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 Retirada da Embalagem
Remova a caixa de papelão puxando-a para cima 
depois de abrir as abas superiores. Remover as 
partes em EPS (isopor®) pode facilitar.
Levante a Lavadora-Secadora com a ajuda de 
outra pessoa e remova a base da embalagem.

Ao receber o aparelho em sua residência, você 
tem o direito ao serviço gratuito da primeira ins-
talação da Lavadora-Secadora. Caso seja do seu 
interesse, entre em contato com um dos Serviços 
Autorizados Electrolux e agende a instalação do 
seu aparelho. Esta relação está disponível no 
livreto que se encontra junto com este manual.

 Escolha do Local
Evite jatos diretos ou gotejamentos de água sobre a 
Lavadora-Secadora. As aberturas de ventilação não 
devem ser obstruídas. Mantenha as distâncias míni-
mas para a instalação: 2 cm nos lados e 10 cm atrás.
No caso de uma instalação embutida, a distância 
entre o topo da Lavadora-Secadora e a parte inferior 
do nicho deve ser de, no mínimo, 3 cm.
Sempre que possível, instale seu aparelho em um 
local bem arejado, com boa circulação de ar.

Os� parafusos� de� transporte� devem� ser�
instalados�sempre�que�a�Lavadora-Secadora�
for�transportada.

IMPORTANTE

2o Fe che  os  f u ros dos 
parafusos com os tapa-
furos fornecidos com o 
aparelho (ver item 12 
descrição do aparelho).

Tanque

Lavadora-
Secadora

Mangueira Drenagem

aprox.
2 cm

Se�os�parafusos�não�forem�removidos�poderá�
ocorrer�vibração,�ruído�e�mau�funcionamento.

ATENÇÃO

Instale�a�Lavadora-Secadora�em�um�local�onde�
não�haja�obstrução�das�saídas�de�ventilação.

IMPORTANTE

a.�Dicas�Ambientais
O material da embalagem é reciclá-
vel. Procure selecionar plásticos, 
papel e papelão e enviar às com-
panhias de reciclagem.

Este aparelho não pode ser tratado 
como lixo doméstico. Em vez disso deve ser entre-
gue ao centro de coleta seletiva para reciclagem de 
equipamentos eletro-eletrônicos.

Retirada dos Parafusos de Transporte
1o Antes de utilizar o aparelho, os parafusos de 

transporte devem ser retirados. Com auxílio 
da chave de ajuste (ver item 10 em Descrição 
do Aparelho) fornecida junto com o aparelho, 
solte os 4 parafusos localizados na parte 
posterior, conforme indicado no desenho. 
Retire-os puxando pela borracha até que saiam 
do aparelho. Guarde-os para o caso de uma 
eventual necessidade de transporte deste 
aparelho.

 Instalação Hidráulica
a. Mangueiras de Entrada de Água
A Lavadora-Secadora deve ser conectada ao for-
necimento de água através das mangueiras novas 
que acompanham o aparelho (mangueiras velhas 
não devem ser usadas.

Caso�sua�residência�disponha�de�sistema�de�
água�quente,�deve�ser�conectada�uma�man-
gueira�no�sistema�de�água�quente�e�na�cor-
respondente�entrada�de�água�quente,�indicada�
como�HOT�na�parte�posterior�de�seu�aparelho.�
A�outra�mangueira�deve�ser�conectada�no�
sistema�de�água� fria�e�na�correspondente�
entrada�de�água�fria,�indicada�como�COLD�na�
parte�posterior�de�seu�aparelho.

ATENÇÃO
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c.�Mangueira�de�Drenagem

•�O� local� de� drenagem� deve� ter� uma� altura�
mínima de 60 cm e máxima de 100 cm.

•�Se�a�mangueira�de�drenagem�for�muito� longa,�
não a force para dentro do produto, pois isso 
causará ruídos anormais.

•�Introduza�no�máximo�15cm�no�sifão�para�evitar�
o efeito sifão, que faz com que a água drenada 
retorne para dentro do produto.

