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Jamais� limpe�a�sua�Lava-
dora-Secadora�com��uidos�
inflamáveis,� como�álcool,�
querosene,�gasolina,�thinner,�
solventes�e�produtos�quí-
micos,�ou�abrasivos,�como�
detergentes�ácidos�e�vinagres.

ATENÇÃO

Este capítulo traz informações sobre como cuidar da 
sua Lavadora-Secadora corretamente e com segurança.

d.�Centrifugar

Depois de colocar as roupas na Lavadora-Secadora, 
pressione a tecla Centrifug. até selecionar a opção 
desejada. Em seguida pressione a tecla Início | Pausa.

e.�Adiar�Início

Depois de selecionar as roupas, colocá-las na 
Lavadora-Secadora, escolher o programa e abastecer 
a gaveta Multi Dispenser, você ainda pode adiar o início 
do processo de lavagem.
Ao pressionar a tecla Adiar Início, você seleciona 
em quanto tempo a Lavadora-Secadora terminará o 
programa selecionado, que pode ser de até 12 horas. 
Em seguida pressione a tecla Início | Pausa.
Caso você tenha esquecido alguma peça de roupa, 
pressione a tecla         , adicione a roupa e repita a 
programação.

f.�Secar

Você tem duas opções para a secagem das suas 
roupas: a primeira é em conjunto com a lavagem 
programando a sua Lavadora-Secadora diretamente 
para secar. Neste caso lembre-se que a capacidade 
é de 7 kg de roupas secas para secagem. Ou você 
pode selecionar a função apenas secar.

g.�Somente�secagem

Selecione o programa de secagem desejado e 
pressione a tecla Início | Pausa para iniciar a secagem.

h.�Tira-Odor

Selecione este programa para remover cheiros fortes 
de�roupas�secas.�Por�exemplo:�roupas�que��caram�
guardadas muito tempo ou roupas com cheiro de 
cigarro.
O programa funciona por 35 minutos. Para selecioná-
lo, pressione a tecla        e, em seguida, a tecla 
Secagem�até�que�o�LED�da�função�Tira-Odor��que�
acesa.

A�capacidade�máxima�de�secagem�é�de�7�kg�
de� roupas�secas.�Caso�seja�colocada�uma�
quantidade�maior�do�que�esta�capacidade,�a�
performance�de�secagem�será�reduzida.

ATENÇÃO

Parte Externa
Limpe com um pano macio e úmido, com água 
morna e sabão neutro. Após a limpeza, seque com 
um pano macio.

Parte Interna
Recomendamos que, ao menos uma vez por mês, 
seja executado o programa de Autolimpeza.

Para isso, coloque 1 litro de alvejante no comparti-
mento Alvejante da gaveta Multi Dispenser. Pressio-
ne a tecla        , pressione a tecla Autolimpeza e, em 
seguida, a tecla Início | Pausa.

•�Não�coloque�objetos�pon-
tiagudos�ou�metálicos�den-
tro�da�Lavadora-Secadora,�
pois�eles�podem�dani�car�o�
acabamento.�

•�Veri�que�todos�os�bolsos�e�retire�clips,�moe-
das,�grampos,�porcas,�etc.

•�Não�deixe�esses�objetos�sobre�a�Lavadora-
-Secadora�depois�de�esvaziar�os�bolsos.

•�Remova� todos�os�objetos�dos�bolsos� tais�
como�isqueiros�e�fósforos.

ATENÇÃO

•� Itens� tais�como�espuma�de�borracha� (es-
puma�de� latéx),� toucas�de�banho,� tecidos�
impermeáveis,�artigos�contendo�borracha�
e�roupas�ou�almofadas�contendo�borracha�
não�devem�ser�secos�na�secadora�de�roupa.

•�A�parte��nal�do�ciclo�de�secagem�ocorre�sem�
aquecimento� (ciclo�de�resfriamento)�para�
assegurar�que�as�roupas�sejam�deixadas�a�
uma�temperatura�que�não�as�dani�quem.

ATENÇÃO

lauro
Caixa de texto



14

Se�o��ltro�de�drenagem�não�for� limpo�periodi-
camente�(a�cada�10�lavagens),�poderão�ocorrer�
problemas�de�drenagem.

1o Abra a tampa frontal 
inferior (1).

2o Pu xe  a  p o n t a  d a 
mangueira para fora. 
Re t ire  a  tampa da 
mangueira (2) e deixe 
que a água flua. Para 
isso, use um recipiente 
para evitar que a água 
escorra no chão.Quando 
não estiver mais saindo 
água,�gire�o��ltro�(3)�para�
o lado esquerdo.

