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Cuidados

Cuidados após lavagem
Após o ciclo terminar, limpe a porta e o interior da parte vedante 
da porta para remover qualquer umidade. Deixe a porta aberta 
para secar o interior do cesto da lavadora de roupa. Limpe o 
corpo da lavadora de roupa com um pano seco para remover 
qualquer umidade.

 ATENÇÃO
 y Desligue a lavadora antes da limpeza para evitar 
o risco de choque elétrico. O não cumprimento 
desta advertência pode provocar ferimentos 
graves, incêndio, choque elétrico ou morte.

 y Nunca use produtos químicos, produtos de 
limpeza abrasivos ou solventes para limpar a 
lavadora. Eles podem danificar o acabamento.

 y Não use substâncias voláteis (benzina, diluente, 
álcool, acetona, etc.) ou sabão com componentes 
químicos fortes para limpar a lavadora de roupa. 
Se o fizer, pode provocar descoloração, danos à 
máquina ou pode provocar um incêndio.

Cuidados em climas frios

Armazenar a lavadora de roupa por um período de tempo prolongado 

Siga as instruções para armazenar a lavadora de roupa, 
se você não a usar por um longo período de tempo em 
climas frios abaixo do ponto de congelamento.

1 Desligue as torneiras ligadas nas mangueiras de água.

2 Desrosqueie as mangueiras de água na parte de 
trás da lavadora de roupa.   

3 Esvazie toda a água para fora das mangueiras.

4 Pressione A.

5 Abra a porta e adicione 1 galão (3,8 L) de produto 
anticongelante não tóxico no cesto vazio da lavadora 
de roupa.  

6 Pressione  para drenagem e centrifugação. 

7 Pressione C.

- Drene a água da lavadora de roupa durante 1 
minuto. Nem todo o anticongelante será eliminado.  

8 Pressione A para desligar a lavadora de roupa e 
retire o cabo de energia.
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9 Seque o interior do cesto da lavadora de roupa com 
um pano macio e feche a porta. 

10 Pressione com força o botão soltar e retire a  
gaveta do dispenser de sabão.

11 Elimine toda a água da gaveta do dispenser de 
sabão e seque cada compartimento. 

12 Armazene a lavadora de roupa em uma posição 
vertical.  

 NOTA
 y Para remover o anticongelante depois de armazenar 
a lavadora de roupa, adicione sabão no distribuidor e 
faça executar um ciclo. Não coloque qualquer roupa 
neste momento. 

Quando a mangueira de água está congelada

1 Desligue as torneiras ligadas nas mangueiras de água. 

2 Despeje água quente nas torneiras congeladas, para 

descongelar as mangueiras de água e puxe-as para fora. 

3 Mergulhe as mangueiras em água quente para 

descongelar as mesmas. 

4 Ligue as mangueiras de água, com as entradas da 

lavadora de roupa e as torneiras de água. 

- Consulte a página 14, Ligação das mangueiras de água, 

para maiores detalhes. 

5 Ligue as torneiras.

6 Pressione A. 

7 Pressione  . 

8 Pressione C.

- Verifique se a água enche corretamente.
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Quando a mangueira de drenagem está congelada 

1 Despeje água quente no cesto da lavadora de roupa e 

feche a porta. 

- Deixe por 10 minutos.

2 Pressione A após 10 minutos.

3  Pressione  para drenagem e centrifugação.

4 Pressione C.

- Verifique se a água escoa.

Limpando
Limpar periodicamente a lavadora de roupa para ajudar a 

manter o seu desempenho e para minimizar a chance de 

mau funcionamento.

Limpe o seu cesto, Limpeza Do Cesto 
"A instalação incorreta ou a utilização da lavadora de roupa, 

em um espaço úmido durante um longo período de tempo, 

potencialmente, poderiam conduzir a um acúmulo de 

resíduos de sabão na lavadora de roupa, que pode produzir 

aromas de mofo ou bolor. Se limpar o cesto da lavadora de 

roupa mensalmente,  usando Limpeza Do Cesto vai minimizar 

a possibilidade de que os resíduos de sabão originem aromas 

de mofo ou bolor ".  