•�Caso�sua� residência�possua� apenas�um�
ponto�de�água�fria,�instale�uma�torneira�com�
dupla�saída�e�conecte�as�mangueiras�uma�
em�cada�entrada�de�água,�indicadas�como�
COLD�e�HOT�na�parte�posterior�do�aparelho.

ATENÇÃO

Desta forma, sua Lavadora-Secadora estará co-
nectada a duas entradas de água fria. 

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

1o Abra a porta do aparelho. A mangueira de 
drenagem está dentro do cesto.

2o Conecte a mangueira de drenagem à saída, na 
parte traseira da Lavadora-Secadora, conforme 
�gura�ao�lado.

3o O local de drenagem deve ter uma altura mínima 
de 60 cm e máxima de 100 cm.

Nunca�esqueça�de�instalar�a�mangueira�de�dre-
nagem�antes�de�ligar�a�sua�Lavadora-Secadora.

IMPORTANTE

4o Se a mangueira de drenagem for muito longa, 
não a force para dentro do aparelho, pois isso 
causará ruídos anormais.

5o Coloque o clip com abraçadeira plástica (ver item 
15 Acessórios que acompanham o aparelho) 
na posição indicada na Figura 1 e prenda a 
mangueira de drenagem com a abraçadeira 
plástica conforme Figura 2.

É obrigatório o uso de torneira de entrada da água 
com rosca 3/4” (1/4Fpp - 14 Fios por polegada).

 Nivelamento

Para�nivelar,�certi�que-se�de�que�o�aparelho�está�
sem água e/ou roupas, incline-o cuidadosamente 
a Lavadora-Secadora e gire os pés com o auxílio 
da chave de ajuste que acompanha o aparelho.

O nivelamento evita ruído, vibração, deslocamento 
e problemas ao aparelho.

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

Veri�que�com�um�nível�de�bolha�se�a�Lavadora-
Secadora�está�nivelada�e�com�os�quatro�pés�
�rmemente�apoiados�no�chão.

IMPORTANTE

Figura 1 Figura 2

b.�Pressão�de�água

Para garantir uma pressão adequada de enchimen-
to, deve-se ter uma altura mínima entre a base da 
caixa d’água e a entrada da lavadora de 3 metros.

Obs.: A pressão de entrada de água deve estar entre 
3 e 81 metros de coluna d’água (0,03 e 0,8 MPa). 
Caso a pressão da água na sua residência seja 
maior, use redutor de pressão.

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

Este��ltro�pode�ser�adquirido�na�Rede�Nacional�de

Serviço Autorizado Electrolux.
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Instalação Elétrica

Antes�de�ligar�a�sua�Lavadora-
-Secadora,� verifique� se� a�
tensão�(voltagem)�da�tomada�
onde�a�Lavadora-Secadora�
será� ligada�é� igual�à� tensão�
indicada�na�etiqueta� locali-
zada�próxima�ao�plugue�(no�
cabo�elétrico).

ATENÇÃO

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-Secadora. Para 
mais informações entre em contato com o Serviço  
Autorizado Electrolux.

b.�Fio�Terra

Sua�Lavadora-Secadora�já�possui��o�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).

Informamos que o plugue do cabo de alimentação 
deste eletrodoméstico respeita o novo padrão 
estabelecido pela norma NBR 14136, da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, e pela 
Portaria nº 02/2007, do Conmetro. Assim, caso a 
tomada da sua residência ainda se encontre no 
padrão antigo, recomendamos que providencie a 
substituição e adequação da mesma ao novo padrão 

NBR14136,�com�um�eletricista�de�sua�con�ança.

a.�Disjuntores

O�plugue�do�seu�aparelho�é�do�tipo�20A,�pois�
utiliza�pinos�com�4,8mm�de�diâmetro.
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.

ATENÇÃO

15

15

15

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

Para a 220V (entre duas fases),
utilize um disjuntor bipolar de 15A.

Lavadora-Secadora

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

Certi�que-se�de�que�a�tomada�elétrica�na�qual�o�
aparelho�será�conectado�não�está�com�o�neutro�
invertido�com�o�terra,�pois�isto�pode�gerar�o�
erro�“b3”,�que�será�exibido�no�visor�quando�a�
Lavadora-Secadora�estiver�com�carga.

