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MANUTENÇÃO

 • Desconecte a máquina de lavar roupa antes de 

limpar para evitar o risco de choque elétrico. A 

não observância deste aviso poderá resultar em 

lesões graves, incêndio, choque elétrico ou morte.

 • Nunca utilize produtos químicos agressivos, 

produtos de limpeza abrasivos ou solventes para 

limpar a máquina de lavar roupa. Esses podem 

dani�car�o�acabamento.

AVISO

Limpar�a�sua�máquina�de�lavar�

roupa

Cuidados�após�a�lavagem

 • Após o término do ciclo, limpe a porta e parte interna 

do vedante da porta para remover qualquer umidade.

 • Deixe a porta aberta para secar o interior do tambor.

 • Limpe o corpo da máquina de lavar roupa com um 

pano seco para remover qualquer umidade.

Limpar�o�exterior

Um cuidado adequado da sua máquina de lavar roupa 

pode aumentar o tempo de vida útil da mesma.

Porta:

 • Lave com um pano úmido a parte exterior e interior e, 

em seguida, seque com um pano macio.

Exterior:

 • Limpe imediatamente qualquer vazamento.

 • Limpe com um pano úmido.

 • Não pressione a superfície ou a tela com objetos 

pontiagudos. 

Cuidados�e�limpeza�do�interior

 • Utilize uma toalha ou um pano macio para limpar ao 

redor da abertura da porta da máquina de lavar roupa 

e o vidro da porta.

 • Sempre remova as peças da máquina de lavar roupa 

assim que o ciclo estiver concluído. Deixar peças 

úmidas dentro da máquina pode causar enrugamento, 

transferência de cor e odor.

 • Execute o ciclo de Limpeza do cesto uma vez por 

mês (ou com mais frequência, se necessário) para 

remover acúmulo de sabão e outros resíduos.

Limpar�o��ltro�de�entrada�de�água

 • Desligue�o�cronômetro�se�não�for�utilizar�a�máquina�

de lavar roupa durante um período de tempo 

especí�co�(por�exemplo,�férias),�especialmente�se�

não houver ralos próximos à máquina.

 • O ícone " " será exibido no painel de controle quando 

a água não estiver entrando na gaveta de sabão.

 • Se a água estiver muito dura ou contiver vestígios 

de�depósito�de�cal,�o��ltro�de�entrada�de�água�

pode entupir. Por isso, é uma boa ideia limpá-lo 

ocasionalmente.

1 Desligue a torneira da água e desenrosque a 

mangueira de entrada de água.

2 Limpe�o��ltro�utilizando�uma�escova�de�cerdas�

duras.
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Limpar�o��ltro�da�bomba�de�

drenagem

 • O��ltro�de�drenagem�coleta��os�e�pequenos�objetos�

soltos�na�lavagem.�Veri�que�regularmente�se�o��ltro�

está limpo para garantir um funcionamento suave da 

sua máquina de lavar roupa.

 • Deixe a água esfriar antes de limpar a bomba de 

drenagem, executar um esvaziamento de emergência 

ou abrir a porta em uma emergência.

1 Abra a tampa e retire a mangueira. 

2 Desconecte�o�plugue�de�drenagem�e�abra�o��ltro�

girando-o para a esquerda. 

1

2
Recipiente 
para coletar a 
água drenada.

3 Remova�qualquer�corpo�estranho�do��ltro�da�

bomba.

4 Após�a�limpeza,�gire�o��ltro�da�bomba�e�insira�o�

plugue de drenagem.

5 Feche a tampa de cobertura.

 • Primeiro, drene utilizando a mangueira de 

drenagem�e,�em�seguida,�abra�o��ltro�da�bomba�

para�remover�quaisquer��os�ou�objetos.�

 • Tenha cuidado durante a drenagem pois a água 

pode estar quente.

CUIDADO

* Água dura ou dureza da água é a propriedade relacionada 

com a presença de sais minerais (cálcio e magnésio). 

Normalmente provém de poços artesianos fontes subterrâneas 

e ou fontes sem tratamento. O cálcio e o magnésio impedem a 

ação do sabão e também podem obstruir a entrada de água no 

�ltro.
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Limpar�a�gaveta�distribuidora

O sabão e o amaciante de roupa podem se acumular na 

gaveta distribuidora. Remova a gaveta e os encaixes e 

veri�que�um�ou�duas�vezes�por�mês�se�há�acúmulos.

