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INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

As�seguintes�diretrizes�de�segurança�se�destinam�a�prevenir�danos�ou�riscos�
inesperados�provenientes�da�utilização�incorreta�ou�insegura�do�produto.

As�diretrizes�estão�separadas�por��AVISO��e��CUIDADO�,�conforme�descrito�
abaixo.

Este�símbolo�é�exibido�para�indicar�problemas�e�utilizações�que�
podem apresentar riscos. Leia atentamente a parte com este símbolo 
e�siga�as�instruções�para�evitar�riscos.

AVISO –�Isso�indica�que�o�não�cumprimento�das�instruções�pode�
causar�lesões�graves�ou�morte.�

CUIDADO –�Isso�indica�que�o�não�cumprimento�das�instruções�pode�
causar lesões menores ou danos no produto.

Para�reduzir�o�risco�de�incêndio,�choque�elétrico�ou�lesões�em�pessoas�ao�
utilizar�o�produto,�devem�ser�seguidas�precauções�básicas�de�segurança,�
incluindo�as�seguintes.�

AVISO

CRIANÇAS EM AMBIENTE DOMÉSTICO

Este aparelho não é destinado a pessoas (incluindo crianças) com capacidades mentais, 
sensoriais ou físicas reduzidas ou com falta de conhecimento e experiência, a menos 
que sejam supervisionadas ou recebam instruções referentes ao uso do mesmo por 
meio da pessoa responsável por sua segurança. As crianças devem ser supervisionadas 
para garantir que não brinquem com o aparelho.

Para uso na Europa:

Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir de 8 anos e por pessoas com 
capacidades mentais, sensoriais ou físicas reduzidas ou com falta de conhecimento e 
experiência se forem supervisionadas ou receberem instruções referentes à utilização 
do mesmo por meio da pessoa responsável por sua segurança. As crianças não devem 
brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção do usuário não devem ser feitas por 
crianças sem supervisão.

Crianças menores de 3 anos devem ser mantidas longe do aparelho, a menos que 
estejam sob supervisão constante.
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REQUISITOS DE ATERRAMENTO

Para�sua�segurança,�as�informações�contidas�neste�manual�devem�ser�
seguidas�de�forma�a�minimizar�o�risco�de�incêndio,�explosão�ou�choque�
elétrico�ou�para�prevenir�danos�patrimoniais,�lesões�em�pessoas�ou�
morte.

AVISO

 • Este aparelho deve ser aterrado. No caso de um mau funcionamento ou avaria, o 
aterramento reduzirá o risco de choque elétrico, proporcionando um caminho de 
menor resistência para a corrente elétrica.

 • Este aparelho está equipado com um cabo que possui um condutor e um plugue. 
O plugue deve ser conectado em uma tomada apropriada devidamente instalada e 
aterrada, em conformidade com todos os regulamentos e códigos locais.

 • Uma conexão inadequada do condutor de aterramento do equipamento pode criar um 
risco�de�choque�elétrico.�Consulte�um�eletricista�ou�técnico�de�manutenção�quali�cado�
caso suspeite que o aparelho não esteja devidamente aterrado.

 • Não�modi�que�o�plugue�fornecido�com�o�aparelho.�Se�não�encaixar�na�tomada,�esta�
deve�ser�substituída�por�uma�tomada�adequada�por�um�eletricista�quali�cado.
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Instruções�de�segurança�importantes

Para�reduzir�o�risco�de�incêndio,�choque�elétrico�ou�lesões�em�pessoas�ao�
utilizar�o�produto,�devem�ser�seguidas�precauções�básicas�de�segurança,�
incluindo�as�seguintes.�

AVISO

Funcionamento

 • Não utilize objetos pontiagudos, como 
uma�broca�ou�al�nete,�para�pressionar�
ou separar uma unidade de operação. 
Isso pode provocar lesões ou choque 
elétrico. 

 • Somente�um�pro�ssional�autorizado�pela�
assistência técnica da LG Electronics 
deve�desmontar,�reparar�ou�modi�car�o�
produto. Um serviço inadequado poderá 
causar lesões, choque elétrico ou um 
incêndio. 

 • Não borrife água na parte interna ou 
externa do produto para limpá-lo. A água 
pode�dani�car�o�isolamento,�causando�
choque elétrico ou um incêndio.

 • Mantenha as áreas sob e em torno 
do aparelho livres de materiais 
combustíveis, tais como algodão, papel, 
retalhos, produtos químicos, etc. A 
utilização inadequada pode causar um 
incêndio ou uma explosão.

 • Não coloque animais vivos, tal como 
animais de estimação, no interior do 
produto. Isso poderá causar lesões.

 • Não deixe a porta do aparelho aberto. As 
crianças poderão se pendurar na porta 
ou engatinhar para dentro do aparelho, 
causando danos ou lesões.

Instalação

 • Nunca utilize este aparelho se o mesmo 
estiver�dani�cado,�apresentar�um�mau�
funcionamento, esteja parcialmente 
desmontado ou possua partes quebradas 
ou em falta, incluindo um plugue ou cabo 
dani�cado.�Isso�pode�causar�lesões�ou�
choque elétrico. 

 • Este aparelho é pesado. Poderão ser 
necessárias duas ou mais pessoas 
para instalar ou mover o aparelho. Caso 
contrário, tal pode resultar em lesões.

