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Parte Interna
Faça a limpeza da parte interna da 
Lavadora pelo menos uma vez por 
mês. Coloque 1 litro de alvejante 
(água sanitária) dentro do cesto. 
Selecione o nível de água Alto e 
programa “TIRA MANCHAS”. Deixe 
a Lavadora completar o ciclo para garantir a total 
remoção do alvejante.

Esta limpeza deve ser feita para evitar manchas 
nas roupas, causadas por resíduos acumulados na 
lavadora em função do uso excessivo de sabão e 
amaciante.

Filtro Pega Fiapos
O filtro pega fiapos tem como 
função reter os fiapos que são 
eliminados das roupas durante 
a lavagem.

Para a conservação e eficiência 
deste filtro, recomenda-se que 
ele seja limpo após cada ciclo 
de lavagem.

Para limpeza do filtro gire e 
puxe a tampa do agitador para 
cima (fig 1).

•�Desencaixe o filtro da haste, 
pressionado na lateral (fig.2).

•�Remova os fiapos e em se-
guida lave em água corrente 
(fig.3).

•�Encaixe o filtro na haste, 
garantindo que está devida-
mente posicionado. 

•�Coloque o filtro no agitador e 
a encaixe até o final.

Recomendações:

Limpe o filtro ao término de cada ciclo de lavagem. 
O acúmulo de fiapos no filtro pode causar o entupi-
mento da malha, causando o transbordamento dos 
fiapos retidos para dentro do cesto da Lavadora.

Para limpeza do filtro use apenas água corrente. 
Não utilize produtos de limpeza nem escovas que 
possam comprometer a malha do filtro.

Gaveta
Para limpar a gaveta da 
Lavadora, proceda da 
seguinte maneira:
1. Abra a gaveta total-
mente.
2. Remova o dispenser 

de dentro da gaveta 
distribuidora e lave-o.
3. Se houver necessidade, 
a parte interna também 
pode ser limpa com o auxílio 
de uma escova pequena .

As peças da gaveta podem 
ser limpas utilizando água, 
sabão, um pano ou escova 
pequena para remover os 
resíduos.

Filtro�de�Água
Feche a entrada de água. 
Desconecte a extremidade da 
mangueira da torneira. Limpe o 
filtro com um jato de água e se 
houver dificuldades na remoção 
das impurezas utilize uma escova 
pequena e macia. Este procedimento deve ser feito 
periodicamente para evitar o entupimento do filtro. 
Caso o filtro esteja danificado e necessite substituição 
entre em contato com o Serviço Autorizado Electrolux. 
Não�esqueça�de� recolocar�o��ltro,� conectar� a�
mangueira�e�abrir�novamente�a�torneira.
A�lavadora�não�deve�ser�utilizada�sem�o��ltro,�sob�
o�risco�de�danos�ao�produto�e�perda�da�garantia.

Vidro�da�Tampa
Após cada lavagem, limpe com um pano macio e 
úmido.

Parte Externa
Limpe com água morna e sabão neutro. Após a 
limpeza, seque com um pano macio. Para�evitar�
acionamentos�acidentais,�durante�a� limpeza�é�
recomendável�retirar�o�plugue�da�tomada.

ATENÇÃO

Jamais�limpe�sua�Lavadora�
com� fluidos� inflamáveis�
como� álcool,� querosene,�
gasolina,�thinner,�solventes,�
produtos� químicos� ou� abrasivos� como�
detergentes,�ácidos�ou�vinagres.

Capa Original Electrolux
A capa original Electrolux pode 
ser adquirida na Rede Nacional 
de Serviço Autorizado.
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Assistência ao Consumidor
Caso sua Lavadora de Roupas apresente algum problema de funcionamento, verifique as prováveis 
causas e correções. Caso as correções sugeridas não sejam suficientes, chame o Serviço Autorizado 
Electrolux, que está à sua disposição.

     Prováveis Causas       Correções
Posicione o botão no programa escolhido.

Pressione a tecla e aguarde por 5 se-
gundos.

Aguarde o término do molho.

Verifique o plugue e a tomada em que a 
Lavadora está ligada.

Verifique o circuito elétrico, e se necessá-
rio, chame um eletricista.

Aguarde o retorno da energia.

Feche a tampa.

Não utilize adaptador, troque a tomada. 
Não utilize extensão.

Chame um eletricista para verificar a ten-
são da rede de sua residência.

Verifique a tensão correta para a sua 
Lavadora.

Durante a lavagem delicada a agitação é 
mais lenta para não danificar a roupa. Não 
requer correção.

Posicione a mangueira a uma altura má-
xima de 140cm.

Não deixe a ponta da mangueira de saída 
ficar submersa quando o tanque estiver 
cheio.

Feche a tampa.

Desobstrua a mangueira.

O botão "PROGRAMAS DE LAVAGEM" 
não está posicionado corretamente.

A tecla "LIGA DESLIGA" não está com 
o led aceso.

A Lavadora está na etapa do molho.

O plugue não está devidamente conecta-
do na tomada elétrica.

O circuito elétrico (tomada, cabos, disjun-
tores) está em más condições.

Falta de energia elétrica.

A tampa da Lavadora está aberta.

Foi usado adaptador para tomada ou 
extensão.

A tensão da rede está baixa.

A tensão está errada.

O programa "DELICADO" está selecio-
nado.

A mangueira de saída de água está alta 
demais.

A mangueira de saída está com a ponta 
submersa em água.

A tampa da Lavadora está aberta.

A mangueira de saída de água está do-
brada ou estrangulada.