1 Remova a gaveta distribuidora de sabão 

puxando-a para fora até que esta pare. 

 • Pressione o botão de desengate e remova a 

gaveta.

2 Remova os encaixes da gaveta. 

 • Enxague os encaixes e a gaveta com água 

morna para remover os acúmulos dos produtos 

de lavagem. Utilize apenas água para lavar a 

gaveta distribuidora. Seque os encaixes e a 

gaveta com um pano macio ou uma toalha.

3 Para limpar a abertura da gaveta, utilize um pano 

ou escova pequena não metálica para limpar o 

entalhe. 

 • Remova todos os resíduos das partes 

superiores e inferiores do entalhe.

4 Limpe qualquer umidade do entalhe com um 

pano macio ou toalha.

5 Retorne os encaixes aos compartimentos 

adequados e recoloque a gaveta.

Limpeza�do�Cesto

A Limpeza do cesto é um ciclo especial para limpar a 

parte interna da máquina de lavar roupa.

Um nível de água mais alto é utilizado neste ciclo em 

uma velocidade de centrifugação mais rápida. Realize 

este ciclo regularmente.

1 Remova as roupas ou peças da máquina de lavar 

roupa e feche a porta.

2 Abra a gaveta distribuidora e adicione anticalcário 

(por exemplo, Calgon) no compartimento de 

lavagem principal.

3 Feche a gaveta distribuidora lentamente.

4 Mantenha pressionado os botões Centrifugar 

e Temp.água, ao mesmo, tempo durante 3 

segundos. Em seguida, " " será exibido na 

tela.

5 Pressione o botão Início/Pausa para iniciar.

6 Após o ciclo terminar, deixe a porta aberta para 

permitir que a abertura da porta, o vedante 

�exível�e�o�vidro�da�porta�sequem.

 • Se tiver crianças, tenha cuidado para não deixar 

a porta aberta por muito tempo.

CUIDADO

OBSERVAÇÃO

 • Não adicione sabão aos compartimentos de 

sabão. Pode ser produzida espuma em excesso e 

vazamento da máquina de lavar roupa.
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Cuidados�com�congelamento�

durante�o�inverno

 • Quando congelado, o produto não funciona 

normalmente.�Certi�que-se�de�que�instala�o�produto�

em um local onde este não congele durante o inverno.

 • No caso de o produto necessitar ser instalado em uma 

varanda�ou�em�outra�condição�exterior,�certi�que-se�

de�que�veri�ca�o�seguinte.

Como�evitar�que�o�produto�congele

 • Após a lavagem, remova por completo a água restante 

dentro da bomba através da abertura do plugue 

da mangueira utilizada para a remoção de águas 

residuais. Quando a água tiver sido completamente 

removida, feche o plugue da mangueira utilizada 

para remoção de águas residuais e feche a tampa de 

cobertura.

Tampa de 
cobertura

Plugue de 
drenagem

 • Posicione a mangueira de drenagem na vertical para 

drenar toda a água do interior.

Mangueira de 
drenagem

 • Quando a mangueira de drenagem é instalada 

em um formato curvado, a mangueira interna 

pode congelar.

CUIDADO

 • Após fechar a torneira, desconecte a mangueira 

de entrada de água fria e remova a água enquanto 

segura a mangueira virada para baixo.

Mangueira de 
entrada de 

água fria

Veri�car�a�existência�de�congelamento

 • Se a água não for drenada ao abrir o plugue da 

mangueira utilizada para remover águas residuais, 

veri�que�a�unidade�de�drenagem.

Plugue de 
drenagem

Tampa de 
cobertura

 • Ligue a fonte de alimentação, selecione 

Enxaguamento e Centrifugação e pressione o botão 

Início/Pausa.

Gaveta de sabão
Mangueira de 
drenagem

OBSERVAÇÃO

 • Veri�que�se�a�água�está�entrando�na�gaveta�de�

sabão durante o enxaguamento e se a água está 

sendo drenada pela mangueira de drenagem 

durante a centrifugação.

