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Mangueira�de�Saída�de�Água�(3)

Posicione a mangueira na saída de esgoto ou na 
borda do tanque (4) com altura máxima de 140cm 
e mínima de 90cm, para o perfeito funcionamento 
de sua Lavadora;

Na saída de esgoto, coloque a mangueira dentro 
do tubo em no máximo 20cm.

Quando colocar a mangueira na borda do tanque, 
certifique-se que a ponta da mangueira não fique 
submersa em água do tanque, pois a água poderá 
retornar para dentro da Lavadora.

Modelo LTD

Modelo LTD

Nunca�emende�a�mangueira�de�saída�de�água�
em�outra�mangueira�para�aumentar�o�compri-
mento,�pois�poderá�dani�car�o�sistema�interno�
de�saída�de�água.

Obs.: A pressão de entrada de água deve estar 
entre 0,02 a 0,81 MPa (2 a 81 metros de coluna 
d'água). Caso a pressão da água de sua residência 
seja maior, use redutor de pressão.

Em alguns locais é possível que a água seja forne-
cida suja. Neste caso instale um filtro de passagem 
de água na torneira para evitar manchas na roupa.

Este filtro pode ser adquirido na Rede Nacional de 
Serviço Autorizado Electrolux.

Para melhor desempenho de sua Lavadora, siga as 
instruções abaixo:

 Separe as roupas brancas das coloridas e por 
tipo de tecido. Desdobre as roupas e coloque-as 
peça por peça em “montinhos”, distribuindo-as de 
maneira uniforme ao redor do agitador, cuidando 
para não enrolar as roupas no agitador. Peças 
pesadas e volumosas deverão ser colocadas 
primeiro de forma que fiquem embaixo (ver peso 
das roupas na pág.18).

 Coloque o sabão na gaveta distribuidora. Use 
sempre sabão de boa qualidade e não ultrapasse a 
quantidade recomendada, para não causar danos 

na sua Lavadora e evitar 
manchas na roupa.

Sua Lavadora possui um 
compartimento especial 
para utilização de sabão 
líquido.

Obs.: A quantidade de sabão 
poderá ser alterada em caso 
de roupas muito sujas. Faça 

a adequação de acordo com o nível de sujeira.

Veja a quantidade recomendada nas tabelas 
abaixo.

Amaciante: Coloque o amaciante até a indi-
cação de MAX na gaveta. Caso este nível seja 
ultrapassado o amaciante sairá antes do tempo 
adequado, podendo causar manchas na roupa. 
Use sempre amaciante de boa qualidade e na 
quantidade recomendada.

É recomendável a diluição do amaciante 
com um pouco de água antes de abastecer 
o recipiente.

lauro
Caixa de texto
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 Ligue a Lavadora pressionando a tecla “LIGA 
DESLIGA”. A luz azul acenderá 
ao lado da tecla indicando que 
a Lavadora está ligada.

Durante o enchimento de 
sua Lavadora, não é pos-
sível ver a água caindo di-
retamente sobre as roupas. 

O enchimento, tanto da lavagem quanto do 

Depois�de�pressionada�a�tecla��LIGA/DESLIGA��
a�programação�ainda�poderá�ser�alterada.�Após�
esta�alteração�aguarde�5�segundos�para�que�a�
Lavadora�inicie�novamente�a�lavagem.

Caso�seja�interrompido�o�processo�de�lavagem�
antes�do�término�do�ciclo�completo�(exemplos:�
queda�de�energia,�apertada�a�tecla��LIGA/DES-
LIGA�)�ao�ligar�novamente�a�Lavadora,�o�ciclo�
será�reiniciado.

ATENÇÃO
Recomenda-se�não�encher�
a�Lavadora�com�o�auxílio�de�
balde�ou�mangueira.

 Alvejante�(somente�líquido): Coloque o alve-
jante até a indicação de MAX na gaveta. Caso 
este nível seja ultrapassado o alvejante sairá 
antes do tempo adequado podendo causar 
manchas na roupa. Use alvejante adequado 
ao tipo de roupa. É recomendável o uso de 
alvejante somente para roupas brancas. Para 
roupas coloridas deve-se usar alvejante espe-
cial, alvejante comum pode manchá-las.

O� uso� do� amaciante� e� do� alvejante� é�
opcional.

 Selecione no botão "PROGRAMAS DE LA-
VAGEM" o tipo de programa que se deseja 
executar de acordo com a roupa a ser lavada. 
Este botão pode ser girado para qualquer lado.

 Selecione o nível de água conforme a quanti-
dade de roupa. A quantidade de água também 
poderá ser alterada dependendo do volume 
das roupas a serem lavadas. Roupas muito 
volumosas quando secas, podem indicar um 
nível de água acima do necessário. Faça a ade-
quação conforme as roupas a serem lavadas. 
As roupas devem movimentar-se livremente 
durante a lavagem. Durante o processo de 
entrada de água a tampa da Lavadora deve 
permanecer fechada.

DI LUI ÇÃO
IN TE LIGENTE

Modelo LTD Modelo LTD

enxágue, é feito através do Diluidor Inteligente. 
A água entra pela gaveta distribuidora levando 
o sabão, alvejante ou amaciante. A mistura é 
primeiramente direcionada para o Diluidor Inte-
ligente onde é previamente dissolvida / diluída. 
Em seguida essa mistura (já dissolvida / diluída) 
é conduzida diretamente para o fundo do cesto, 
ou seja, o processo de enchimento de sua 
Lavadora se dá do fundo do cesto para cima.

