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O filtro de entrada da água
• A mensagem de erro "       " pisca no painel de controle porque não entra água na gaveta

• Se a água for muito dura* ou contiver rastros de depósito de calcário, o filtro de entrada da
água pode-se obstruir.
Portanto, é boa idéia limpá-lo de vez em quando.

• Antes de limpar o interior da máquina de lavar roupa, retire o cabo de alimentação elétrica

• Se não utilizar a máquina durante um longo período de tempo (férias, por exemplo), feche
a torneira de entrada da água, sobretudo se o  não possuir uma saída de esgoto.

• Quando pretender descartar o aparelho, corte o cabo de alimentação e destrua o plugue. 
• Arranque o fecho da porta para evitar que alguma criança fique presa dentro da máquina.

1. Feche a torneira da água.

2. Desaperte a mangueira de entrada da água.

3. Limpe o filtro utilizando uma escova de cerdas
duras.

4. Aperte a mangueira de entrada.

distribuidora do sabão.

* Água dura ou dureza da água é a propriedade relacionada com a presença de sais minerais (Calcio 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 filtro.

da tomada para evitar riscos de descarga elétrica.

piso
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• Deixe sair a água, antes de limpar o tubo de escoamento, fazer um esvaziamento de
emergência ou abrir a porta de emergência.

• O filtro de drenagem recolhe os fios e pequenos objetos que ficam da roupa lavada.
Verifique regularmente se o filtro está limpo, para garantir um funcionamento uniforme
da sua máquina.

O filtro da bomba de drenagem

1. 

2. 

3. Remova todos os corpos estranhos do filtro da
bomba. 

4. 

5. Feche a tampa de cobertura inferior.

1

2
Recipiente para
colocar a água

verificar algo que possa ter ficado.

CUIDADOS

Esvazie o filtro primeiramente usando a mangueira de drenagem e depois retire-o para

Abrir a tampa de cobertura inferior.

Soltar a mangueira de escoamento.

Utilizar um recipiente com capacidade superior a 500ml

para depositar a água que será retirada do filtro da

bomba de drenagem. Retirar a tampa protetora

localizada na ponta da mangueira de escoamento.

Aguardar até que seja retirada toda a água do filtro da

bomba de drenagem. Então abra o filtro girando para

a esquerda.

Após a limpeza do filtro da bomba recolocá-lo
girando para a direita. Recolocar a tampa
protetora da mangueira. Prender a mangueira.

A presença de pequenos objetos como botões e
moedas podem ocasionar ruído durante o processo de
lavagem. Antes de entrar em contato com o SAC - 
Serviço de Atendimento ao Consumidor da LG, verifique
a limpeza da bomba.
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1

4. Recolocar a gaveta distribuidora de sabão.

2. Limpe a gaveta distribuidora de sabão e os

3. Limpar o console (p. ex. com uma escova de
dentes).

• Deve-se limpar de vez em quando com um jato de água corrente.

puxando para fora.

• Para facilitar a limpeza, pode-se retirar a parte superior do compartimento do amaciante de
roupa.

Gaveta distribuidora de sabão

. Retire a gaveta distribuidora de sabão.

• Se for necessário, pode-se retirar completamente da máquina pressionando o fecho para baixo e

• Depois de um tempo, o sabão e o amaciante pode deixar resíduos na gaveta.

seus compartimentos em água corrente.

ATENÇÃO

Resíduos de sabão e amaciante, depois de um tempo
armazenado na gaveta distribuidora de sabão, ao se
desprenderem, pode causar pequenas manchas na roupa.
Ao notar este tipo de ocorrência, proceda a limpeza da
gaveta distribuidora de sabão e também a limpeza do cesto.
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• O cuidado adequado com sua máquina de lavar roupa pode aumentar a sua vida útil.

• A parte externa da máquina, pode ser limpa com água morna e um detergente doméstico não abrasivo neutro.

• Limpe imediatamente qualquer derramamento. Limpe com um pano úmido.

• Tente não bater na superfície com objetos afiados.

• Não utilize álcool etílico, diluentes nem produtos similares.