 • Quando " " é mostrado na janela da tela enquanto 

o�produto�está�em�funcionamento,�veri�que�a�unidade�

de fornecimento de água e a unidade de drenagem 

(alguns modelos não possuem uma função de alarme 

que indique congelamento).
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Com�lidar�com�congelamento

 • Certi�que-se�de�que�esvazia�o�cesto,�verta�água�

morna entre 50–60 °C na parte de borracha dentro do 

cesto, feche a porta e aguarde 1–2 horas.

50‒60�°C

 • Não utilize água fervente. Esta pode causar 

queimaduras ou danos ao produto.

CUIDADO

 • Abra a tampa de cobertura e o plugue da mangueira 

utilizada para a remoção de águas residuais para 

extrair a água totalmente.

Plugue de 
drenagem

Tampa de 
cobertura

OBSERVAÇÃO

 • Quando�a�água�não�é�drenada,�isso�signi�ca�que�

o gelo não derreteu completamente. Aguarde um 

pouco mais.

 • Quando a água for removida totalmente do cesto, 

feche o plugue da mangueira utilizada para a remoção 

de águas residuais, selecione Enxaguamento e 

Centrifugação e, em seguida, pressione o botão 

Início/Pausa.

Gaveta de sabão
Mangueira de 
drenagem

OBSERVAÇÃO

 • Veri�que�se�a�água�está�entrando�na�gaveta�de�

sabão durante o enxaguamento e se a água está 

sendo drenada pela mangueira de drenagem 

durante a centrifugação.

 • Quando ocorrem problemas de fornecimento de água, 

adote as seguintes medidas.

 – Desligue a torneira e descongele a torneira e as 

áreas de conexão da mangueira de entrada do 

produto utilizando um pano com água quente.

 – Retire a mangueira de entrada e mergulhe-a em 

água morna abaixo dos 50–60 °C.

Mangueira de 
entrada 50‒60�°C
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RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

 • A sua máquina de lavar roupa está equipada com um sistema automático de monitoramento de erros para detectar 

e diagnosticar problemas em uma fase inicial. Se a sua máquina de lavar roupa não funcionar adequadamente ou 

não�funcionar,�veri�que�os�seguintes�itens�antes�de�ligar�para�o�centro�de�serviço:

Diagnosticar�problemas

Sintomas Motivo Solução

Barulhos�e�ruídos

Objetos�estranhos,�tal�como�moedas�

ou�al�netes�de�segurança,�podem�

estar no cesto ou na bomba.

 • Pare�a�máquina�de�lavar�roupa,�veri�que�o�

cesto�e�o��ltro�de�drenagem.

 • Se o ruído persistir após a máquina de lavar 

roupa ter sido reiniciada, entre em contato 

com o centro de serviço autorizado.

Som de batidas

Cargas�de�lavagem�pesadas�podem�

produzir�um�som�de�batida.�Isto�

geralmente�é�normal.

 • Se o som continuar, a máquina de lavar 

roupa provavelmente está desequilibrada. 

Pare e redistribua a carga de lavagem.

Ruído�de�vibração

Foram�removidos�todos�os�parafusos�

de transporte e o suporte do cesto?

 • Se não tiverem sido removidos durante a 

instalação, consulte o guia de instalação 

para remover os parafusos de transporte.

Os�pés�estão�apoiados��rmemente�

no�chão?

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

esteja nivelada e aperte as porcas da trava 

na base do aparelho.

Vazamentos�de�água

As�mangueiras�de�entrada�ou�a�

mangueira�de�drenagem�estão�soltas�

na�torneira�ou�na�máquina�de�lavar�

roupa.

 • Veri�que�e�aperte�as�conexões�da�

mangueira.

Os�tubos�de�drenagem�da�casa�estão�

obstruídos.

 • Desentupa o tubo de drenagem. Contate 

um encanador, se necessário.

Excesso�de�espuma

 • Excesso de sabão ou utilização de um sabão 

inadequado pode formar espuma em excesso, 

o que pode causar vazamento de água.

A�água�não�entra�na�

máquina�de�lavar�roupa�

ou�entra�muito�devagar

O�fornecimento�de�água�não�é�

adequado�neste�local.
 • Veri�que�outra�torneira�na�casa.

