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INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

 ATENÇÃO 
Para sua segurança, as informações contidas neste manual devem ser seguidas para minimizar o risco de incêndio, 
explosão, choque elétrico, evitar danos à propriedade, lesões corporais ou morte. 

  Sua segurança e a segurança das outras pessoas são muito importantes.

    Nós fornecemos várias  instruções importantes de segurança neste manual e em seu aparelho. Sempre leia e siga 
todas as instruções de segurança. 

   Este é o símbolo de alerta de segurança.  
Este símbolo alerta para perigos potenciais que podem matar ou ferir tanto você quanto as outras pessoas. 
Todas as mensagens de segurança virão após o símbolo de alerta de segurança e das palavras PERIGO, 
ATENÇÃO ou CUIDADO. Estas palavras significam: 

  PERIGO
  Siga corretamente as instruções para evitar riscos de incêndio, choque elétrico ou graves ferimentos.

  ATENÇÃO
  Siga corretamente as instruções para evitar riscos de incêndio, choque elétrico ou graves ferimentos.

  CUIDADO
   Você pode se ferir levemente ou causar danos ao produto, se não seguir as instruções contidas neste manual. 
Todas as instruções de segurança mencionam qual é o risco potencial, e mostram como reduzir a chance de 
ferimentos e o que pode ocorrer se as instruções não forem obedecidas. 

PRECAUÇÕES BÁSICAS COM A SEGURANÇA 

 ATENÇÃO 

Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos à pessoas ao usar este aparelho, siga as precauções 
básicas, incluindo as seguintes.

•��Use�este�aparelho�apenas�para�o�seu�propósito�como�é�
descrito neste Manual do Usuário.

•��Antes de usar, a lavadora deve ser instalada 
corretamente, conforme descrito neste manual.

•��Não seque artigos que tenham sido previamente limpos, 
lavados, molhados ou manchados com gasolina, 
solventes de limpeza a seco, outros inflamáveis 
explosivos ou substâncias que soltam vapores que 
podem incendiar ou explodir. 

•��Não adicione gasolina, solventes de limpeza a seco ou 
outras substâncias inflamáveis ou explosivas à água da 
lavagem. Estas substâncias emitem vapores que podem 
se inflamar ou explodir. 

•��Em�certas�condições,�o�gás�hidrogênio�pode�ser�
produzido em um sistema de água quente que não tenha 
sido usado durante duas semanas ou mais. Se o sistema 
de água quente não foi usado durante esse período 
indicado, você deve, antes de usar a lavadora, ligar todas 
as torneiras de água quente e deixar a água sair de cada 
uma durante vários minutos. Isso vai liberar todo o gás 
hidrogênio acumulado. Como o gás é inflamável, não 
fume nem use qualquer tipo de chama durante esse 
período. 

•��Não�permita�que�as�crianças�brinquem�com�a�lavadora.
Uma supervisão responsável é necessária sempre que a 
lavadora for usada em um ambiente perto de crianças.

•��Antes�da�lavadora�ser�retirada�de�serviço�ou�descartada,�
retire a porta para evitar que crianças entrem dentro. 

•��Não�instale�ou�guarde�a�lavadora�em�um�local�onde�ela�
possa ficar exposta ao clima. 

•�Não�mexa�no�painel�de�controle.
•��Mantenha�as�áreas�abaixo�e�ao�redor�de�seus�aparelhos,�

livre de materiais combustíveis (fibras, papel, etc.), 
gasolina, produtos químicos e outros vapores e líquidos 
inflamáveis. 

•��Não repare ou substitua qualquer peça da lavadora de 
roupa ou tente realizar qualquer outro serviço que não 
esteja conforme descrito neste manual. Recomendamos 
fortemente que qualquer serviço seja realizado por um 
técnico qualificado. 

•� Veja as instruções de instalação para os requisitos de 
aterramento.

•��Siga�SEMPRE�as�instruções�dos�cuidados�com�os�tecidos�
fornecidos pelo fabricante de vestuário. 

•��Não coloque os artigos que tiverem sido expostos a óleo 
de cozinha em sua lavadora. Artigos contaminados com 
óleos de cozinha podem contribuir para uma reação 
química que pode fazer com que as roupas peguem fogo.

•��Use amaciantes ou produtos que eliminam a eletricidade 
estática, apenas como recomendado pelo fabricante.

•��Esta�máquina�não�foi�projetada�para�uso�marítimo�ou�para�
instalações móveis, como em RVs, aeronaves, etc.

•��Desligue as torneiras de água e desligue a lavadora se a 
máquina não for usada durante um período prolongado 
de tempo, tal como durante as férias.

•��Não use calor para secar artigos contendo materiais do 
tipo de espuma de borracha ou produtos similares de 
borracha texturizada.

•��O�material�com�que�são�feitas�as�embalagens�pode�ser�
perigoso para as crianças. Existe o risco de asfixia! 
Mantenha todas as embalagens longe do alcance das 
crianças.