1 Adicione limpador do cesto ou removedor de calcário na 

gaveta de sabão. 

-  Não ultrapasse a linha do limite máximo de sabão 

quando você adicioná-lo. O sabão pode permanecer no 

cesto após a limpeza. 

- Quando usar alvejante com cloro líquido, coloque-o 

compartimento de alvejante com cloro líquido.  

- Quando você usar sabão em pó, retire o copo de sabão 

líquido e o adicione no compartimento de sabão de 

lavagem principal.  

- Quando você usar pastilhas de limpeza, coloque-

as diretamente no cesto da lavadora de roupa. (Não 

adicione pastilhas de limpeza na gaveta.)  

2 Pressione A.

3 GireB para Limpeza Do Cesto. 

-  O mensagem aparece na tela. 

- A luz de indicação para Limpeza Do Cesto acende. 

4 Pressione C.

 NOTA
 y Nunca coloque roupa enquanto estiver usando 
Limpeza Do Cesto. A roupa pode ficar danificada. 
Deve-se certificar de limpar o cesto da lavadora 
de roupa quando estiver vazio. 

 y É recomendado deixar a porta aberta depois de 
terminar a roupa para manter o cesto limpo. 

 y Recomenda-se que a Limpeza Do Cesto deve ser 
repetida mensalmente. 

 y  Se você notar mofo ou cheiro de mofo, execute 
Limpeza Do Cesto por 3 semanas consecutivas. 

 y Fixe de forma segura e conveniente a porta 
entreaberta com a porta de êmbolo magnético. 
Isto vai promover a circulação do ar e ajudar a 

máquina a secar.
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Alerta automático para limpeza da lavadora de roupa
Quando o aparelho estiver ligado e a mensagem O 

piscar, significa que a lavadora de roupa precisa de 
limpeza. Use Limpeza Do Cesto para limpar o cesto 
da lavadora de roupa. alerta automático de indicação 
para a limpeza do cesto depende da frequência de 
utilização, porém, a mensagem irá piscar geralmente a 
cada 1 a 2 meses. 

Removendo o acumulo de mineral 
Se você mora em uma área com água dura, cristais 
de minerais podem se formar nos componentes 
internos da lavadora de roupa. Tenha cuidado extra 
para limpar periodicamente o acumulo de minerais nos 
componentes internos, visando prolongar a vida útil da 
lavadora de roupa.

Removendo o acumulo de mineral no cesto da lavadora de roupa  
Verifique se o descalcificador é adequado para a 
limpeza do cesto da lavadora de roupa, antes de usar e 
executar o ciclo Limpeza Do Cesto. Consulte a página 
30, Limpeza do Cesto para obter maiores detalhes 
sobre limpeza do cesto.

 NOTA
 y Em áreas com água dura, é recomendável usar 
um amaciante de água.

 y Deve-se certificar de remover todas as cargas 
da lavadora de roupa antes de limpar o cesto da 
lavadora de roupa. Limpar o cesto juntamente 
com uma carga pode provocar contaminação ou 
danos na roupa. 

Removendo o acumulo de calcário no aço inoxidável  
Limpe o acúmulo de calcário ou outros acúmulos no 
aço inoxidável, com um pano macio umedecido com 
limpador de aço inoxidável. 

 NOTA
 y Nunca use palha de aço ou produtos de limpeza 
abrasivos. Se o fizer, pode danificar a lavadora de 
roupa.

Limpando a gaveta do dispenser
Deixando o sabão na gaveta do dispenser por um longo 
período de tempo ou deixando de usar a lavadora de 
roupa durante um longo período de tempo pode fazer 
com que se forme calcário na gaveta do dispenser de 
sabão. Retire e limpe a gaveta do dispenser uma vez 
por semana.  

1 Puxe a gaveta do dispenser de sabão. 

2 Pressione com força o botão soltar e retire a  gaveta 
do dispenser de sabão.  

3 Remova as inserções da gaveta.

4 Limpe-as com água morna.

-  Use um pano macio ou uma escova para limpeza 
e remova qualquer resíduo. 