A�torneira�de�fornecimento�de�água�

não está completamente aberta.
 • Abra a torneira totalmente.

A(s)�mangueira(s)�de�entrada�de�água�

está(ão) dobrada(s).
 • Estique a mangueira.

O��ltro�da(s)�mangueira(s)�de�entrada�

está obstruído.
 • Veri�que�o��ltro�da�mangueira�de�entrada.

A�água�na�máquina�de�

lavar�roupa�não�está�sendo�

drenada ou está sendo 

drenada de forma muito lenta

A�mangueira�de�drenagem�está�

dobrada ou obstruída.

 • Limpe e endireite a mangueira de 

drenagem.

O��ltro�de�drenagem�está�obstruído.  • Limpe�o��ltro�de�drenagem.
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Sintomas Motivo Solução

A�máquina�de�lavar�roupa�

não�liga

O�cabo�de�energia�elétrica�pode�não�

estar�conectado�ou�a�conexão�pode�

estar solta.

 • Certi�que-se�de�que�o�plugue�encaixa�com�

�rmeza�na�tomada�da�parede.

O�fusível�da�casa�queimou,�o�

interruptor disparou ou ocorreu um 

corte�de�energia.

 • Reinicie o interruptor ou substitua o fusível. 

Não aumente a capacidade do fusível. Se 

o problema for uma sobrecarga do circuito, 

contate�um�eletricista�quali�cado�para�

realizar a reparação.

A�torneira�de�fornecimento�de�água�

não�está�ligada.
 • Ligue a torneira de fornecimento de água.

A�máquina�de�lavar�roupa�

não�centrifuga

Veri�que�se�a�porta�está�bem�

fechada.

 • Feche a porta e pressione o botão Início/

Pausa. Depois de pressionar o botão Início/

Pausa, pode demorar um pouco para a 

máquina de lavar roupa começar a centrifugar. 

A porta deve estar travada antes de a 

centrifugação poder ser realizada. Adicione 

1 ou 2 peças semelhantes para ajudar a 

equilibrar a carga. Reorganize a carga para 

permitir uma centrifugação adequada.

A porta não abre

 • Por questões de segurança, depois de ligar 

a máquina de lavar roupa, a porta não pode 

ser�aberta.�Veri�que�se�o�ícone��Trava�da�

porta" está aceso. Você pode abrir a porta 

com segurança depois de o ícone "Trava da 

porta" apagar.

Adiar Fim do ciclo de 

lavagem

 • O tempo de lavagem pode variar pela 

quantidade de roupa, pressão da água, 

temperatura da água e outras condições de 

utilização. Se for detectado um desequilíbrio 

ou se o programa de remoção de espuma 

estiver ligado, o tempo de lavagem 

aumentará.

Transbordamento do 

amaciante de roupa

O�uso�exagerado�de�amaciante�pode�

causar transbordamento.

 • Siga as diretrizes do amaciante para 

assegurar a utilização da quantidade 

adequada. Não ultrapasse a linha de 

enchimento máximo.

Amaciantes distribuído 

muito cedo

 • Feche a gaveta distribuidora lentamente. Não 

abra a gaveta durante o ciclo de lavagem.

Problema�de�secagem Não seca.

 • Não�sobrecarregue.�Veri�que�se�a�

máquina de lavar roupa está drenando 

adequadamente�para�extrair�água�su�ciente�

da carga. A carga de roupas é muito 

pequena para girar adequadamente. 

Adicione algumas toalhas.
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Sintomas Motivo Solução

Cheiro

Este�cheiro�é�causado�pela�borracha�

instalada�na�máquina�de�lavar�roupa.

 • É o cheiro normal a borracha nova e vai 

desaparecer após a máquina ser utilizada 

algumas vezes. 

Se�a�junta�de�borracha�da�porta�e�a�

área�do�vedante�da�porta�não�forem�

limpas�regularmente,�podem�surgir�

cheiros�do�bolor�ou�substâncias�

estranhas.�

 • Certi�que-se�de�que�limpa�a�junta�e�o�vedante�

da porta regularmente e inspecione sob o 

vedante da porta por artigos pequenos ao 

descarregar a máquina de lavar roupa. 

