e adequado, a sua nova lavadora requer distâncias mínimas 
de:

Laterais - 25 mm Traseira - 50 mm
Superior - 25 mm Frontal - 465 mm

Caso a lavadora e a secadora sejam instaladas juntas, a parte da frente da reentrância ou 
armário deve ter pelo menos 465 mm de abertura desobstruída para passagem de ar. Sua 
lavadora, quando sozinha, não requer qualquer abertura específica para passagem de ar.

ETAPA 1

Antes de instalar a lavadora, verifique se o local:

ventilação
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ETAPA 2

Antes de instalar a lavadora, remova todos os parafusos de transporte da parte traseira dela.

1. Afrouxe todos os parafusos com a chave de fenda 
fornecida.

2. Segure no parafuso com a chave de fenda e puxe-o 
pela seção mais larga do orifício. Repita para cada 
parafuso.

3. Coloque as tampas plásticas fornecidas nos furos.

4. Guarde os parafusos de transporte em segurança, para o caso de ter de mover a lavadora 
de roupa no futuro.

Os materiais da embalagem podem ser perigosos para as crianças. Mantenha todo o 
material de embalagem (sacos plástico, isopor, etc.) fora do alcance das crianças.

Configuração da sua lavadora 
de roupas
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ETAPA 3

Ao instalar sua lavadora, certifique-se de que o plugue, o abastecimento de água e a 
drenagem estejam facilmente acessíveis.

1. Deslize a lavadora para a posição desejada.

2. Nivele sua lavadora 
girando o pé nivelador 
para dentro e para fora 
com a mão. 

3. Quando a lavadora estiver nivelada, aperte as porcas 
usando a chave de boca fornecida junto com a mesma.

ETAPA 4

Conexão da mangueira de entrada de 
água
1. Pegue a conexão em "L" (cotovelo) para a 

mangueira de entrada de água fria e conecte-a 
à entrada de água fria na parte traseira da 
lavadora. Aperte-a manualmente.

A mangueira de entrada de água deve estar 
conectada à lavadora em uma ponta e a uma 
torneira na outra. Não estique a mangueira de 
entrada de água. Se a mangueira for muito 
curta, substitua-a por uma mangueira mais 
longa e com maior pressão.

2. Conecte a outra ponta da mangueira de entrada 
de água fria a uma torneira de água fria do 
tanque e aperte-a manualmente. Se necessário, 
você pode reposicionar a mangueira de 
entrada de água na parte posterior da lavadora 
de roupas soltando a conexão, girando a 
mangueira, e reapertando a conexão.

1. Pegue a conexão em "L" (cotovelo) vermelha para a mangueira de entrada de água quente 
e conecte-a à entrada vermelha de água quente na parte traseira da lavadora. Aperte-a 
manualmente.

2. Conecte a outra ponta da mangueira de entrada de água quente a uma torneira de água 
quente do tanque e aperte-a manualmente.

3. Utilize uma peça em "Y" caso deseje utilizar apenas água fria.
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Configuração da sua lavadora 
de roupas

Conexão da mangueira de entrada de água

1. Remova o adaptador da mangueira de entrada de água.

2. Primeiro, utilize uma chave de fenda do tipo "+" e solte 
os quatro parafusos do adaptador. Em seguida, pegue o 
adaptador e gire a parte (2), seguindo a seta, até que haja 
um espaço de 5 mm. 

3. Conecte o adaptador à torneira apertando os parafusos 
firmemente enquanto puxa o adaptador para cima.  
Gire a parte (2) seguindo a seta e conecte (1) e (2).

4. Conecte a mangueira de entrada de água ao 
adaptador. Ao liberar a parte (3), a mangueira se 
conecta automaticamente ao adaptador, fazendo 
um som de "clique".

Depois de ter conectado a mangueira de 
entrada de água ao adaptador, verifique se 
ela está conectada corretamente puxando a 
mangueira de entrada de água para baixo.

5. Conecte a outra ponta da mangueira de entrada de água 
à válvula de água de entrada na parte traseira da lavadora. 
Parafuse completamente a mangueira no sentido horário.

1

2

1
2

3
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6. Abra o abastecimento de água e verifique se não há 
vazamentos na válvula de água, torneira ou adaptador. 
Caso haja vazamentos, repita as etapas anteriores.

Não utilize sua lavadora de roupas caso haja um 
vazamento. Isso pode provocar choques elétricos ou 
ferimentos.

Se a torneira de água for do tipo rosca, conecte 
a mangueira de entrada de água à torneira como 
demonstrado.

Utilize o tipo de torneira mais convencional para o fornecimento de água. Se a torneira for 
quadrada ou muito grande, remova o anel de espaçamento antes de inserir a torneira no 
adaptador.

Conexão da Aqua Hose (Modelos selecionados)

A Aqua Hose foi inventada para proporcionar uma proteção 
perfeita contra vazamentos.
Ela é conectada à mangueira de entrada de água e corta 
automaticamente o fluxo de água se a mangueira estiver 
danificada. Ela também exibe um sinal de aviso.

Conecte a mangueira de entrada de água à torneira, como 
mostra a figura.

✗
✗
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Configuração da sua lavadora 
de roupas

Conexão da mangueira de drenagem
A ponta da mangueira de drenagem pode ser posicionada de três formas:
1. Sobre a beirada de uma pia: A mangueira de drenagem deve ser posicionada a uma altura 

de 60 a 90 cm. Para manter a mangueira de drenagem curvada, utilize o guia plástico de 
mangueira fornecido. Prenda o guia a uma parede com um gancho ou a uma torneira com 
um pedaço de barbante para evitar que a mangueira de drenagem se movimente.

2. Em um cano de drenagem da pia: O cano de drenagem deve estar acima do sifão da pia 
para que a ponta da mangueira fique pelo menos 60 cm acima do chão.

3. Em um cano de drenagem: Recomendamos utilizar um 
cano vertical de 65 cm de altura; ele não deve ter menos do 
que 60 cm e mais do que 90 cm.

O cano vertical de drenagem requer;

minuto.

ETAPA 5

Conecte o cabo de força a uma tomada elétrica aprovada CA 127V/ 60Hz e protegida por um 
fusível ou disjuntor. (Para obter mais informações sobre requisitos de eletricidade e aterramento, 
consulte a página 14.)

Instale a sua lavadora de roupas corretamente executando o ciclo  
após a conclusão da instalação.

ETAPA 6

A lavadora de roupas da Samsung detecta o peso da roupa automaticamente.  Para que a 
detecção do peso seja mais precisa, execute o Modo de calibração depois da instalação.  Para 
executar o Modo de calibração, siga as etapas a seguir.
1. Remova a roupa e qualquer conteúdo da máquina e desligue-a.
2. Pressione o botão Temperatura e Adiar Fim simultaneamente e, em seguida, pressione o 

botão Liga/Desliga. A máquina será ligada.
3. Pressione o botão Início para ativar o “Modo de calibração”.
4. O tambor irá girar em sentido horário e anti-horário durante aproximadamente 3 minutos.
5. Quando o “Modo de calibração” estiver concluído, “END(En)” aparecerá no display, e a 

máquina será desligada automaticamente.  A lavadora de roupas está pronta para uso.
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