3o Retire qualquer objeto 
estranho�do��ltro�(3).�De-
pois da limpeza, encaixe 
o��ltro,�gire-o�no�sentido�
horário e coloque a tam-
pa (2) na extremidade 
da mangueira.Feche a 
tampa�do��ltro.

Limpando o Filtro da Mangueira de 
Entrada de Água

Limpando o Filtro de Drenagem
O��ltro�de�drenagem�é�usado�para� reter�objetos�
estranhos,�como��os,�moedas,�grampos,�botões,�etc.

Caso�o��ltro�esteja�dani�cado�e�necessite�substituição�
entre em contato com o Serviço Autorizado 
Electrolux. 

TRAVA

Cuidados a Serem Tomados no Período 
de Férias
Deixe a sua Lavadora-Secadora funcionando apenas 
quando você estiver em casa.

Se você está em férias ou não usará a Lavadora-
Secadora por um longo período:
1o Retire o cabo elétrico da tomada e desligue a 

energia elétrica para o aparelho.
2o Feche a torneira de fornecimento de água para 

a Lavadora-Secadora. Isso evitará vazamentos 
(caso ocorra um aumento súbito na pressão da 
água) enquanto você estiver ausente.

Cuidados a Serem Tomados Durante 
o Inverno
Instale e guarde a sua Lavadora-Secadora em um 
local onde a água não congele. O congelamento 
pode�dani�car� seu�aparelho� se�permanecer�água�
dentro das mangueiras.

Se você decidir guardar a sua Lavadora-Secadora 
desligada por algum perídodo, siga os procedimentos 
a seguir.

Tenha�cuidado�durante�a�drenagem,�pois�a�
água�poderá�estar�quente.

ATENÇÃO

Feche�a�entrada�de�água.�Desconecte�a�extre-
midade�da�mangueira�da�torneira.�Limpe�o��ltro�
com�um�jato�de�água�e�se�houver�di�culdades�
na�remoção�das�impurezas�utilize�uma�pequena�
escova.�Este�procedimento�deve�ser�feito�perio-
dicamente�para�evitar�o�entupimento�do��ltro.

IMPORTANTE

 Limpando a Gaveta de Sabão
Depois de certo tempo, o sabão e o amaciante 
podem deixar resíduos na gaveta Multi Dispenser.

•�L im p e � a � g a v e t a�
periodicamente em 
água corrente.

•�Se� necessário,� a� ga-
veta pode ser comple-
tamente removida da 
Lavadora-Secadora. 
Para isso, basta pres-
sionar a trava para 
baixo e retirar a gaveta.

•�Para� facilitar� a� lim-
peza, a parte superior 
do compartimento de 
amaciante pode ser 
removida.

Também pode ocorrer 
acúmulo de sabão no 
alojamento da gaveta. 
Limpe-o periodicamente 
com uma escova.

Depois de terminar a limpeza, recoloque a gaveta 
e execute um ciclo de enxágue sem carga.

Não esqueça de abrir novamente a torneira para 
utilizar a Lavadora-Secadora.
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Coloque�pequenas�peças�dentro�de�fronhas�ou�
sacos�apropriados�para�não�dani�cá-las

IMPORTANTE

•� Procure� sempre� olhar� as� recomendações�
de lavagem da etiqueta das roupas antes de 
lavá-las ou secá-las, para que estas não sejam 
dani�cadas�(veja�os�símbolos�na�tabela�ao�lado).

•� Roupas�brancas�e�coloridas�devem�ser�lavadas�
separadamente, para evitar transferência de 
corantes entre as peças, manchando-as.

•� Para�veri�car�se�a�roupa�desbota,�umedeça�uma�
parte da roupa, coloque um pedaço de tecido 
branco sobre a área umedecida e passe com 
ferro quente. Se a cor do tecido manchar o tecido 
branco, ela desbota.

•� Lave�somente�tecidos�que�permitam�o�uso�em�
lavadoras, seguindo as instruções indicadas nas 
etiquetas das roupas.

•� Não�use�alvejante�em�roupas�de�lã,�seda,�couro�
e�lycra-elastano,�para�não�dani�cá-las.

•� Lave� separadamente� roupas� de� algodão� e�
linho, das roupas de material sintético (nylon, 
elastano, etc.), pois cada tipo de tecido requer 
uma lavagem diferente.

•� Não� use� produtos� químicos� próprios� para�
lavagem a seco.

•� Não�utilize�a�Lavadora-Secadora para engomar 
roupas.

•� Para�obter�melhor� performance�da�Lavadora-
Secadora e evitar  danos às roupas, é 
recomendado que sempre coloque as roupas 
pesadas e/ou volumosas embaixo.