•��Verifique sempre o interior da lavadora e a presença de 
objetos estranhos antes de colocar roupa. Mantenha a 
porta fechada quando não estiver em uso. 

•��Não toque dentro do aparelho se o cesto ou agitador 
estiver se movendo.
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INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

 ATENÇÃO 

Para sua segurança, as informações contidas neste manual devem ser seguidas para minimizar o risco de incêndio, 
explosão, choque elétrico, evitar danos à propriedade, lesões corporais ou morte.

INSTRUÇÕES DE ATERRAMENTO

Este aparelho deve ser aterrado. Em caso de 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 de aterramento do equipamento e de um fio de terra do plugue. O 
plugue deve ser conectado a uma tomada apropriada que é devidamente instalada e aterrada, em conformidade com 
as normas e regulamentos locais.

 ATENÇÃO 
A ligação inadequada do equipamento condutor de aterramento pode resultar em risco de choque elétrico. Verifique 
com um eletricista qualificado, se você tiver dúvidas sobre se o aparelho está devidamente aterrado. Não modifique 
o plugue fornecido com o aparelho. Se não couber na tomada, providencie uma tomada adequada a ser instalada por 
um eletricista qualificado. 
O não cumprimento desta advertência pode provocar ferimentos graves, incêndio, choque elétrico ou morte.
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INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

 ATENÇÃO 

Para sua segurança, as informações contidas neste manual devem ser seguidas para minimizar o risco de incêndio, 
explosão, choque elétrico, evitar danos à propriedade, lesões corporais ou morte.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA PARA A INSTALAÇÃO

 ATENÇÃO   
Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos à pessoas ao usar este aparelho, siga as precauções

básicas, incluindo as seguintes:

•��Consulte as INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO para 
procedimentos de aterramento detalhados. As 
instruções de instalação estão embaladas com a 
lavadora, para a consulta do instalador. Se a lavadora 
for removida para um novo local, você deve verificar 
se a instalação elétrica deste novo local foi realizada 
por um técnico qualificado. O não cumprimento desta 
advertência pode provocar ferimentos graves, 
incêndio, choque elétrico ou morte.

•��Não corte, nem remova em nenhuma circunstância, o 
terceiro pino (terra) do cabo de energia. O não 
cumprimento desta advertência pode provocar 
ferimentos graves, incêndio, choque elétrico ou morte.

•��Para a sua segurança, este aparelho deve estar 
adequadamente aterrado. O não cumprimento desta 
advertência pode provocar ferimentos graves, 
incêndio, choque elétrico ou morte.

•��O cabo de energia deste aparelho está equipado com 
um plugue de 3-pinos (aterramento), que se liga em 
uma tomada de parede padrão de 3-pinos 
(aterramento) para minimizar a possibilidade de 
choque elétrico a partir deste aparelho.

•��Esta lavadora deve ser conectada em uma saída 
aterrada. O não cumprimento desta advertência pode 
provocar ferimentos graves, incêndio, choque elétrico 
ou morte.

•��Solicite a um eletricista qualificado que verifique a 
tomada de parede e o circuito elétrico para garantir 
que a tomada está corretamente aterrada. O não 
cumprimento desta advertência pode provocar 
ferimentos graves, incêndio, choque elétrico ou morte.

•��Se for encontrada uma tomada de parede padrão de 
2-pinos, é da sua responsabilidade pessoal, substituir 
por uma tomada de parede 3-pinos aterrada. O não 
cumprimento desta advertência pode provocar 
ferimentos graves, incêndio, choque elétrico ou morte.

•��Não instale em um tapete. Instale a lavadora em um 
piso sólido. O não cumprimento desta advertência 
pode provocar danos sérios de vazamento. 

•��Não retire o pino de terra. Não use um adaptador ou 
cabo de extensão. Ligue em uma tomada de 3 pinos 
aterrada. O não cumprimento desta advertência pode 
provocar ferimentos graves, incêndio, choque elétrico 
ou morte.

•��A lavadora deve estar sempre ligada em sua própria 
tomada elétrica individual, a qual possui uma tensão 
que corresponde a placa. Isso proporciona uma 
melhor performance e ao mesmo tempo, evita 
sobrecarga da instalação elétrica da casa, o que 
poderia provocar um incêndio devido a um 
sobreaquecimento dos cabos.

•��Nunca desligue a lavadora puxando pelo cabo de 
energia. Agarre sempre o plugue firmemente e puxe-o 
direito para retirar da tomada. O não cumprimento 
desta advertência pode provocar ferimentos graves, 
incêndio, choque elétrico ou morte.

•��Repare ou substitua imediatamente todos os cabos de 
energia que se tornarem desgastados ou danificados. 
Não use um cabo com fissuras ou abrasões ao longo 
de seu comprimento ou em qualquer uma das 
extremidades. O não cumprimento desta advertência 
pode provocar ferimentos graves, incêndio, choque 
elétrico ou morte.