Podem�surgir�cheiros�se�forem�

deixadas�substâncias�estranhas�no�

�ltro�da�bomba�de�drenagem.

 • Certi�que-se�de�que�limpa�regularmente�o��ltro�

da bomba de drenagem. 

Podem�surgir�cheiros�se�o�tubo�

�exível�de�drenagem�não�estiver�

bem�instalado,�causando�sifonagem�

(água�a��uir�para�trás�no�interior�da�

máquina�de�lavar�roupa).�

 • Ao�instalar�o�tubo��exível�de�drenagem,�

certi�que-se�de�que�não��ca�dobrado�ou�

obstruído. 

Ao�utilizar�a�função�de�secagem,�

podem�surgir�cheiros�de�cotão�e�

outra�matéria�da�roupa�que�adere�à�

resistência. 

(Apenas�modelo�de�máquina�de�secar�

roupa)

 • Isto não é uma avaria. 

Pode�surgir�um�cheiro�particular�da�

secagem�de�roupa�molhada�com�ar�

quente.� 

(Apenas�modelo�de�máquina�de�secar�

roupa)

 • O cheiro vai desaparecer após um curto 

período de tempo. 

Seu�aparelho�e�

smartphone�não�estão�

conectados�à�rede�Wi-Fi.

A�senha,�para�o�acesso�ao�Wi-Fi�que�

você�está�tentando�se�conectar,�está�

incorreta.

 • Encontre a rede Wi-Fi conectada ao seu 

smartphone e a remova, em seguida, registre 

o seu aparelho na LG SmartThinQ.

Os�dados�móveis�de�seu�smartphone�

estão�ativados.

 • Desligue os Dados�móveis de seu smartphone 

e registre o aparelho usando a rede Wi-Fi.

O�nome�da�rede�sem��o�(SSID)�está�

con�gurado�incorretamente.

 • O�nome�da�rede�sem��o�(SSID)�deve�ser�uma�

combinação de números e letras inglês. (Não 

use caracteres especiais)

A�frequência�do�roteador�não�é�de�2,4�

GHz.

 • Apenas roteadores com frequência de 2,4 GHz 

são�suportados.�Con�gure�o�roteador�sem��o�

para 2,4 GHz e conecte o aparelho ao roteador 

sem��o.�Para�certi�car-se�da�frequência�do�

roteador,�veri�que�com�seu�provedor�de�

Internet ou o fabricante do roteador.

A�distância�entre�o�aparelho�e�o�

roteador está muito distante.

 • Se a distância entre o aparelho e o roteador 

for longe demais, o sinal pode estar fraco 

e�a�conexão�pode�não�estar�con�gurada�

corretamente. Mova o local do roteador para mais 

perto do aparelho.
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Mensagens�de�erro

Sintomas Motivo Solução

O�fornecimento�de�água�não�é�adequado�
no local.

 • Veri�que�outra�torneira�na�casa.

As�torneiras�de�fornecimento�de�água�
não estão completamente abertas.

 • Abra a torneira totalmente.

A(s)�mangueira(s)�de�entrada�de�água�
está(ão) dobrada(s).

 • Estique a(s) mangueira(s).

O��ltro�da(s)�mangueira(s)�de�entrada�
está obstruído.

 • Veri�que�o��ltro�da�mangueira�de�
entrada.

Se�vazar�água�da�mangueira�de�entrada,�

o�indicador�� ���cará�vermelho.

 

 • Pode variar dependendo do modelo.

A�mangueira�de�drenagem�está�dobrada�
ou obstruída.

 • Limpe e endireite a mangueira de 
drenagem.

O��ltro�de�drenagem�está�obstruído.  • Limpe�o��ltro�de�drenagem.

A�carga�é�muito�pequena.
 • Adicione 1 ou 2 peças semelhantes para 

ajudar a equilibrar a carga.

A�carga�está�desequilibrada.
 • Adicione 1 ou 2 peças semelhantes para 

ajudar a equilibrar a carga.