5 Limpe toda a umidade com uma toalha ou um pano 
seco após a limpeza.

6 Substituindo a gaveta do dispenser de sabão. 

 ATENÇÃO
 y Não borrife água no interior da lavadora de 
roupa. Isso pode provocar incêndio ou choque 
elétrico.

 NOTA
 y Use água apenas quando você limpar a gaveta 
do dispenser de sabão. Deve-se certificar de 
usar Enxágue + Centrifugação para lavar o cesto 
da lavadora de roupa antes do ciclo de lavagem 
quando usar um sabão de limpeza para limpar o 
cesto da lavadora de roupa. 
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 ATENÇÃO
 y Desligue o cabo de energia e feche as torneiras 
antes de limpar. Não fazer isso pode provocar 
choque elétrico. 

 y Não use a lavadora de roupa sem os filtros de 
entrada. Se você usar a lavadora de roupa sem os 
filtros de entrada isso irá provocar vazamentos e 
mau funcionamento. 

 y Se você usar a lavadora de roupa em uma área 
com água dura, o filtro de entrada pode entupir 
devido ao acúmulo de calcário. Entre em contato 
com o SAC da LG, se o filtro de entrada não 
estiver limpo ou se estiver faltando.

 NOTA
 y P mensagem irá piscar no visor quando a 
pressão da água na gaveta do dispenser é fraca 
ou um filtro de entrada está entupido com sujeira.

Limpando os filtros de entrada de 
água
Limpe os filtros de entrada de água periodicamente 
para evitar entupimento. Tome cuidado extra para 
limpar os filtros de entrada de água em locais com 
água dura. A água não pode ser fornecida se contiver 
objetos estranhos, tais como ferrugem, areia ou pedras 
nos filtros de entrada de água. 

1 Pressione A para desligar a lavadora de roupa e 
retire o plugue.

2 Desligue as torneiras ligadas nas mangueiras de água. 

3 Remova as entradas de água.

4 Retire o filtro de entrada de água.

Filtro de Entrada

5 Remova objetos estranhos de entrada do filtro de 
água.

-  Mergulhe as entradas de filtro de água em vinagre 
branco ou um removedor de calcário ou use uma 
escova de dentes para remover objetos estranhos 
e enxaguar abundantemente.

6 Pressione as entradas de filtro de água de volta em 
seu lugar.

7 Coloque novamente as mangueiras de água na  
lavadora de roupa. 
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Limpando o filtro da bomba de 
drenagem
A lavadora de roupa não vai drenar se o filtro da bomba de 
drenagem está obstruído. Limpe periodicamente o filtro de 
drenagem para evitar o entupimento com resíduos. 

1 Pressione A para desligar a lavadora de roupa e 
retire o plugue.

2 Abra a tampa do filtro da bomba de drenagem.

3 Retire a mangueira de escoamento e retire a tampa 
da mangueira para escoar a água residual. 

4 Torça o filtro da bomba em sentido anti-horário para 
removê-lo. 

5 Limpe o filtro da bomba e a sua abertura. 

6 Aperte de novo a tampa da mangueira de 
escoamento e recoloque-a na posição indicada. 

7 Insira o filtro da bomba de drenagem

8 Feche a tampa do filtro da bomba de drenagem. 

 ATENÇÃO
 y Certifique-se de retirar o plugue de energia 
antes de limpar o sistema. Não fazer isso, pode 
provocar choque elétrico. 

 y  A abertura do filtro de drenagem vai fazer 
transbordar água, se houver água no cesto de 
lavagem. Certifique-se de verificar se a água está 
completamente drenada antes de abrir o filtro de 
drenagem. 

 y Se você usar a lavadora de roupa com o filtro 
de drenagem montado incorretamente, depois 
de limpá-lo, ou se você usar a máquina sem 
o filtro, poderá provocar vazamentos ou mau 
funcionamento da lavadora de roupa. 

