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Instalação Elétrica

A primeira instalação é gratuita e deve ser feita, 
obrigatoriamente, pelo Serviço Autorizado Electrolux.

Se durante o período de garantia a instalação não for 
feita pelo Serviço Autorizado Electrolux ocorrerá a perda 
da garantia total (legal e especial) do produto.

Escolhendo o Local
Evite jatos di-
retos ou gote-
jamentos de 
água sobre a 
Lavad ora .  A 
lavadora deve 
ser instalada 
em local cobe-
rto e protegida 
do sol, chuva e demais intempéries. Peça auxílio 
para�o�Serviço�Autorizado�Electrolux,�para�de�nir�o�
melhor local de instalação.

Para sua segurança, solicite a um eletricista de sua 
con�ança�que�veri�que�a�condição�da�rede�elétrica�
do local de instalação da Lavadora. Para 
mais informações entre em contato com o Serviço  
Autorizado Electrolux.

A�instalação�gratuita�não�cobre�despesas�com�
conexões,�registros,�etc�(além�dos�inclusos�
na� embalagem).�Se�houver�necessidade�de�
modi�car�a�instalação�elétrica�e�ou�hidráulica,�
esta� deverá� ser� efetuada� por� pessoal�
quali�cado,�em�conformidade�com�as�normas�
em�vigor.�A� instalação�não�contempla�este�
tipo�de�serviço.�Para�maiores� informações�
consulte� o� “Certificado� de�Garantia”� na�
página�18.

ATENÇÃO

Antes�de� ligar� a� sua�
Lavadora,�veri�que�se�
a� tensão� (voltagem)�
da�tomada�onde�a�La-
vadora�será� ligada� é�
igual�à�tensão�indicada�
na�etiqueta� localizada�
próxima�ao�plugue�(no�cabo�elétrico).

ATENÇÃO

Disjuntores
É obrigatória a instalação de disjuntores exclusivos 
para a Lavadora.
Em caso de dúvida com relação ao sistema elétrico 
de sua residência, consulte a concessionária de 
energia elétrica.

O�plugue�deste�produto�é�de�20A.
A�NBR�14136�padroniza�as�correntes�de�10A�
e�20A.�Em�função�do�diâmetro�dos�plugues�
torna-se�impossível�a�inserção�de�um�plugue�de�
20A�em�uma�tomada�de�10A,�evitando-se,�desta�
forma,�uma�situação�de�sobrecarga.
Entretanto,�o�Consumidor�poderá�utilizar�um�
plugue�de�10A�em�uma�tomada�de�20A.

ATENÇÃO
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Para a Lavadora 127V, utilize um disjuntor de 15A
na fase.

Ligue� sua� Lavadora� a� uma�
tomada�exclusiva,�não�utilize�
extensões�ou�conectores� tipo�
T�(benjamim).

Não�use�adaptadores.

ATENÇÃO
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Fio Terra
Sua Lavadora já possui fio terra embutido no 
cabo elétrico (pino do meio no plugue). Para sua 
segurança�solicite�a�um�eletricista�que�instale�o��o�
terra na tomada de sua residência (caso não exista).

Certi�que-se�de�que�a�tomada�elétrica�na�
qual�o�produto�será�conectado�não�está�com�
o�neutro�invertido�com�o�terra,�pois�isto�pode�
gerar�o�erro�“b3”�quando�a�Lavadora�estiver�
com�carga.

ATENÇÃO

Instalação Hidráulica

Mangueira�de�Entrada�de�Água

A Lavadora deve ser conectada ao fornecimento 
de água através das mangueiras novas que acom-
panham o produto (mangueiras velhas não devem 
ser usadas).
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Para a
disjuntor bipolar de 15A.

Lavadora 220V (entre duas fases), utilize um

Algumas regiões possuem 220V entre fase e neutro.
Neste caso, utilize um disjuntor de 15A na fase.

Drenagem
A mangueira de drenagem deve ser posicionada 
abaixo da máquina. A posição do dreno deve ser 
sempre abaixo da máquina.

A�mangueira�é� fornecida�com�um��ltro�que�
di�culta�a�entrada�de�sujeira�que�possa�vir�
através�da�rede�de�abastecimento�de�água.
A� lavadora�em�hipótese�alguma�deve�ser�
utilizada�sem�o��ltro�sob�o�risco�de�danos�ao�
produto�e�perda�da�garantia.
Utilize�a�mangueira�que�acompanha�o�produto.
Não�use�mangueiras�velhas.
Nunca�instale�a�lavadora�em�torneira�de�água�
quente.

O� dreno� deve� estar� sempre� abaixo� da�
máquina.

ATENÇÃO

ATENÇÃO

Abra�a�torneira�e�veri�que�se�não�há�vazamentos.