O�aparelho�tem�um�sistema�de�detecção�
e�correção�de�equilíbrio.�Se�forem�
carregados�artigos�pesados�individuais�
(por�exemplo:�tapete�de�banho,�roupão�
de�banho,�etc.),�este�sistema�pode�parar�
de�centrifugar�ou�mesmo�interromper�o�
ciclo�de�centrifugação�totalmente.

 • Reorganize a carga para permitir uma 
centrifugação adequada.

Se�a�roupa�ainda�estiver�muito�molhada�
no��nal�do�ciclo,�adicione�pequenos�
artigos�para�lavar,�a��m�de�equilibrar�a�
carga,�e�repita�o�ciclo�de�centrifugação.

 • Reorganize a carga para permitir uma 
centrifugação adequada.
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Sintomas Motivo Solução

A�porta�não�está�bem�fechada.

 • Feche completamente a porta.  
Se " , , " não for liberado, 
entre em contato com o centro de 
serviço.

 • Desconecte o plugue de energia e entre 
em contato com o centro de serviço.

Transbordamento�de�água�devido�a�uma�
válvula�de�água�defeituosa.

 • Feche a torneira.

 • Desconecte o plugue de energia.

 • Entre em contato com o centro de 
serviço.

Sensor�de�nível�de�água�com�defeito.

 • Feche a torneira.

 • Desconecte o plugue de energia.

 • Entre em contato com o centro de 
serviço.

Sobrecarga�no�motor.

 • Interrompa o funcionamento da máquina 
de lavar roupa durante 30 minutos 
para permitir que o motor esfrie e, em 
seguida, reinicia o ciclo.

Vazamentos�de�água.
 • Entre em contato com o centro de 

serviço.

A�máquina�de�lavar�sofreu�uma�falha�
de�energia.

 • Reinicie o ciclo.

Veri�que�o�fornecimento�de�água.

 • Ligue a torneira. Se " " não for 
liberado, desconecte o plugue de energia 
e entre em contato com o centro de 
serviço.

A�mangueira�de�entrada/saída�
ou�a�bomba�de�drenagem�estão�
congeladas?

 • Abasteça o cesto com água morna e 
descongele a mangueira de saída e a 
bomba de drenagem. Aplique uma toalha 
molhada com água morna à mangueira 
de entrada.

Fonte de alimentação não está correta.
 • Tensão de alimentação e tensão nominal 

não são compatíveis.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor  

4004 5400 Capitais e Regiões Metropolitanas 

*0800 707 5454 Demais Localidades 
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GARANTIA

Esta garantia limitada não cobre: 

 • Viagens de serviço para entregar, coletar, instalar ou reparar o produto; instrução para o cliente sobre o 

funcionamento�do�produto;�reparação�ou�substituição�de�fusíveis�ou�correção�de��ação�ou�encanamento�ou�

correção de reparações/instalações não autorizadas.

 • Falha do produto durante falhas de energia e interrupções ou fornecimento elétrico inadequado.

 • Danos causados por canos de água quebrados ou com vazamentos, canos de água congelados, linhas de 

drenagem obstruídas, fornecimento de água inadequado ou interrompido ou fornecimento de ar inadequado.

 • Danos resultantes do funcionamento do Produto em uma atmosfera corrosiva ou contrária às instruções descritas 

no Manual do usuário do produto.

 • Danos no Produto causados por acidentes, animais nocivos, relâmpagos, vento, fogo, inundações ou ações de 

força maior.

 • Danos�ou�falhas�causados�por�modi�cações�ou�alterações�não�autorizadas,�foi�utilizado�para�algo�que�não�a�sua�

�nalidade�ou�devido�a�um�vazamento�de�água�onde�o�produto�não�foi�instalado�corretamente.

 • Danos ou falhas causados por corrente elétrica, tensão ou códigos de canalização incorretos, utilização industrial 

ou comercial ou utilização de acessórios, componentes ou produtos de limpeza consumíveis não aprovados pela 

LG.

 • Danos causados pelo transporte e manuseio, incluindo arranhões, entalhes, lascas e/ou outro dano ao acabamento 

do seu produto, a menos que tal dano seja resultado de defeito nos materiais ou mão de obra.

 • Dano ou peças em falta em qualquer produto de demonstração, caixa aberta, com desconto ou remodelado.

