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Obrigado por escolher a Electrolux. Neste Manual 
você poderá encontrar as informações necessá-
rias para auxiliá-lo na instala-
ção, utilização e manutenção 
da sua Lavadora-Secadora, 
sempre da maneira mais 
segura e conveniente. Su-
gerimos a leitura de todas as 
instruções antes da utilização 
do aparelho. Guarde este 
Manual para uso futuro como 
referência. Em caso de qualquer dúvida, ligue 
gratuitamente para o Serviço de Atendimento ao 
Consumidor (0800 728 8778).

Apenas a 1ª instalação do seu aparelho é gratuita. 
Entre em contato com o Serviço Autorizado Elec-
trolux para fazer o agendamento.

Consulte nosso site na Internet www.electrolux.
com.br, nele você poderá encontrar informações 
sobre acessórios originais Electrolux, assim como 
informações de manuais e catálogos de toda a 
linha de produtos Electrolux.

IMPORTANTE

•�Guarde�a�nota��scal�de�compra.�A�garantia�
só�é�válida�mediante�sua�apresentação�no�
Serviço�Autorizado�Electrolux.

•�A� etiqueta� de� identi�cação�onde� estão�
as�informações�do�código,�modelo,�fabri-
cante�e�outras,�será�utilizada�pelo�Serviço�
Autorizado�Electrolux�caso�sua�Lavadora-
Secadora�necessite�reparo.�Não�retire-a�do�
local�onde�está�adesivada.

Jamais�deixe�velas�ou�incensos�acesos�sobre�
a�Lavadora-Secadora,�sob�risco�de�provocar�
incêndios

É�de�sua�responsabilidade:

•�Não�usar�alvejante,�amônia�ou�ácido�(como�
vinagre�ou�removedores�de� ferrugem)�na�
mesma�lavagem.�Isto�pode�causar�vapores�
tóxicos.

•�Retirar�o�cabo�elétrico�da�tomada�antes�de�
executar�a�limpeza�ou�qualquer�reparo�na�
sua�Lavadora-Secadora.

•�Manter� as� instalações� elétricas�da� sua�
residência�em�conformidade�com�as�normas�
ABNT�NBR� 5410� (Norma�Brasileira� de�
Instalações�Elétricas�de�baixa�tensão).

ATENÇÃO

Com o objetivo de garantir o melhor uso da sua 
Lavadora-Secadora, sugerimos que siga as 
informações de Segurança abaixo. Assim, você 
evitará alguns incovenientes.

Este aparelho não se destina à utilização por 
pessoas (inclusive crianças) com capacidades 
físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, 
ou por pessoas com falta de experiência e 
conhecimento, a menos que tenham recebido 
instruções�referentes� à�utilização�do�aparelho�
ou estejam sob a supervisão de uma pessoa 
responsável pela sua segurança. As crianças 
devem ser vigiadas para assegurar que elas não 
estejam brincando com o aparelho.

IMPORTANTE

•�Desligue�a�Lavadora-Secadora�da�tomada�
sempre�que��zer�limpeza�ou�manutenção.

•�Nunca�desligue�a�Lavadora-Secadora�da�
tomada�puxando�pelo�cabo�elétrico.�Use�o�
plugue.

•�Não� altere� o� plugue� de� sua� Lavadora-
Secadora.

•�Se�o�cabo�de�alimentação�estiver�dani�ca-
do,�este�deve�ser�substituido�pelo�Serviço�
Autorizado�Electrolux,�a��m�de�evitar�riscos.

•�Tenha�cuidado�para�que�a�Lavadora-Secado-
ra�não��que�apoiada�sobre�o�cabo�elétrico.

•�É�perigoso�modi�car�as�especi�cações�ou�
características�da�Lavadora-Secadora.

•�Nunca�instale�a�Lavadora-Secadora�sobre�
tapetes�e�carpetes.
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 Peças
1 Mangueira de entrada de água quente

2 Cabo elétrico

3 Gaveta Multi Dispenser

4 Mangueira de drenagem

5 Pés niveladores

6� Tampa�de�acesso�ao��ltro�de�drenagem

7 Porta

8 Painel de controle

9 Mangueira de entrada de água fria

 Acessórios que acompanham o aparelho
10 Chave de ajuste 

11 Manual de Instruções

12 Tapa-furos (4 unidades)

13 Dispenser de sabão líquido

14� Clip�com�abraçadeira�plástica�para��xar�a�man-
gueira de drenagem

15 Relação de Serviços Autorizados Electrolux

16 Guia Rápido de Uso

As ilustrações desse manual podem ser diferentes do seu aparelho.
Elas ilustram as características de vários modelos, por isso, a sua Lavadora-Secadora pode ter algumas 
características distintas.

•�Não�lavar�materiais�que�contenham��bra�de�vidro,�pois�pequenas�partículas�podem�aderir�nas�
roupas�lavadas�nas�próximas�cargas�e�causar�irritação�na�pele.

•�Seu�aparelho�possui�duas�válvulas�de�entrada�d’água.�Para�evitar�vazamentos,�em�cada�uma�das�
válvulas�deverá�ser�conectada�uma�mangueira�que�acompanha�o�aparelho.�(Veri�car�o�capítulo�
Instalação�Hidráulica,�na�página�7).

•�Ao�escolher�o�sabão�líquido�ou�em�pó�e�o�amaciante�ou�produtos�similares,�lembre-se�de�seguir�
as� instruções�de�utilização�de�acordo�com�cada� fabricante,�normalmente� indicadas�em�suas�
embalagens.

•�A�secadora�não�deve�ser�usada�se�produtos�quimicos�foram�utilizados�para�limpeza.

•�Não�seque�peças�sujas�na�função�secadora.

•�As�roupas�que�tenham�sido�sujas�com�substâncias�tais�como�óleo�de�cozinha,�acetona,�alcool,�
gasolina,�querosene,�removedores�de�manchas,�terebentinas,�ceras�e�removedores�de�ceras,�devem�
ser�lavadas�com�água�quente�e�com�quantidade�extra�de�detergente�antes�de�serem�secadas�na�
Lavadora�-�Secadora.

•�Nunca�desligue�a�Lavadora�-�Secadora�antes�do��nal�do�ciclo�de�secagem,�a�menos�que�todas�as�
roupas�tenham�sido�rapidamente�removiddas�e�espalhadas�de�modo�tal�que�o�calor�remanescente�
seja�dissipado.

•�O�aparelho�não�deve�ser�instalado�atrás�de�uma�porta�fechada,�uma�porta�deslizante,�ou�uma�porta�
com�a�dobradiça�no�lado�oposto�ao�da�secadora,�de�tal�forma�que�a�abertura�completa�da�porta�da�
Lavadora�-�Secadora�seja�restringida.

ATENÇÃO
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