 • Armazene e instale este aparelho 
em�um�local�onde�não��que�exposto�
a temperaturas abaixo do ponto de 
congelamento ou condições climáticas 
exteriores. Caso contrário, tal pode resultar 
em vazamentos.

 • Aperte a mangueira de drenagem para 
evitar que se separe. Respingos de água 
poderão causar choque elétrico.

 • Se o cabo de alimentação estiver 
dani�cado,�este�deve�ser�substituído�pelo�
fabricante ou seus agentes de serviço 
ou�por�uma�pessoa�quali�cada�de�forma�
semelhante�a��m�de�evitar�qualquer�
acidente.

 • O aparelho não deve ser instalado atrás 
de uma porta com chave, uma porta 
deslizante ou uma porta com dobradiças 
do lado oposto ao da secadora, limitando 
uma abertura total da porta da secadora.
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 • Não introduza a mão dentro do aparelho 
enquanto este estiver em funcionamento. 
Aguarde até que o cesto esteja 
completamente parado. Caso contrário, 
poderá resultar em lesões.

 • Não coloque, lave ou seque artigos 
que tenham sido limpos, lavados, 
molhados ou manchados com 
substâncias combustíveis ou explosivas 
(tais como, cera, óleo, tinta, gasolina, 
desengordurantes, solvente de limpeza 
a seco, querosene, óleo vegetal, óleo de 
cozinha, etc.). A utilização inadequada 
pode causar um incêndio ou explosão.

 • Em caso de inundação, não utilize mais 
o produto e entre em contato com a 
assistência técnica da LG Electronics. O 
contato com água pode causar choque 
elétrico.

 • Não exerça muita pressão sobre a porta 
do aparelho quando a mesma estiver 
aberta. Isso poderá derrubar o aparelho 
e causar lesões.

 • Utilize conjuntos de mangueiras novos 
fornecidos com o aparelho. Não reutilize 
conjuntos de mangueiras antigos. 
Vazamento de água poderá causar 
danos patrimoniais.

 • Não toque na porta durante os ciclos 
de vapor, secagem ou lavagem em alta 
temperatura. A superfície da porta pode 
�car�muito�quente.�Permita�que�a�trava�
da porta seja liberada antes de abrir a 
porta. Caso contrário, poderá resultar em 
lesões.

 • Não�utilize�gás�in�amável�e�substâncias�
combustíveis (benzina, gasolina, tinta, 
petróleo, álcool, etc.) perto do produto. 
Isso poderá causar uma explosão ou um 
incêndio.

 • Se a mangueira de drenagem ou de 
entrada estiverem congeladas durante 
o inverno, utilize-a somente após o 
descongelamento. O congelamento 
poderá causar um incêndio ou choque 
elétrico e as peças congeladas podem 
produzir um mau funcionamento ou a 
redução da vida útil do produto.

 • Mantenha todos os detergentes de 
lavagem, amaciantes e alvejantes longe 
do alcance de crianças. Esses produtos 
possuem materiais tóxicos.

 • Não conecte vários produtos em cabos 
de extensão ou tomadas múltiplas. Isso 
pode causar um incêndio. 

 • Ao limpar o produto, remova o plugue 
de energia. A não remoção do plugue 
poderá resultar em choque elétrico ou 
lesões. 

 • Não toque no plugue com as mãos 
molhadas. Isso pode provocar lesões ou 
choque elétrico. 

 • Ao desconectar um plugue de uma 
tomada, segure o plugue e não o cabo. 
Danos no cabo podem causar lesões ou 
choque elétrico. 

 • Não dobre o cabo de alimentação 
excessivamente, nem coloque objetos 
pesados sobre o mesmo. Danos no cabo 
de alimentação podem causar choque 
elétrico ou um incêndio. 
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Eliminação

 • Antes de eliminar um aparelho antigo, 
desconecte-o. Inutilize o plugue. Corte 
o cabo diretamente atrás do aparelho 
para evitar uma utilização indevida.

 • Elimine o material de embalagem 
(tal como o vinil e isopor) longe de 
crianças. O material de embalagem 
pode sufocar uma criança.

 • Remova a porta do compartimento 
de lavagem antes de descartar ou 
desativar o aparelho para evitar que 
crianças�ou�pequenos�animais��quem�
presos em seu interior. Caso contrário, 
pode resultar em lesões graves ou em 
morte.

Segurança�técnica�para�a�utilização�
da secadora

 • Não seque peças não lavadas no 
aparelho.

 • Peças sujas com substâncias como 
óleo de cozinha, óleo vegetal, 
acetona, álcool, petróleo, querosene, 
removedores de mancha, aguarrás, 
ceras e removedores de ceras devem 
ser lavadas em água quente com uma 
quantidade adicional de detergente 
antes de serem secadas no aparelho.

 • Amaciantes de roupa ou produtos 
similares devem ser utilizados de 
acordo com as instruções do produto.

 • Remova todos os objetos dos bolsos, 
tais como isqueiros e fósforos.

 • Nunca desligue o aparelho antes do 
�nal�do�ciclo�de�secagem,�a�menos�
que todas as peças sejam retiradas de 
imediato e estendidas para dissipar o 
calor.

 • Este aparelho não deve ser utilizado 
se tiverem sido utilizadas substâncias 
químicas industriais para limpeza.

 • Peças como espuma de borracha 
(espuma de látex), toucas de banho, 
tecidos impermeáveis, roupas e 
artigos revestidos com borracha ou 
travesseiros com espuma de borracha 
não devem ser secas neste aparelho.


