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 Peças
1 Mangueira de entrada de água quente

2 Cabo elétrico

3 Gaveta Multi Dispenser

4 Mangueira de drenagem

5 Pés niveladores

6� Tampa�de�acesso�ao��ltro�de�drenagem

7 Porta

8 Painel de controle

9 Mangueira de entrada de água fria

 Acessórios que acompanham o aparelho
10 Chave de ajuste 

11 Manual de Instruções

12 Tapa-furos (4 unidades)

13 Dispenser de sabão líquido

14� Clip�com�abraçadeira�plástica�para��xar�a�man-
gueira de drenagem

15 Relação de Serviços Autorizados Electrolux

16 Guia Rápido de Uso

As ilustrações desse manual podem ser diferentes do seu aparelho.
Elas ilustram as características de vários modelos, por isso, a sua Lavadora-Secadora pode ter algumas 
características distintas.

•�Não�lavar�materiais�que�contenham��bra�de�vidro,�pois�pequenas�partículas�podem�aderir�nas�
roupas�lavadas�nas�próximas�cargas�e�causar�irritação�na�pele.

•�Seu�aparelho�possui�duas�válvulas�de�entrada�d’água.�Para�evitar�vazamentos,�em�cada�uma�das�
válvulas�deverá�ser�conectada�uma�mangueira�que�acompanha�o�aparelho.�(Veri�car�o�capítulo�
Instalação�Hidráulica,�na�página�7).

•�Ao�escolher�o�sabão�líquido�ou�em�pó�e�o�amaciante�ou�produtos�similares,�lembre-se�de�seguir�
as� instruções�de�utilização�de�acordo�com�cada� fabricante,�normalmente� indicadas�em�suas�
embalagens.

•�A�secadora�não�deve�ser�usada�se�produtos�quimicos�foram�utilizados�para�limpeza.

•�Não�seque�peças�sujas�na�função�secadora.

•�As�roupas�que�tenham�sido�sujas�com�substâncias�tais�como�óleo�de�cozinha,�acetona,�alcool,�
gasolina,�querosene,�removedores�de�manchas,�terebentinas,�ceras�e�removedores�de�ceras,�devem�
ser�lavadas�com�água�quente�e�com�quantidade�extra�de�detergente�antes�de�serem�secadas�na�
Lavadora�-�Secadora.

•�Nunca�desligue�a�Lavadora�-�Secadora�antes�do��nal�do�ciclo�de�secagem,�a�menos�que�todas�as�
roupas�tenham�sido�rapidamente�removiddas�e�espalhadas�de�modo�tal�que�o�calor�remanescente�
seja�dissipado.

•�O�aparelho�não�deve�ser�instalado�atrás�de�uma�porta�fechada,�uma�porta�deslizante,�ou�uma�porta�
com�a�dobradiça�no�lado�oposto�ao�da�secadora,�de�tal�forma�que�a�abertura�completa�da�porta�da�
Lavadora�-�Secadora�seja�restringida.

ATENÇÃO

lauro
Caixa de texto
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Painel de Controle

Pressione a tecla          para ligar ou desligar a Lavadora-Secadora.

Pressione a tecla INÍCIO | PAUSA para iniciar ou pausar a Lavadora-Secadora. Quando 
você quiser alterar uma programação em andamento: Pressione a tecla INÍCIO | 
PAUSAà Selecione o novo programa à Pressione a tecla INÍCIO/PAUSA novamente.

Você pode selecionar o programa de acordo com o tipo de roupa que deseja lavar. 
Gire o BOTÃO SELETOR DE PROGRAMAS até encontrar o programa de lavagem 
desejado,�cujo�o�led�do�programa��cará�aceso.

A tecla TEMPERATURA deve ser usada para ajustar a temperatura da água de 
acordo com o tipo de carga de roupas a ser lavada. Quando a tecla é pressionada, 
a temperatura da água pode ser selecionada em: Fria à 30oC à 40oC à 50oC à 
60oC em aparelho 127V e Fria à 30oC à 40oC à 60oC à 95oC em aparelho 220V.

