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Peças
1. Painel de controle (ver pág. 9)

2. Gaveta distribuidora de sabão, amaciante e 
alvejante

3. Agitador (dentro da Lavadora)

4. Cesto (dentro da Lavadora)

5. Tampa

6. Pés niveladores (4)

7. Mangueira de entrada de água e filtro (já conectado 
à mangueira)

8. Mangueira de saída de água (atrás da Lavadora)

9. Curva plástica da mangueira de saída

10. Filtro pega fiapos

Opção Turbo Secagem
Desenvolvido para que as rou-
pas saiam menos úmidas, dimi-
nuindo o tempo de secagem em 
varal/secadora.

Opção Economia
Esta função é uti lizada 
quando se deseja reutilizar 
a água da lavagem e/ou 
enxágue.

Sistema “Best-Cleaning”
O agitador com dupla ação possui 
duas partes. A parte superior tem a 
função de empurrar as roupas para 
baixo e a parte inferior que efeti-
vamente faz a lavagem da roupa.

Durante a agitação o cesto eventu-
almente pode girar, dependendo do nível de água 
e da quantidade de roupa.

Opção Duplo Enxágue
Tem a função de fazer com que 
a lavadora realize um enxágue 
adicional.
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Para sua tranquilidade, a Electrolux possui uma 
rede de Serviços Autorizados altamente qualificada 
para instalar a sua Lavadora. Entre em contato 
com um dos Serviços Autorizados Electrolux, que 
está na relação encontrada junto a este Manual de 
Instruções. Por este serviço será cobrada uma taxa 
de instalação.

Esta instalação não compreende serviços de 
preparação do local (ex.: rede elétrica, conexões 
elétricas e hidráulicas, alvenaria, esgoto, aterra-
mento, tomadas, etc.), que são de responsabilidade 
do consumidor.

Retirada da Embalagem
Levante a Lavadora com a aju-
da de outra pessoa, e remova 
a base da embalagem. Retire 
toda a embalagem antes de 
ligar a Lavadora.

Escolher o Local
Evite instalar sua Lavadora 
embaixo de varais e locais 
expostos a chuva, goteiras 
ou excesso de umidade (ex. 
banheiro). Nunca jogue água 
no painel da sua Lavadora, 
pois isso poderá  danificá-la.
Para a limpeza do painel use 
apenas um pano úmido.

Nivelamento
Certifique-se que a Lavadora 
está corretamente apoiada.

Encha-a com água no nível ex-
tra baixo e verifique se a água 
está acompanhando os furos 
do cesto em uma mesma linha.

Caso não esteja, regule os pés, 
girando-os manualmente.

Todos os pés devem estar 
apoiados no chão, isso evitará 
trepidações e barulhos.

Não�utilize�pés�diferentes�dos�
originais.

•�REAPROVEITAR�A�ÁGUA

Função Economia
Esta função é utilizada quando se deseja reaprovei-
tar a água da lavagem e/ou enxágue. Para ativá-la 
pressione a tecla “Economia”.

A Lavadora realiza todo programa de lavagem 
selecionado e antes da etapa de drenagem ficará 
em “stand-by” (aguardando) com a indicação lumi-
nosa piscando. Neste momento, deve-se utilizar 
as opções de reaproveitamento de água abaixo:

1�-�Reproveitamento�de�Água�na�Lavagem�das�
Roupas�
Quando a indicação luminosa estiver piscando des-
ligue a lavadora, abra a tampa da Lavadora e retire 
as roupas já lavadas. Coloque as roupas sujas na 
água com sabão, feche a tampa, selecione o pro-
grama de lavagem e ligue a lavadora pressionando 
a tecla Liga/Desliga.

-�Quando�for�utilizar�o�reaproveitamento�de�
água�para� lavagem,� separe�a� quantidade�
adequada�de�roupas�observando�a�quanti-
dade�de�água�existente�na�Lavadora.

-�Nunca�reaproveite�a�água�com�amaciante�
para� lavagem,�pois� suas� roupas�poderão�
manchar.

-�Lave�as�roupas�claras�e�menos�sujas�an-
tes�das�mais�sujas�e�escuras,�para�evitar�o�
manchamento�das�roupas.

-�Após�utilizar�o�reaproveitamento�de�água�
na�drenagem,�reposicione�a�mangueira�de�
saída�de�água�na�borda�do� tanque�ou�na�
entrada�do�esgoto.

IMPORTANTE

IMPORTANTE

2�-�Reproveitamento�de�Água�na�Drenagem

A indicação luminosa ficará piscando até a tecla 
“Economia” ser pressionada e liberar a etapa de 
Drenagem. Para reaproveitar a água, antes de pres-
sionar a tecla “Economia” posicione a mangueira de 
saída de água no recipiente que  deverá armazenar 
a água (balde, tanque ou bacia).

Para interromper a drenagem basta pressionar a 
tecla “Economia” ou abrir a tampa e a Lavadora 
ficará em “stand-by” (aguardando) até que seja 
acionada novamente a tecla “Economia” ou fechada 
a tampa da Lavadora.
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