 NOTA
 y Q Mensagem irá piscar quando o filtro da bomba 
de drenagem estiver entupida com sujeira.
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Limpando a parte vedante da porta

Limpe a parte vedante da porta uma vez por mês, para 
evitar o acúmulo de sujeira na mesma.

1 Use luvas de borracha e óculos de proteção.

2 Dilua 3/4 de uma xícara (177 ml) de alvejante com 
cloro líquido em um galão (3,8 L) de água.

3 Mergulhe uma esponja ou um pano macio nessa 
solução diluída e limpe toda a parte vedante da 

porta. 

4 Limpe toda a umidade com uma toalha ou um pano 
seco após a limpeza.

5 Deixe a porta aberta para permitir a parte vedante 
da porta secar completamente.

 

 CUIDADO
 y Realize cuidadosamente o processo de limpeza 
descrito acima. A falta de atenção poderá 
provocar o mau funcionamento da porta e ou das 
peças da lavadora de roupa.
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RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Verificando mensagens de erro
Se aparecer a seguinte mensagem na tela, verifique a mensagem e tome as medidas corretivas apropriadas.

Mensagem Causas possíveis Soluções
Artigo de vestuário ficou em um lado do cesto. 

 y Não há artigos suficientes na máquina.

 y Os seus artigos estão em uma área ou a carga é muito pequena?

 y Você lavou um boneco de pelúcia, um tapete ou malhas? 

 y Você lavou dois cobertores diferentes juntos?

 y Reorganize os artigos para ajudar a equilibrar a carga.

 y Bonecos de pelúcia ou tapetes podem desequilibrar durante a 

centrifugação e a lavadora de roupa pode não drenar. Reorganize 

as malhas para ajudar a equilibrar a carga e enxágue novamente. 

 y Coloque um cobertor de cada vez.

A água não é fornecida ou a pressão da água é baixa.

 y A torneira está fechada?

 y O fornecimento de água foi interrompido ou a torneira congelou?

 y A pressão da água é baixa ou o filtro de entrada está entupido?

 y A mangueira de água está ligada corretamente com a entrada da 

água fria? 

 y A mangueira de água está esmagada ou dobrada?

 y Abra a torneira.

 y Se a torneira estiver congelada, descongele-a com água morna.

 y Se o filtro de entrada está entupido, limpe-o. (Consulte a página 32)

 y Ligue corretamente a mangueira de água com a entrada de água 

fria (Consulte a página 14)

 y Verifique se as mangeuiras não estão presas ou dobradas. Tome 

cuidado extra para as mangueiras de água não serem dobradas ou 

esmagadas por outros objetos.

A mangueira de água está vazando na ligação

 y As mangueiras estão ligadas corretamente nas torneiras?  

 y Ligue corretamente as mangueiras de água nas torneiras.  

(Consulte a página 14)

O cesto não gira 

•�A�porta�está�fechada?

 y Verifique se a porta está bem fechada. Se a mensagem continuar 

aparecendo, desligue o cabo da energia e entre em contato com o 

SAC da LG.

A lavadora de roupa está drenando lentamente ou não está

drenando mesmo.

 y A mangueira de drenagem está instalada a mais de 3 1/4 pés (1m), 

além da extremidade do suporte de cotovelo?

 y A mangueira de drenagem está esmagada ou entupida?

 y A mangueira de drenagem está congelada?

 y A mangueira de drenagem está entupida com objetos 

estranhos?

 y Baixe a mangueira de drenagem mais ou menos 1m abaixo da 

extremidade do suporte do cotovelo.

 y Coloque a mangueira de drenagem em uma superfície lisa para 

evitar que dobre.

 y Se as mangueiras de drenagem estão congeladas, as descongele 

em água morna.

 y Abra a tampa do plugue da bomba de drenagem e remova a sujeira.

Ocorreu uma queda de energia.  y Pressione A para desligar a lavadora de roupa e pressione 

novamente para o ligar.

Erro de Controle  y Desconecte o cabo de energia e entre em contato com o SAC da 

LG.