Retire�objetos�dos�bolsos� (pregos,�palitos,�
alfinetes,� clips,� parafusos,�moedas,� etc).�
Eles�podem�causar�sérios�danos�à�Lavadora-
Secadora�e�às�roupas,�sob�pena�de�perda�da�
garantia

ATENÇÃO

Antes de Colocar as Roupas na Lavadora-
Secadora
•� Feche�os�botões�de�pressão�e�zíperes�para�que�

não estraguem ou prendam em outras roupas.
•� Reforce�os�botões�frouxos�ou�retire-os.

a.�Antes�de�Guardar�a�Lavadora-Secadora:

1o Feche a torneira de fornecimento de água.

2o Desconecte e retire a água das mangueiras de 
entrada d’água.

3o Ligue a Lavadora-Secadora em um programa de 
drenagem e centrifugação por 1 minuto.

4o Retire o cabo elétrico da tomada.

b.�Para�Usar�a�Lavadora-Secadora�Novamente

1o Reconecte as mangueiras de entrada d’água.

2o Abra a torneira de fornecimento de água.

3o Conecte o cabo elétrico na tomada.

•� É�recomendável�costurar�ou�remendar�as�peças�
esgarçadas, para que não estraguem.
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Assistência ao Consumidor
Caso�a�sua�Lavadora-Secadora�apresente�algum�problema�de�funcionamento,�veri�que�as�prováveis�
causas�e�correções.�Caso�as�correções�sugeridas�não�sejam�su�cientes,�chame�o�Serviço�Autorizado�
Electrolux, que está à sua disposição.

Se�o�visor�estiver�exibindo�os�códigos�de�erro�IE,�OE,�UE,�para�resolver�o�problema,�primeiro�
desligue�a�Lavadora-Secadora�e�depois�ligue-a�novamente�pressionando�a�tecla��������.

Se� o�código�de�erro�PFE� estiver� aparecendo�no�visor�do�painel�de�controle,� para� resolver� o�
problema:�1º�desligue�a�Lavadora-Secadora,�2º�ligue-a�novamente�pressionando�a�tecla��������,�3º�
pressione�a�tecla�Centrifugação�e�4º�pressione�a�tecla�Início�|�Pausa.

Problema Possíveis Causas

•�A� Lavadora-Secadora� não�
liga

•�Há�falta�de�energia�elétrica?
•�O�cabo�elétrico�está�conectado�corretamente�na�tomada?
•�Você�pressionou�a�tecla������?
•�Você�pressionou�a�tecla�Início�|�Pausa?
•�Foi�colocada�a�quantidade�certa�de�roupas�na�Lavadora-Secadora?

•�Não�entra�água
O visor exibe o código de 

erro  .

•�Você�conectou�a�mangueira�de�entrada�de�água�e�abriu�a�torneira�
de�fornecimento�de�água?

•�A�mangueira�de�entrada�de�água�ou�a�torneira�de�fornecimento�de�
água�está�congelada?

•�A�torneira�de�fornecimento�de�água�está�fechada?
•�O��ltro�da�mangueira�de�entrada�de�água�está�bloqueado?

•�Não�drena
O visor exibe o código de 

erro  .

•�A�mangueira�de�drenagem�está�congelada�ou�bloqueada?
•�A�mangueira�de�drenagem�está�torcida�ou�deformada?
•�A�extremidade�da�mangueira�de�drenagem�está�imersa�em�água?
•�O��ltro�de�drenagem�está�excessivamente�sujo?
•�As� medidas� máxima� e� mínima� da� altura� da� mangueira� estão�

corretas?

•�Não�centrifuga
O visor exibe o código de 

erro  

•�As�roupas�estão�amontoadas�em�um�lado�do�cesto?
•�A�Lavadora-Secadora� foi� instalada�sobre�um�piso�desnivelado�ou�

está�vibrando�muito?

•�A�porta�está�aberta?�(Neste�caso,�o�led�  acende no visor).
•�O��ltro�de�drenagem�está�obstruído?

•�A� Lavadora-Secadora� pára�
durante a centrifugação

•�Centrifugação�insu�ciente
O visor exibe o código de 

erro .

•�O��ltro�de�drenagem�está�obstruído?
•�A�bomba�de�drenagem�está�funcionando?
•�Você�usou�a�quantidade�correta�de�sabão?
•�A� mangueira� de� drenagem� está� posicionada� a� mais� de� 1� metro�

acima�do�chão?

•�Vibração�e�muitos�ruídos. •�A�Lavadora-Secadora�foi�instalada�sobre�um�piso�desnivelado?
•�Todos�os�parafusos�de�transporte�foram�removidos?

     ATENÇÃO

•� Se�estiverem�aparecendo�os�códigos�de�erro� �e� �no�visor,�entre�em�contato�com�o�
Serviço�Autorizado�Electrolux.