Se a máquina de lavar roupa é armazenada em área onde se pode produzir congelação ou for levada
para temperaturas de congelamento, siga as instruções de proteção para o inverno, com o objetivo de
evitar danos na máquina de lavar:

• Feche a torneira de fornecimento de água.

• Desligue a mangueira do fornecimento de água e esvazie a água da mangueira.

• Adicione 3,8 litros de anti-congelante não tóxico em pequenas quantidades no cesto vazio da
máquina de lavar roupa. Feche a porta.

• Ajuste o ciclo de centrifugação e deixe que a máquina de lavar roupa centrifugue durante 1 minuto para
esvaziar toda a água. 

• Desligue o cabo de alimentação elétrico, seque o interior do cesto e feche a porta.

• Retire a gaveta distribuidora. Esvazie a água dos compartimentos e seque os compartimentos.Volte a
colocar a gaveta.

• Guarde a máquina de lavar roupa na posição vertical.

• Para retirar o anti-congelante da máquina de lavar roupa depois do seu armazenamento, ligue a

Não adicione carga de lavagem.

Limpeza da sua máquina de lavar roupa

Instruções de proteção para o Inverno

O cesto da máquina de lavar
• Se residir em uma área de água dura*, o calcário se acumulará em local onde não poderá ser visto nem

removido facilmente. Com o tempo, a formação de películas poderá obstruir os circuitos, que terão de ser
substituídos se nada for feito para o evitar.

• Embora o cesto seja em aço inoxidável, poderão surgir manchas de ferrugem causadas por pequenos
objetos de metal(clips ou ganchos) inadvertidamente deixados na máquina.

• O cesto deverá ser limpo de vez em quando.

• Se usar produtos descalcificadores, assegure-se que são próprios para máquina de lavar

• Estes produtos poderão danificar componentes da sua máquina.

• Remova as manchas com um produto para limpeza de aço inoxidável.

Para remover os depósitos de água dura*, utilize apenas os dispositivos de limpeza
etiquetados como seguros.

Exterior

Interior

• Nunca utilize palha de aço para limpeza do cesto.

• Ligue o cabo elétrico a uma tomada elétrica corretamente ligada ao terra.

máquina de lavar em vazio através de um ciclo completo utilizando sabão.

* Água dura ou dureza da água é a propriedade relacionada com a presença de sais minerais (Calcio 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 filtro.
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• Seque à volta da abertura da porta da máquina de lavar, 

Estas áreas devem estar sempre limpas, 

• Faça funcionar a máquina de lavar roupa durante um ciclo completo utilizando água quente.

• Repita o processo se necessário.

  a junta flexível de borracha e o vidro da porta.

para assegurar uma boa vedação da água e evitar odores.



uia de resolução de problemas

• Esta máquina de lavar roupa está equipada com funções automáticas de segurança que
detectam e diagnosticam avarias em um estado inicial e que reagem de forma adequada.
Quando a máquina não funcionar corretamente ou não funcionar totalmente, verifique os
pontos seguintes antes de entrar em contato com o SAC - Serviço de Atendimento

G

Diagnóstico de problemas 

Sintoma Possível causa Solução

Ruídos e

Som retumbante

Ruído de vibrações

Excesso de água com

Não entra água na
máquina de lavar ou
entra devagar.

A água da máquina de
lavar não se esvazia ou
esvazia-se lentamente.

Podem existir objetos estranhos tais
como moedas ou alfinetes de

As cargas de lavagem pesadas
podem produzir um som retumbante.
Isto geralmente é normal.

Retirou todos os parafusos de
transporte e a embalagem?
Todos os pés repousam firmemente
no piso?

A ligação da mangueira de
enchimento está frouxa na torneira ou
na máquina de lavar.

As tubulações de esgoto da casa
estão obstruídas.

O fornecimento de água não é
adequado no local.
A torneira de fornecimento de água
não está completamente aberta.

A mangueira de entrada da água está
retorcida.
O filtro da mangueira de entrada está
obstruído.

A mangueira de drenagem está
retorcida ou obstruída.
O filtro de drenagem está obstruído.

