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Limpeza do filtro pega fiapos

O filtro de fiapos está localizado junto a porta. 
Limpe o mesmo ao final de cada secagem.

1. Retire o filtro de seu alojamento;

2. Limpe o filtro usando um pano úmido ou as 
próprias mãos;

3. Recoloque o filtro no alojamento.

Limpeza do gabinete e do cesto
Use um pano macio umedecido para limpar o 
gabinete e o cesto.

Não enxágue diretamente com água.

Não use produtos abrasivos para a limpeza.

Não use gasolina, álcool ou querosene para 
a limpeza.

Deixe a porta da secadora aberta depois da 
limpeza para permitir a secagem completa do 
cesto.

Limpe o gabinete com água e detergente neutro.

Antes de mover a secadora, coloque um peda-
ço de papelão ou um tapete embaixo dos pés 
niveladores frontais para não danificar o piso.

Cuidado ao utilizar a secadora como apoio para 
não danificar o acabamento da mesma.
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Assistência ao Consumidor
Caso a sua Secadora apresente algum problema 
de funcionamento, verifique as prováveis causas 
e correções.

Ruídos que podem ser ouvidos durante o funcionamento

Ruído, vibrações e/ou batidas: devido ao tombamento das roupas úmidas pesadas.

Estalos do botão de seleção de programas ocorridos durante o funcionamento da secadora.

Problema Prováveis Causas Correções

Se a Secadora não Funciona 
(não liga)

Falta de energia. Aguarde o retorno da energia elétrica.

O cabo de alimentação não está bem 
conectado.

Conecte o cabo de alimentação.

A porta da secadora não foi fechada 
corretamente.

Feche corretamente a porta da secadora.

Roupas muito úmidas

Roupas em excesso.

As roupas devem ser centrifugadas antes 
de serem colocadas na secadora e o 
peso não deve exceder a 11 kg de roupas 
centrifugadas.

O cesto está muito cheio de roupas.
As roupas não devem exceder o nível 
máximo indicado na secadora  .

Parte externa quente ou cheiro 
de queimado

O filtro de fiapos está sujo.
Limpe o filtro depois de cada uso (ver 
limpeza do filtro).

O tubo de exaustão está obstruído.
Elimine qualquer obstrução e verifique se 
os requisitos para instalação do tubo de 
exaustão foram antendidos.

Pelos nas roupas
É normal que a fibra sintética e fibras que 
não amassem causem bolas de pêlo. Isto 
é devido ao atrito entre as roupas.

Use amaciantes para secadora e spray 
para roupas nos punhos e colarinhos 
quando estiver passando as roupas.

Roupas secas em excesso

As roupas não foram devidamente 
separadas.

Nas próximas secagens assegure-se 
de que as peças estejam devidamente 
separadas.

A seleção do programa foi indevida.
Nas próximas secagens adeque o tipo 
de tecido e a quantidade de roupa no 
programa mais adequado.

Utilize a tecla Passa Fácil.

Roupas muito amassadas

Roupas secas em excesso.
Nas próximas secagens adeque o tipo 
de tecido e a quantidade de roupa no 
programa mais adequado.

O cesto está muito cheio de roupas.
Não coloque roupas em excesso na se-
cadora. Respeite o nível máximo indicado 
na secadora.

Utilize a tecla Passa Fácil.

Caso as correções sugeridas não sejam suficien-
tes, chame o Serviço Autorizado Electrolux, que 
está à sua disposição.
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Caso a tensão de alimentação do produto esteja fora dos limites indicados na tabela Variação Admissível 
de Tensão, solicite à concessionária de energia a adequação dos níveis de tensão e instale um regula-
dor de tensão (estabilizador) com potência não inferior a 4000 VA. Danos ao produto poderão ocorrer 
se houver, no local da instalação, variação de tensão fora dos limites especificados (vide tabela citada 
acima) ou quedas frequentes no fornecimento de energia.

Recomendações Importantes
Seque em conjunto roupas com tecidos, pesos e 
constituição similares.

Separe as roupas de cor escura das roupas 
claras.

Separe os itens que soltam fiapos. Neste caso, 
vire-os do lado avesso.

Assegure-se de que fivelas, ornamentos e botões 
sejam à prova de calor para que não danifiquem 
a superfície do cesto e as roupas.

Feche zíperes, ganchos e fechos de velcro.

Prenda trançados e tiras para evitar que rasguem 
ou desfiem.

Se possível, vire os bolsos para o lado avesso 
para uma secagem uniforme.

Verifique se existem manchas que não foram 
removidas durante a lavagem. O calor pode fixar 
ainda mais as manchas.

Coloque peças delicadas em um saco de tela para 
evitar que desfiem durante a secagem.

Tecidos engomados também podem ser secos 
nesta secadora.

Alguns itens como camisetas e similares quando 
secados em excesso podem sofrer encolhimento.

Quando estiver secando roupas pequenas, 
adicione duas toalhas para obter melhores re-
sultados de secagem.

A quantidade de fiapos e pelos que se acumulam 
no filtro é normal e não significa que a secadora 
esteja danificando as roupas.

Modelo

Tensão (V) 127 / 220

Altura (mm) 840

Largura (mm) 595

Profundidade (mm) 562

Profundidade com porta aberta (mm) 945

Massa máxima de material têxtil centrifugado (kg) 11

Massa máxima de material têxtil seco (kg) 7

Frequência (Hz) 60

Potência máxima (W) 1550

Grau de proteção IPX4

Esta Secadora deve ser utilizada somente 
para uso doméstico.