 •  Produtos com números de série originais que tenham sido removidos, alterados ou que não possam ser facilmente 

determinados. O modelo e o número de série do modelo, conjuntamente com o recibo de compra original, são 

necessários para a validação da garantia.

 • Aumento dos custos e despesas adicionais dos serviços públicos.

 • Reparações quando o Produto é utilizado de outra forma que não o uso doméstico normal e comum ou contrário às 

instruções descritas no manual do proprietário do produto.

 • Custos associados à remoção do produto de sua casa para reparação.

 • A remoção e reinstalação do Produto caso este esteja em um local inacessível ou não estiver instalado de acordo 

com as instruções de instalação publicadas, incluindo os manuais de instalação e do proprietário da LG.

 • Danos resultantes de utilização indevida, abuso, instalação, reparação ou manutenção inadequadas. Reparação 

inadequada�inclui�a�utilização�de�peças�não�aprovadas�ou�especi�cadas�pela�LG.

Vibração ou ruído estranhos 

causados pela não remoção dos 

parafusos de transporte ou do 

suporte do cesto. Suporte do 
cesto

Embalagem 
da base

Parafuso de 
transporte

Remova os parafusos de 

transporte e o suporte do 

cesto.

Vazamento causado por sujeira 

(cabelo,��os)�no�vedante�e�na�

porta de vidro.

Limpe o vedante e a porta 

de vidro.
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Impossibilidade de drenagem 

causada por entupimento do 

�ltro�da�bomba.

Limpe�o��ltro�da�bomba.

A�água�não�está��uindo�porque�

os��ltros�da�válvula�de�entrada�

de água estão entupidos ou as 

mangueiras de entrada de água 

estão dobradas. Filtro de entrada

Limpe�o��ltro�da�válvula�ou�

reinstale as mangueiras 

de entrada de água.

A�água�não�está��uindo�devido�à�

utilização excessiva de sabão.
Gaveta 

distribuidora

Limpe a gaveta 

distribuidora de sabão.

As roupas estão quentes ou 

mornas depois da lavagem 

porque as mangueiras de 

entrada foram instaladas ao 

contrário.

Entrada 
de água 

fria

Entrada 
de água 
quente

Reinstale as mangueiras 

de entrada.

A água não é fornecida porque a 

torneira não está aberta.
Torneira 
de água

Abra a torneira de água.

Vazamento causado por 

instalação inadequada da 

mangueira de drenagem ou 

mangueira de drenagem 

obstruída.

Suporte em forma 
de cotovelo

Abraçadeira

Reinstale a mangueira de 

drenagem.

Vazamento causado por 

instalação inadequada da 

mangueira de entrada de água 

ou utilização de mangueiras de 

entrada de outra marca.

Reinstale a mangueira de 

entrada.

Problema de falta de energia 

causado por conexão solta do 

cabo de energia elétrica ou 

problema na tomada.

Reconecte o cabo de 

energia elétrica ou troque 

a tomada.
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OBSERVAÇÃO

 • Veri�que�a�capacidade�de�secagem�do�seu�produto.�Para�tornar�a�ação�de�passar�a�roupa�mais�fácil�e�também�

evitar a formação de rugas, a secagem é feita té o ponto considerado ideal. Dependendo da temperatura 

ambiente, poderá haver a sensação de humidade. Não se preocupe: a roupa está seca e no ponto ideal para 

passar.

Viagens de serviço para 

entregar, coletar, instalar o 

produto ou para instruções 

sobre a utilização do produto. 

Remoção e reinstalação do 

Produto.

Nível

1°

A garantia cobre somente 

defeitos de fabricação. 

Serviços resultantes de 

instalação inadequada não 

são cobertos.

Se todos os parafusos 

não estiverem instalados 

adequadamente, pode haver 

vibração excessiva (somente 

modelo Pedestal).

Instale 4 parafusos em 

cada canto (total 16EA).

Barulho de martelamento 

(batidas) enquanto a máquina 

de lavar roupa enche com água.

Água 
com alta 
pressão

Fluxo natural 
de água 
Parada 
repentina do 
�uxo�de�águaRuído altoBatida!

Ajuste a pressão da água 

girando a válvula de água 

ou a torneira de água da 

casa.