Pare a máquina de lavar e verifique o
cesto e o filtro de drenagem. Se o ruído
continuar depois de religar a máquina
de lavar, entre em contato com o SAC - 

Se o som continuar, a máquina de lavar
provavelmente está desequilibrada. Pare-a
e distribua a carga de lavagem.

instalação, ver a seção sobre a instalação
para tirar os parafusos de transporte.
Carga de lavagem distribuída de forma não

Verifique e aperte as ligações da
mangueira.

Desobstrua a tubulação de drenagem.
Entre em contato com um encanador se
necessário.

pode provocar vazamento de água.

Tente com outra torneira da casa.

Torneira completamente aberta.

Endireite a mangueira.

Verifique o filtro da mangueira de entrada.

Limpe e endireite a mangueira de
drenagem.
Limpe o filtro de drenagem.

proteção no cesto ou na bomba.

Se não foram retirados durante a

uniforme no . Pare a máquina de
lavar e redistribua a carga de lavagem.

estalos

sabão.
Sabão demasiado ou sabão
não apropriado? A formação de espuma

ao Consumidor da LG*.

Serviço de Atendimento ao Consumidor
da LG*.

Vazamento de água

cesto

serviço de atendimento
ao consumidor

Capitais e Regiões
Metropolitanas

Demais
Localidades

* Somente chamadas originadas de telefone fixo 33
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ouloSasuaclevssoPamotniS

Amáquina de lavar
não liga

Amáquina de lavar
nãocentrifuga

A porta não se abre

Retardamento do
tempo de ciclo de
lavagem

Excesso de
amaciante.

Amaciante

Problemas na
Secagem

O cabo de alimentação elétricanão está
ligado ou a ligação podeestar frouxa.

Fusívelda casa queimado, disjuntor

fornecimentoelétrico.

A torneira de fornecimento deágua não
estáaberta.

Excessode amaciante pode causar um

Asecadora não secaas roupas.

Assegure-sede que o plugueencaixa
corretamente na tomada da parede.

Reinicie o disjuntor ou substituao fusível.
Nãoaumente a capacidade do fusível.
Seo problema for uma sobrecarga do circuito,

Abra a torneira de fornecimentode água.

Fechea porta epressioneo botão Início/Pausa.

passar algum tempo antes da máquina de lavar
começar a centrifugar. A portadeve-se bloquear
antes do início dacentrifugação.

Adicione 1 ou 2 artigossimilares para
contribuir para equilibrar a carga.
Redistribuaa carga para conseguir uma
centrifugação adequada.

O tempo de lavagem pode variar devido à
quantidade de roupa a lavar, à pressão da
torneirada água, à temperaturada água e outras
condiçõesde uso.
Se for detectado um desequilíbrioou se o

funcionar, o tempo de lavagemserá maior que
previsto.

Sigaas indicações do amaciante para se assegu-
rarque coloca asquantidadescorretas.Não exce-
daa indicação do limite máximo. Para amaciante

Nãosobrecarreguea secadora

funcionando adequadamente.
Aquantidade de roupa é muito pouca, adicione
algumas peças de roupa.

desarmado ou produziu-se um corteno

transbordamento.

distribuído antes
do previsto.

programade eliminação da água com sabão

Depoisde pressionar o botão Início/Pausa,pode

concentrado, diluir com água para melhor desempenho.

do seu produto.

ATENÇÃO

evitar a formação de rugas, a secagem é feita até 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.

uia de resolução de problemasG
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Uma vez iniciado oprocessoda máquina de
lavar, a porta não podeser aberta por razõesde

Porta” está aceso. Pode abrir de forma segura a
portaapós o ícone “Bloqueio de Porta” desligar

segurança. Verifique se o ícone "Bloqueio de

de lavagem.

Fechea gaveta desabão cuidadosamente.
Nãoabra a gavetado sabão durante o ciclo
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Mensagens de erro 

serviço de atendimento
ao consumidor

Capitais e Regiões
Metropolitanas

Demais
Localidades

* Somente chamadas originadas de telefone fixo

oãçuloSasuac levíssoPamotniS

O fornecimento de água não é adequado no local.

A torneira de fornecimento de água não esta

completamente aberta.

A mangueira de entrada de água está retorcida.

O filtro da mangueira de entrada está obstruído.