O abastecimento de água não para

 y O abastecimento de água e a drenagem ficam se repetindo uma de 

cada vez? 

 y Desconecte o cabo de energia e entre em contato com o SAC da 

LG.

O nível de água não é controlado

 y O nível de água está muito baixo ou elevado em comparação com o 

tamanho da carga?

 y O sensor de nível de água não está funcionando corretamente.

 y Desconecte o cabo de energia e entre em contato com o SAC da 

LG.

O cesto não gira

 y A lavadora de roupa está sobrecarregada?

 y Reorganize o tamanho da carga e reinicie a lavadora de roupa.

 y Se não quiser realizar a Limpeza Do Cesto, gire o Botão Seletor Do 

Ciclo ou botões de opção para selecionar o ciclo desejado. Neste 

caso, você irá ver a mensagem novamente até algum tempo de 

lavagem, mas depois ela desaparecerá. 

 y Para limpar o cesto execute por favor o ciclo de Limpeza Do Cesto.  y Por favor, esvazie o cesto e insira alvejante no dispenser de sabão 

e selecione o ciclo de Limpeza Do Cesto. 

 y Se não quiser realizar a Limpeza Do Cesto, gire o Botão Seletor Do 

Ciclo ou botões de opção para selecionar o ciclo desejado. Neste 

caso, você irá ver a mensagem novamente até algum tempo de 

lavagem, mas depois ela desaparecerá.

Tensão de alimentação não está correta.  y 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
*Somente chamadas originadas de telefone fixo
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Antes de contatar o SAC 
Verifique o problema antes de telefonar para o SAC. 

 
Problema Causas possíveis Soluções

Som de um clique  y Você ouve um som quando fecha ou bloqueia 

e desbloqueia a porta?

 y Este som é normal e ocorre quando a porta é 

fechada, bloqueada ou desbloqueada.

Som de pulverização  y A água está sendo pulverizada no cesto?  y Este som é normal, pois a água é pulverizada 

e circula durante o ciclo.

Som de um zumbido ou de

água jorrando

 y A lavadora de roupa está escorrendo água?  y Este som é normal, pois a bomba de 

drenagem faz escoar a água da lavadora de 

roupa, após o ciclo.

Som de salpicos  y A lavadora de roupa está lavando uma carga 

de roupa?

 y Este som é normal, pois a carga está se 

movendo para cima e para baixo durante a 

lavagem e o enxágue. 

Ruído como chocalho  y Existem objetos estranhos, tais como chaves, 

moedas ou pinos de segurança no filtro, cesto 

ou no filtro de dreno?

 y Verifique se há objetos estranhos no cesto ou 

no filtro de dreno, após o término do ciclo. 

 y Desligue o cabo de energia e entre em 

contato com o SAC da LG, se o ruído persistir.

Som de batidas  y A lavadora de roupa está sobrecarregada?

 y A carga está desequilibrada?

 y Este som é normal e ocorre quando a carga 

está desequilibrada. Interrompa o ciclo e 

reorganize a carga até a ficar equilibrada.  

Som vibratório  y Os parafusos de transporte foram removidos?

 y A carga foi distribuída uniformemente no 

cesto? 

 y A lavadora de roupa está nivelada?

 y A lavadora de roupa está instalada em uma 

superfície sólida e lisa?

 y Consulte a página 13, Desembalagem e 

remoção dos parafusos de transporte, para 

remover os parafusos de transporte. 

 y Interrompa o ciclo e reorganize a carga até 

ficar equilibrada. 

 y Consulte a página16, Nivelamento da Lavadora 

de Roupa, para nivelar a lavadora de roupa.

 y Verifique se o piso é sólido e nivelado.

Vazamento de água em

torno da lavadora de roupa

 y A água está vazando de uma torneira ou de 

uma mangueira de água?

 y A tubulação de drenagem ou mangueira de 

drenagem estão entupidos?

 y Verifique as torneiras e as mangueiras de 

água.  