Se desejar, utilize as opções de lavagem aper-
tando as teclas:

- DUPLO ENXÁGUE;

- TURBO SECAGEM;

- ECONOMIA.

As opções são indepen-
dentes, você pode utili-
zar a combinação que 
desejar.

Caso queira modificar as etapas de lavagem 
pressione a tecla "AVANÇA 
ETAPAS" até que a indicação 
luminosa esteja na posição 
desejada.

Aguarde 5 segundos e a Lavadora começará 
a funcionar. Ao final de cada programa a Lava-
dora desligará automaticamente e a luz azul ao 
lado da tecla “LIGA/DESLIGA” ficará apagada.
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Tecla��LIGA/DESLIGA�

Pressione esta tecla 
para ligar a Lavadora. A 
luz azul acenderá. Para 
desligar pressione nova-
mente a tecla. A luz azul 

apagará.

Tecla��DUPLO�ENXÁGUE�

Pressione esta tecla para 
que a Lavadora realize um 

enxágue adicional. A luz azul 
acesa indica que a função 

está acionada. 

Tecla��TURBO�
SECAGEM�

Pressione esta tecla 
para que as roupas 

saiam menos úmidas, 
diminuindo o tempo de 
secagem em varal ou 

em secadora.

Botão��PROGRAMAS�
DE�LAVAGEM�

Gire este botão para 
escolher o programa 

desejado, de acordo com 
o tipo de roupa e o tipo 
de lavagem desejada.

Tecla��AVANÇA�
ETAPAS�

Pressione esta tecla para 
Selecionar/Avançar as 
etapas de lavagem. A 

luz azul indicará a etapa 
selecionada.

Botão��NÍVEIS�DE�ÁGUA�

Gire este botão para a direita 
ou esquerda (entre os níveis 
Extra Baixo e Alto) para es-
colher o nível de água mais 
adequado à quantidade de 

roupas que irá lavar.

Tecla��ECONOMIA�

Pressione essa tecla para ativar a reutiliza-
ção de água, ou para iniciar a drenagem de 

reutilização de água.

A luz azul acesa indica que a função está 
acionada.

A luz azul piscando indica que a lavagem 
está parada aguardando o início da reutiliza-

ção de água.
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Tecla��LIGA/DESLIGA�

Pressione esta tecla 
para ligar a Lavadora. A 
luz azul acenderá. Para 
desligar pressione nova-
mente a tecla. A luz azul 

apagará.

Tecla��DUPLO�ENXÁGUE�

Pressione esta tecla para 
que a Lavadora realize um 

enxágue adicional. A luz azul 
acesa indica que a função 

está acionada. 

Tecla��TURBO�
SECAGEM�

Pressione esta tecla 
para que as roupas 

saiam menos úmidas, 
diminuindo o tempo de 
secagem em varal ou 

em secadora.

Botão��PROGRAMAS�
DE�LAVAGEM�

Gire este botão para 
escolher o programa 

desejado, de acordo com 
o tipo de roupa e o tipo 
de lavagem desejada.

Tecla��AVANÇA�
ETAPAS�

Pressione esta tecla para 
Selecionar/Avançar as 
etapas de lavagem. A 

luz azul indicará a etapa 
selecionada.

Botão��NÍVEIS�DE�ÁGUA�

Gire este botão para a direita 
ou esquerda (entre os níveis 
Extra Baixo e Edredom) para 

escolher o nível de água 
mais adequado à quantidade 

de roupas que irá lavar.

Tecla��ECONOMIA�

Pressione essa tecla para ativar a reutiliza-
ção de água, ou para iniciar a drenagem de 

reutilização de água.

A luz azul acesa indica que a função está 
acionada.

A luz azul piscando indica que a lavagem 
está parada aguardando o início da reutiliza-

ção de água.
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ATENÇÃO

Quando for selecionado um programa de lavagem, a Lavadora escolherá a etapa de lavagem mais ade-
quada automaticamente. Neste caso o tempo aproximado de duração de cada programa será conforme 
indicado na figura abaixo:

No�tempo�de�duração�dos�programas�não�foram�considerados�os�tempos�necessários�para�
encher�e�drenar�a�Lavadora.

Quando�selecionar�o�programa��TÊNIS�,�lavar�no�máximo�2�pares�por�ciclo�de�lavagem.

Para�os�programas��DELICADO��e��TÊNIS�,�a�opção��TURBO�SECAGEM��não�pode�ser�se-
lecionada�.

No�tempo�de�duração�dos�programas�não�está�considerado�o�tempo�adicional�para�realização�
do��DUPLO�ENXÁGUE�,�com�exceção�dos�programas�TÊNIS,�CAMA�E�BANHO,�PRETAS,�CO-
LORIDAS,�DELICADAS�e�EDREDOM�que�já�realizam�2�enxágues.�Caso�essa�tecla�seja�acionada�
nos�outros�programas,�o�tempo�de�duração�será�maior�do�que�o�indicado�acima.

Se�for�alterada�a�etapa�de�lavagem�selecionada�automaticamente�pela�Lavadora,�o�tempo�total�
poderá�ser�diferente�do�indicado.

1h 51min 1h 25min

1h 09min

57min 1h 14min

58min
19min (modelo�LTD13)

25min (modelo�LTD15)

2h 41min (modelo�LTD13)

3h (modelo�LTD15)

1h 05min 1h 21min

1h 20min 2h