•��Ao instalar ou mover a lavadora, tome cuidado para 
não apertar, esmagar ou danificar o cabo de energia. 
O não cumprimento desta advertência pode provocar 
ferimentos graves, incêndio, choque elétrico ou morte.

•��A lavadora deve ser instalada e aterrada 
eletricamente por um técnico qualificado, de acordo 
com os códigos locais para evitar o risco de choque e 
garantir a estabilidade durante a operação.

•��A lavadora é pesada. Podem ser necessárias duas ou 
mais pessoas para instalar e mover o aparelho. Não 
fazer isso pode resultar em ferimentos nas costas ou 
outro tipo de ferimentos.

•��Guarde e instale a lavadora onde ela não fique exposta 
a temperaturas abaixo de zero ou exposta às 
condições do clima. O não cumprimento desta 
advertência pode provocar danos sérios de vazamento.

•� Não instale a lavadora em espaços úmidos para 
reduzir o risco de choque elétrico. O não 
cumprimento desta advertência pode provocar 
ferimentos graves, incêndio, choque elétrico ou morte.

•��Para reduzir o risco de ferimentos pessoais, cumpra 
com todas as recomendações do setor e com os 
procedimentos de segurança, incluindo o uso de luvas 
de mangas longas e óculos de segurança. O não 
cumprimento de todos as advertências de segurança 
neste manual pode provocar danos materiais, 
ferimentos pessoais ou morte.
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 ATENÇÃO 

Para sua segurança, as informações contidas neste manual devem ser seguidas para minimizar o risco de incêndio, 
explosão, choque elétrico, evitar danos à propriedade, lesões corporais ou morte.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA PARA O USO, MANUTENÇÃO, LIMPEZA E DESCARTE 

 ATENÇÃO  
Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos à pessoas ao usar este aparelho, siga as precauções 
básicas, incluindo as seguintes:

SALVE ESTAS INSTRUÇÕES

•��Desligue a lavadora antes da limpeza para evitar o 
risco de choque elétrico.

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

•��Não coloque panos ou roupas oleosas ou gordurosa 
em cima da lavadora. Estas substâncias emitem 
vapores que podem inflamar os materiais.

•��Não lave artigos que estão sujos com óleo vegetal ou 
de cozinha. Esses artigos podem conter um pouco de 
óleo após a lavagem. Devido ao óleo restante, o tecido 
pode aquecer e esfumar ou pegar fogo por si só. 

•��Desligue o aparelho da fonte de energia antes de 
tentar qualquer manutenção pelo usuário. Além de 
desligar o aparelho pelo botão é necessário desligá-lo 
da tomada. O não cumprimento desta advertência 
pode provocar ferimentos graves, incêndio, choque 
elétrico ou morte. 

•��Não misture produtos de lavanderia em uma carga, a 
menos que esteja especificado na etiqueta.

•��Não misture alvejante de cloro com amônia ou ácidos 
como o vinagre. Siga as instruções da embalagem ao 
usar produtos de lavanderia. O uso incorreto pode 
produzir gás venenoso, e isso pode provocar 
ferimentos graves ou morte. 

•��Não tente colocar as suas mãos no cesto enquanto as 
peças estiverem se movendo. Antes da carga, 
descarga ou adicionando peças, pressione o botão 
INICIAR / PAUSAR e aguarde que o cesto faça uma 
parada completa antes de colocar as suas mãos no 
cesto. O não cumprimento desta advertência pode 
provocar ferimentos graves, incêndio, choque elétrico 
ou morte. 

•��Não permita que as crianças brinquem com a 
lavadora. Uma supervisão responsável é necessária 
sempre que a lavadora for usada em um ambiente 
perto de crianças. Com as crianças crescendo, deve-
se ensiná-las a utilização correta e segura de todos os 
aparelhos. O não cumprimento destas advertências 
pode provocar ferimentos graves a pessoas ou morte. 

•��Destrua a embalagem, saco plástico e outros 
materiais de embalagem após a lavadora ter sido 
desembalada. As crianças podem usá-la para brincar. 
Caixas cobertas com tapetes, colchas e lençóis de 
plástico podem se tornar câmaras hermeticamente 
fechadas. O não cumprimento destas advertências 
pode provocar ferimentos graves a pessoas ou morte. 

•��Mantenha produtos de lavanderia fora do alcance das 
crianças. Para evitar ferimentos em pessoas, observe 
todas as advertências nos rótulos de produtos. O não 
cumprimento destas advertências pode provocar 
ferimentos graves a pessoas ou morte. 

•��Remova a porta do compartimento de lavagem ao 
descartar a lavadora, para evitar o perigo de crianças 
ou animais de pequeno porte ficarem presos dentro, 
antes de sua lavadora ser retirada de serviço. Não 
fazer isso pode resultar em ferimentos graves a 
pessoas ou morte. 


