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

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
Faça a limpeza da 
parte interna do apa-
relho pelo menos uma 
vez por mês. Esta 
limpeza deve ser feita 
para evitar manchas nas roupas, causados por re-
síduos acumulados no aparelho em função do uso 
excessivo de sabão e amaciante. Para isso, coloque 
1� litro�de� alvejante�no�compartimento� Lavagem�
Principal da gaveta Multi Dispenser. Selecione o 
programa�“Pesado”�e�pressione�a�tecla�Início/Pausa.�
Deixe o aparelho completar o ciclo para garantir a 
total remoção do alvejante.

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 
durante o inverno, siga os procedimentos abaixo.

Antes�de�Guardar�a�Lavadora-Secadora:
•�Feche�a�torneira�de�fornecimento�de�água.
•�Desconecte� e� retire�a�água�das�mangueiras�de�

entrada d’água.
•�Ligue�a�lavadora�em�um�programa�de�drenagem�e�

centrifugação�por�1�minuto.
•�Retire�o�cabo�elétrico�da�tomada.

Para Usar a Lavadora-Secadora Novamente
•�Deixe�que�a�água��ua�na�tubulação�e�nas�man-

gueiras.

Lavagem
Principal

Pré-lavagem

Amaciante

Não�coloque�objetos�pontia-
gudos�ou�metálicos�dentro�
da�Lavadora-Secadora,�pois�
eles�podem�dani�car�o�aca-
bamento.�

Veri�que�todos�os�bolsos�e�retire�clips,�moedas,�
grampos,�porcas,�etc.

Não�deixe�esses�objetos�sobre�a�lavadora�de-
pois�de�esvaziar�os�bolsos.
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•�Reconecte�as�mangueiras�de�entrada�d’água.
•�Abra�a�torneira�de�fornecimento�de�água.
•�Conecte�o�cabo�elétrico�na�tomada.

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:
•�Retire�o� cabo� elétrico� da� tomada�e�desligue�a�

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

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

Limpando o Filtro da Mangueira de 
Entrada de Água

Caso o  f i l t r o  e s te j a 
danif icado e necessite 
substituição entre em 
contato com o Serviço 
Autorizado Electrolux. 

Não esqueça de abrir 
novamente a tornei ra 
para utilizar a Lavadora-
Secadora.

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

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

Tenha�cuidado�durante�a�drenagem,�pois�a�
água�poderá�estar�quente.
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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
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1 Abra a tampa frontal 
inferior� (1)� usando�
uma moeda.

2 Retire a tampa da 
mangueira (2) e 
deixe que a água 
�ua.�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.

3 Reti re qualquer 
objeto estranho do 
�ltro�(3).�Depois�da�
limpeza, encaixe 
o filtro, gire-o no 
sentido horário e 
coloque a tampa (2) na extremidade da mangueira.
Feche�a�tampa�do��ltro.

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

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

•�Se�necessário,�a�gaveta�
pode ser completamente 
removida da Lavadora-Se-
cadora. Para isso, basta 
pressionar a trava para 
baixo e retirar a gaveta.

•�Para� facilitar� a� limpeza,�
a parte superior do com-
partimento de amaciante 
pode ser removida.

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

Depois de terminar a lim-
peza, recoloque a gaveta e 
execute um ciclo de enxágue sem carga.

1

2

2

3

3

TRAVA

Jamais�limpe�a�sua�Lavadora-Secadora�com�
�uidos�in�amáveis,�como�álcool,�querosene,�
gasolina,�thinner,�solventes�e�produtos�quími-
cos,�ou�abrasivos,�como�detergentes�ácidos�
e�vinagres.

ATENÇÃO
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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,�EU,�para�resolver�o�problema,�primeiro�
desligue�a�Lavadora-Secadora�e�depois�ligue-a�novamente�pressionando�a�tecla�Liga�|�Desliga.

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

Problema Posíveis Causas

•�A�lavadora�não�liga •�Há�falta�de�energia�elétrica?
•�O�cabo�elétrico�está�conectado�corretamente�na�tomada?
•�Você�pressionou�a�tecla�Liga�|�Desliga?
•�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�foi�instalada�sobre�um�piso�desnivelado�ou�está�vibrando�

muito?

•�A�porta�está�aberta?�(A�lâmpada�indicadora�  acende nesse caso).
•�O��ltro�de�drenagem�está�obstruído?

•�A� lavadora� 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�foi�instalada�sobre�um�piso�desnivelado?
•�Todos�os�parafusos�de�transporte�foram�removidos?
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•� Se�estiverem�aparecendo�os�códigos�de�erro�  e �no�visor,�entre�em�contato�com�o�
Serviço�Autorizado�Electrolux.