ATENÇÃO

•�Ligue�sua�Lavadora-Secadora�a�
uma�tomada�exclusiva.

•�Não�utilize�extensões,�conecto-
res�tipo�T�(benjamim)�ou�adapta-
dores.

ATENÇÃO

É� obrigatória� a� instalação� de� disjuntores�
exclusivos�para�a�Lavadora-Secadora.

ATENÇÃO

Em caso de dúvida com relação ao sistema elétrico 
de sua residência, consulte a concessionária de 
energia elétrica.

Variação�Admissível�de�Tensão

Tensão�(V) Mínima�(V) Máxima�(V)

127

220

116

201

133

231
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b.�Colocando�as�Roupas�na�Lavadora-Secadora
1o Coloque as roupas dentro da Lavadora-Secado-

ra�de�forma�que��quem�livres.
2o As peças devem ser colocadas na Lavadora-

Secadora de maneira que possam mover-se 
facilmente na água da lavagem para uma boa 
limpeza�e�para�que�não��quem�muito�amassadas.

3o Coloque as roupas corretamente e selecione o 
tamanho correto da carga.

4o Misture peças grandes e pequenas em cada carga.

4o Trate as manchas mais difíceis antes da lavagem 
(Veja o capítulo “Eliminação de Manchas” na pág. 
15).

5o Veri�que�na�etiqueta�da�roupa�se�pode�ser�lavada�
na Lavadora-Secadora ou deve ser lavada a mão 
(veja a tabela 1 a seguir).

a.�Separando�as�Roupas

1o Observe na etiqueta de cada roupa como ela 
deve ser tratada. Há roupas que devem ser 
lavadas à mão e outras que não são indicadas 
para serem secadas em secadoras. Nas tabelas 
1 e 2 a seguir estão os símbolos internacionais 
que indicam a forma de lavagem e secagem. 
Considere estas informações antes de carregar 
as roupas na sua Lavadora-Secadora.

2o Separe as peças de roupa mais sujas das me-
nos sujas, mesmo se você costuma lavá-las na 
mesma carga.

3o Separe as roupas claras das roupas escuras e 
as roupas que desbotam das que não desbotam.

Sujeira (Pesada, Normal, Leve): Separe as roupas 
de acordo com o grau de sujeira.

Cor (Brancas, Claras, Escuras): Separe as rou-
pas brancas das coloridas.

Fiapos� (peças�que�soltam��apos,�peças�que�
juntam��apos):�Lave�as�peças�que�soltam��apos�
separadamente�das�peças�que�apanham��apos.

Tabela�1�-�Símbolos�de�Lavagem

Tabela�2�-�Símbolos�de�Secagem

Os benefícios do novo padrão e tomada são:

•�Maior�segurança�contra�risco�de�choque�elétrico�
no momento da conexão do plugue na tomada;

•�Melhoria�na�conexão�entre�o�plugue�e� tomada,�
reduzindo possibilidade de mau contato elétrico;

•�Diminuição�das�perdas�de�energia.

   Lembramos, ainda que para aproveitar o avanço e 
a segurança da nova padronização, é necessário 
o aterramento da tomada, conforme a norma de 
instalações elétricas NBR5410 e ABNT.

� � Em�caso�de�dúvidas,� consulte�um�pro�ssional�
da área.

Para melhor desempenho de sua Lavadora-
-Secadora, siga as instruções abaixo.

Antes�de�utilizar�o�aparelho,�certi�que-se�de�que�o�
aparelho está conectado na tensão elétrica correta 
e que a(s) torneira(s) de abastecimento está(ão) 
aberta(s).

 Preparando as Roupas para a Lavagem

1o Feche os zíperes, botões e ganchos para evitar 
que engatem em outras roupas.

2o Vire os punhos e as meias do lado avesso para 
evitar�a�formação�de��apos.

3o Amarre��tas�e�cintas�para�evitar�que�se�enrolem.

•�Remova� pinos� e� fivelas� para� evitar� que�
dani�quem�a�parte� interna� da�Lavadora-
Secadora.

•�Esvazie�os�bolsos�e�puxe-os�para�fora.

IMPORTANTE
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