- Se as mangueiras de água estão 

frouxamente ligadas, consulte a página 14, 

Ligação das mangueiras de água, para as ligar 

corretamente. 

 y Desobstrua a tubulação de drenagem ou 

a mangueira de drenagem. Contate um 

encanador se necessário. 

A espuma é excessiva ou 

falhou o enxágue

 y Você usou mais do que a quantidade 

recomendada de sabão?

 y O nível de sujeira é maior do que o tamanho 

da carga? 

 y Use a quantidade recomendada de sabão para 

a carga. 

 y Se o nível de sujeira é baixo, reduza a 

quantidade de sabão para menos do que o 

nível recomendado. 

Coloração  y Você adicionou sabão diretamente no cesto?

 y Você removeu a carga imediatamente após o 

término do ciclo?

 y Você separou e lavou as roupas por cor ou 

nível de sujeira?

 y Deve-se certificar que carrega o sabão na 

gaveta do dispenser de sabão. 

 y Remova a carga imediatamente após a 

finalização do ciclo. 

 y Separe as cores escuras das claras ou brancas 

e artigos muito sujos dos levemente sujos. 

Consulte a página 19, Separação de roupa, 

para maiores detalhes.
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Problema Causas possíveis Soluções
Enrugamento  y Você removeu a carga imediatamente após o 

término do ciclo? 

 y Você sobrecarregou o cesto?

 y Você inverteu as entradas de água quente e 

água fria?

 y Remova a carga imediatamente após terminar.

 y Não sobrecarregue o cesto. 

 y A água quente pode provocar enrugamento 

das roupas. Verifique as ligações das 

mangueiras de água.

Não há energia na máquina  y O cabo de energia está ligado corretamente? 

 y Tem um fusível de casa queimado, um 

disjuntor desarmado ou ocorreu uma queda 

de energia? 

 y Certifique-se de que o cabo de energia está 

ligado em uma tomada 3 pinos, compatível 

com a voltagem da sua lavadora.

 y Reajuste o disjuntor ou substitua o fusível. 

Não aumente a capacidade do fusível. Se o 

problema é uma sobrecarga no circuito, faça a 

correção por um eletricista qualificado. 

A porta não se abre quando

o ciclo é pausado ou termina

 y A temperatura no cesto é muito alta?  

 y O nível de água na lavadora de roupa está 

muito alto? 

 y A lavadora de roupa tem uma trava de 

segurança embutida na porta para evitar 

queimaduras. Deixe a porta fechada e espere 

até o ícone do cadeado da porta desaparecer 

da tela. Temperatura estabilizada. 

 y Permitir que a lavadora de roupa complete 

o ciclo programado ou pressione o botão 

Enxágue + Centrifugação. 

O tempo de lavagem é mais 

demorado do que o habitual 

 y A lavadora de roupa está sobrecarregada? 

Existem outras opções adicionadas ao ciclo de 

lavagem?

 y Isso é normal. A lavadora de roupa se ajusta 

automaticamente ao tempo do ciclo para a 

quantidade de roupa, quantidade de água, 

temperatura da água e outras condições de 

funcionamento. 

Há mofo ou bolor no cesto  y Tem usado sabão  incorretamente?

 y Você limpa o cesto periodicamente?

 y Consulte a página 30. Limpe o interior e o 

exterior da lavadora de roupa periodicamente.

ESPECIFICAÇÕES
Modelo  WD1316ADA7

Descrição Lavadora de Roupa com carregamento frontal

Requisitos da Parte Elétrica 220V / 60Hz

Dimensões 686 mm (largura) x 767 mm (profundidade) x 982 mm (altura) 
Onde 1,295mm (profundidade) com a porta aberta

Peso Líquido 96 kg 

Capacidade de Lavagem 16,0 kg / 9,0 kg

Consumo de Potência (máx) Lavagem : 2,000W / Secagem : 2,150W   

Velocidade de Centrifugação(máx) 1,300 rpm  

Pressão da Água (máx) 100 – 1000 kPa (1.0-10.0 kgf/cm²)

lauro
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