Se�a�Lavadora�não�
Funciona

Se�a�Agitação�está�
Lenta

Se�a�Lavadora�não�
Drena�/�não�Cen-
trifuga

A Lavadora não está nivelada.

A Lavadora está encostada na parede ou 
em algum móvel.

A roupa está mal distribuída no cesto.

A base de embalagem não foi retirada.

Ruídos durante centrifugação.

Ruídos durante o início da centrifugação.

Nivele a Lavadora.

Desencoste a Lavadora.

Distribua bem as roupas e não enrole-as no 
agitador.

Retire toda a embalagem.

A bomba de drenagem fica ligada causando um 
ruído característico que é normal.

É normal ocorrer em alguns casos o contato 
interno entre o cesto e a lateral da lavadora. 
Isso não afeta o funcionamento da lavadora.

Se�a�Lavadora�
Apresenta�Vibra-
ções�/�Ruídos
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    Prováveis Causas     Correções

Sistema de balanceamento. É normal, pois sua lavadora possui um 
sistema de balanceamento com um líquido 
que fica dentro do cesto. Este líquido foi es-
pecialmente desenvolvido para não causar 
danos à sua Lavadora.

Barulho�de�água�
dentro�da�Lava-
dora

A torneira está fechada.

O filtro da mangueira de entrada de água 
está entupido.

Não sai água da torneira.

A Mangueira de Entrada de Água está 
dobrada ou estrangulada.

A tensão está errada.

Abra a torneira para que entre água.

Limpe o filtro.

Verifique o sistema hidráulico da residência.

Desobstrua a mangueira.

Verifique a tensão correta para sua lava-
dora.

A�Água�não�Entra�
na�Lavadora

O nível máximo foi ultrapassado. Não ultrapasse o nível máximo da gaveta.Se�o�Amaciante/
Alvejante�Sai�Fora�
de�Hora

Amaciante muito viscoso (grosso). Dilua o amaciante com um pouco de água.Se�o�Amaciante�
Não�Sai

A quantidade de amaciante e/ou sabão 
está excessiva.

A água da residência está suja.

A limpeza da parte interna da Lavadora 
não foi feita.

Foram misturadas roupas com tipos e 
cores de tecido muito diferentes

A roupa não é adequada para lavar na 
máquina.

Use a quantidade recomendada na pág. 7.

Instale um filtro na torneira.

Limpe a Lavadora conforme recomenda-
ções.

Separe as roupas de acordo com o tipo de 
cor do tecido conforme Dicas e Conselhos.

Observe as instruções na etiqueta da rou-
pa. Ver também Simbolos Internacionais 
da pág. 15.

Se�a�Roupa�Fica�
Manchada

Foram misturadas roupas de diferentes 
tecidos.

Separe as roupas conforme a tabela de 
programas indicada no painel, ou, conforme 
Dicas e Conselhos.

Se�Existem�Fiapos�
na�Roupa

Sistema de suspensão da Lavadora É normal que o cesto abaixe quando cheio 
de água e roupa.

Se�o�Cesto�abaixa

Funcionamento do Sistema “Best 
Cleaning”.

Ver explicação pág. 03.Se�o�Cesto�não�
Gira

Foi colocada mais que 20 cm da manguei-
ra na saída de esgoto.

A mangueira de saída de água foi emen-
dada.

A mangueira de saída de água está baixa 
demais.

Coloque no máximo 20 cm da mangueira 
na saída de esgoto.

A mangueira de saída de água não pode ser 
emendada. Verifique a instalação hidráulica 
da residência.

Posicione a mangueira de saída de água a 
uma altura mínima de 90cm.

Se�a�Lavadora�
Enche�e�Drena�ao�
Mesmo�Tempo
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A opção de lavagem selecionada é 
obrigatória para o programa selecionado 
e não pode ser desacionado.

Não é possível acionar essa opção 
durante a execução de uma etapa do 
ciclo.

Trava de segurança acionada pois está 
na etapa de centrifugação.

Não é permitido desacionar essa opção de 
lavagem para esse programa.

Acione a opção antes do início da etapa 
ou do ciclo.

Aguarde alguns minutos para liberar a 
tampa (ver pág. 2).

Se�a�a�luz�azul�das�
opções�de�lavagem�
não�apaga�e�a�tecla�
emite�um�sinal�so-
noro�intermitente�
quando�acionada.

Se�após�o�início�da�
lavagem,�ao�tentar�
acionar�uma�das�
opções�de�lava-
gem�a�luz�azul�não�
acende�e�a�tecla�
emite�um�sinal�so-
noro�intermitente

Se�a�tampa�não�
abre

Lavadora ligada em tensão errada.

Modulo de segurança da porta acionado.

Ligue a lavadora na tensão correta.

Abra a tampa da lavadora por 5 segundos 
e feche novamente.

Se�a�luz�azul�da�
tecla��LIGA/DESLI-
GA���car�piscando

Se�a�luz�azul�da�
tecla��LIGA/DESLI-
GA���car�piscando�
com�sinal�sonoro

A opção de lavagem selecionada não é 
permitida para o programa selecionado, 
por exemplo:
- programa �DELICADO�  + opção 
�TURBO�SECAGEM�;
A etapa de lavagem está no Enxágue.

Não acione essa opção de lavagem para 
esse programa.

Não é permitido acionar nenhuma opção 
de lavagem quando a lavadora já está na 
etapa Enxágue

Se�a�luz�azul�das�
opções�de�lava-
gem�não�acende�
e�a�tecla�emite�um�
sinal�sonoro�in-
termitente�quando�
acionada

    Prováveis Causas      Correções