O filtro de drenagem está obstruído.

A carga é muito pequena.

A carga está desequilibrada.

O aparelho possui um sistema de detecção e correção

de desequilíbrio. Se for carregado artigos individuais

pesados (tapetes, roupões de banho, etc.) este sistema

pode parar a centrifugação ou até interromper o ciclo de

centrifugação completamente se o desequilíbrio for

demasiado grande inclusive depois de começarem

várias centrifugações.

Se a roupa ainda estiver muito úmida no final do ciclo,

adicione artigos menores de roupa a lavar para

equilibrar a carga e repita o ciclo de centrifugação.

A porta está aberta?

Se houver um excesso de água devido a uma

válvula de água defeituosa, obterá 

"         " no display.

Aparece "         " se existir uma falha de

funcionamento do sensor do nível da água.

Sobrecarga no motor.

Queda de energia.

Tensão de alimentação não está correta.

Tente com outra torneira da casa.
Abra completamente a torneira.

Endireite a mangueira.
Verifique o filtro da mangueira de entrada.

Limpe e endireite a mangueira de drenagem.

Limpe o filtro de drenagem.

Adicione 1 ou 2 artigos similares para 
contribuir para equilibrar a carga.
Redistribua a carga para conseguir uma
centrifugação adequada.

Feche a porta. Se não desaparecer "        ", 

Desligue o cabo de alimentação e entre em

Feche a torneira da água .
Desligue o plugue da tomada.

Deixe a máquina de lavar repousar 30 minutos

para permitir que o motor esfrie; depois reinicie
o ciclo.

Reinicie o ciclo.

Tensão de alimentação e tensão nominal não 
são compatíveis.

Abra a torneira, se a mensagem de erro não
desaparecer, desligue o cabo de alimentação
e entre em contato com o SAC - Serviço de

obstruída.

A mangueira de drenagem está torcida ou

entre em contato com o SAC - Serviço de
Atendimento ao Consumidor da LG.

contato com o SAC - Serviço de Atendimento
ao Consumidor da LG.

Entre em contato com o SAC - Serviço de
Atendimento ao Consumidor da LG.

Atendimento ao Consumidor da LG.

Falha no aquecedor. 
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Use apenas esta função quando for instruído para tal pelo SAC. A transmissão tem um
som semelhante ao de um fax, pelo que não é relevante, a não ser para o SAC.

Usar�o�SMARTDIAGNOSIS™�

1. Pressione o botão para ligar a máquina. Não

seletor de programas.

2. Quando for instruído pelo agente do SAC, coloque o
microfone do seu telefone junto ao botão

3. Toque e segure “Temp.água” por 3 segundos, enquanto segura o telefone junto ao

4.
segundos, sendo a contagem descrescente para o seu término mostrada no display.
Para melhores resultados, não mexa o telefone enquanto o som estiver sendo transmitido.
Se o agente do SAC não conseguir gravar os dados corretamente, é possível que lhe peça
para repetir este processo.

SMARTDIAGNOSIS™.
5.

agente do SAC, que poderá então ajudá-lo usando a informação transmitida para análise
no SAC.

Max. 10 mm

então a resolução do problema terá de ser feita sem o SMARTDIAGNOSIS™.
O SMARTDIAGNOSIS™ não pode ser ativado se a máquina não estiver ligada. Se isto acontecer,

Se tiver algum problema com a sua máquina de lavar roupa, ligue para o SAC -
Serviço de Atendimento ao Consumidor da LG. Siga as instruções do agente do SAC,
e siga os seguintes passos quando lhe for pedido:

aperte em qualquer outro botão nem rode o

O Smart Diagnosis é um recurso destinado a ajudar na solução de problema, e não deve
substituir o método tradicional de solução de problema através de chamada via atendente

A eficiência deste recurso depende de vários fatores, não se limitando somente a recepção
do telefone (qualidade da ligação) que será utilizado para transmissão, mas também,
incluindo qualquer ruído externo que esteja presente durante a transmissão e a acústica do
local onde a lavadora estiver localizada. Assim, a LG não garante que o Smart Diagnosis
realizará com precisão a solução de qualquer problema.

do SAC.
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