Pressione a tecla VAPOR para incluir o vapor no processo de lavagem dos programas 
em azul. O vapor auxilia no processo de remoção de sujeiras muito pesadas.

Através da tecla LAVAGEM você pode selecionar a opção de lavagem desejada. O 
led indicador da opção selecionada acende. Quando essa tecla é pressionada, a 
opção pode ser selecionada em: Molho à Pré-Lavar à Lavar.

Com a tecla ENXÁGUE você pode programar o número de enxágues desejados. O 
led indicador do número programado acende. Quando essa tecla é pressionada, o 
número de enxágues pode ser selecionado em: ECO à 1 Enxágue à 2 Enxágues à 
3 Enxágues à 4 Enxágues.

Pressione a tecla CENTRIFUGAÇÃO para selecionar a velocidade de centrifugação 
desejada. O led indicador da velocidade programada acende.

O tempo apresentado no visor refere-se ao tempo de lavagem (o tempo de balancemanto 
do cesto, enchimento e drenagem não são contabilizados nessa contagem). Use a tecla 
ADIAR INÍCIO para adiar o inicio da lavagem. Cada vez que a tecla for pressionada 
será somado um tempo ao programa de la  vagem. O visor exibirá em quanto tempo 
a lavagem estará terminada, que pode ser em até 12 horas. Iniciará uma contagem 
regressiva no visor.

Através da tecla SECAGEM pode-se selecionar o modo de secagem desejado. O led 
indicador do modo programado acende. Quando essa tecla é pressionada, a secagem 
pode ser selecionada em: Tira-Odor à Suave à Normal à Extrasseca àTempo.
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Durante um programa em andamento, pressione as teclas LAVAGEM e ENXÁGUE ao 
mesmo tempo por 3 segundos. Se esse procedimento for feito corretamente, as letras 
CHL�e�o�tempo�restante�para�o��nal�do�programa�são�exibidos�no�visor�alternadamente.�
Quando�a�Lavadora-Secadora�está�no�modo�Travado,�as�teclas��cam�travadas�e�não�
podem ser pressionadas, exceto a tecla        .

Para desativar o modo Travado, pressione as teclas LAVAGEM e ENXÁGUE ao mesmo 
tempo por 3 segundos novamente.

Se você deseja alterar a programação quando o modo Travado está ativo:

1 Pressione LAVAGEM e ENXÁGUE ao mesmo tempo por 3 segundos novamente.

2 Pressione a tecla INÍCIO | PAUSA.

3 Selecione o programa desejado e pressione a tecla INÍCIO | PAUSA novamente.

* O modo Travado é cancelado quando a Lavadora-Secadora é desligada.

 Funções de Destaque
a.�Função�Vapor
Os programas em azul indicam a possibilidade do 
uso de vapor no processo de lavagem. O vapor 
auxilia no processo de remoção de sujeiras muito 
pesadas e na ação sobre micro-organismos.

b.�Secagem�por�Condensação
Tecnologia que condensa constantemente o ar 
que retém a umidade das roupas, eliminando a 
água�residual�e�otimizando�a�e�ciência�do�calor.

c.�Nível�Automático�de�Água
Seleciona apenas a quantidade necessária a cada 
carga, garantindo maior performance, praticidade 
e economia de água.

d.�Motor�Direct�Drive
Motor de alta tecnologia com 1200 rpm. Não utiliza 
correias e é ultra-silencioso.

e.�Trava�de�Segurança�para�Crianças
Bloqueia os controles do painel ao seu comando. 
Evita que a programação seja alterada aciden-
talmente.

f.�Sistema�Antirrugas
Mantém as roupas girando no cesto com ar frio 
após cada ciclo de secagem, evitando formação 
de rugas.

g.�Autobalanceamento
Detecta se a carga de roupas está desbalanceada 
e automaticamente as redistribui no cesto.

h.�Função�Destravar�Porta
Permite que você abra a porta a qualquer momen-
to para adicionar peças de roupas esquecidas.

ATENÇÃO
Use�essa�opção�quando�você�quiser�evitar�que�a�programação�seja�alterada�aciden-
talmente�por�crianças.�

Se você precisar abrir a porta da Lavadora-Secadora durante o funcionamento, pressione 
a tecla INÍCIO | PAUSA e a tecla ABRIR PORTA | ADICIONAR ROUPAS. Nesse caso, 
o sinal  aparecerá no display e você poderá abrir a porta depois que a temperatura 
interna�no�cesto�tenha�esfriado�e�a�água�drenada.�As�teclas��cam�travadas�e�não�podem�
ser pressionadas, exceto a tecla           .  
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Programa Tipos de Roupas Temperatura Programação Padrão Secagem Carga

Rápido
30 min

Roupas pouco sujas, roupas 
que são lavadas com 
frequencia ou em pequenas 
quantidades.

Fria (somente fria)
Lavagem: Lavar
Enxágue: 1
Centrifugação: Normal

Não 
disponível

Menos 
que 3kg

Edredon Edredon.
Fria (podem ser 
selecionadas as 
opções Fria ou 30°C)

Lavagem: Lavar
Enxágue: 2
Centrifugação: Normal

Não 
disponível

*

Normal

Roupas coloridas que des-
botam (camisetas, roupas 
de dormir, pijamas, etc.) e 
roupas brancas de algodão 
pouco sujas.

Fria (podem ser 
selecionadas todas as 
opções)

Lavagem: Lavar
Enxágue: 2
Centrifugação: Normal

Permitidas 
todas as 
opções

*

Cama e 
Banho

Lençóis, fronhas, toalhas de 
banho e toalhas de rosto.

Fria (podem ser 
selecionadas todas as 
opções)

Lavagem: Lavar
Enxágue: 3
Centrifugação: Normal

Permitidas 
todas as 
opções

*

Tira-
Manchas

Roupas muito sujas (jeans, 
roupas de escalada, 
mochilas, roupas esportivas, 
etc.).

40°C (podem ser 
selecionadas todas as 
opções)

Lavagem: Lavar
Enxágue: 3
Centrifugação: Normal

Permitidas 
todas as 
opções

*

Pesado 
Sujo

Primeiro�veri�que�se�as�
roupas podem ser lavadas 
em lavadora (brancas de 
algodão e linho).

40°C (podem ser 
selecionadas todas as 
opções)

Lavagem: Lavar
Enxágue: 2
Centrifugação: Forte

Permitidas 
todas as 
opções

*

Delicado

Roupas delicadas que 
podem�ser�facilmente�dani�-
cadas (seda, cortinas, etc.) e 
roupas íntimas.

Fria (podem ser 
selecionadas as 
opções Fria ou 30oC)

Lavagem: Lavar
Enxágue: 2
Centrifugação: Suave 
(somente Suave)

Tira-Odor 
e Suave 

estão 
disponíveis

*

Anti-
Alérgico

Indicado para lavagem de 
roupas com ação sobre 
micro-organismos.�Veri�que�
na etiqueta da roupa se é 
permitida a lavagem nesta 
temperatura. Não lave 
roupas delicadas usando alta 
temperatura.

Aparelho 127V: 60oC
Aparelho 220V: 95oC
(somente estas 
opções)

Lavagem: Lavar
Enxágue: 3
Centrifugação: Normal

Permitidas 
todas as 
opções

*

Jeans

Roupas coloridas que 
desbotam (jeans, mole-
ton) e roupas escuras 
pouco sujas.

Fria
(�xa,�para�evitar�
danos aos tecidos)

Lavagem: Lavar
Enxágue: 3
Centrifugação: Normal

Permitidas 
todas as 
opções

*

Tênis Tênis. Fria (somente Fria)

Lavagem: Lavar
Enxágue: 3
Centrifugação: Suave 
(somente Suave)

Não 
disponível

*

Autolim-
peza

Use para limpar (e secar) o 
cesto e o tanque.

Fria (somente Fria)
Lavagem: Molho
Enxágue: 2
Centrifugação: Suave

---
Sem 
carga

* Consulte a tabela da página 16.


