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Dicas Ambientais
O material da embalagem é reciclá-
vel. Procure selecionar plásticos, 
papel e papelão e enviar às com-
panhias de reciclagem.

Este aparelho não pode ser tratado 
como lixo doméstico. Em vez disso deve ser entre-
gue ao centro de coleta seletiva para reciclagem de 
equipamentos eletro-eletrônicos.

Segurança ..................................................... 02
Descrição do aparelho ................................. 03
Instalação ...................................................... 04
Como Usar .................................................... 08
Painel de Controle ........................................ 10
Programas de Lavagem ............................... 12
Funções de Lavagem ................................... 13
Travas de Segurança.................................... 15
Limpeza e Manutenção ................................ 16
Solução de Problemas ................................. 18
Dicas e Conselhos........................................ 19
Símbolos Internacionais .............................. 20
Diagrama Elétrico ......................................... 21
Especi�cações Técnicas ............................. 22
Certi�cado de Garantia do Motor................ 24
Certi�cado de Garantia do Produto ............ 26

Obrigado por escolher a Electrolux. Neste manual 
você encontra todas as informações para a sua 
segurança e o uso adequado 
da sua Lavadora-Secadora. 
Leia todas as instruções antes 
de utilizar o aparelho e guarde-
-as para futuras referências. 
Em caso de qualquer dúvida, 
ligue gratuitamente para o 
Serviço de Atendimento ao 
Consumidor (0800 728 8778).

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.

ATENÇÃO

Para Crianças

Para o Usuário/Instalador

IMPORTANTE
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1. Gaveta Multi Dispenser

2. Porta

3. Tampa do��ltro

4. Pés niveladores

5. Mangueira de drenagem

6. Painel de controle

7. Cabo elétrico

8. Mangueira de entrada de água fria

9. Trava de fechamento da porta

10. Chave de ajuste (esta acoplada a “Tampa do 
�ltro” (3))

11. Bloqueio da abertura da gaveta de sabão

12. Filtro da bomba de drenagem

13. Tapa-furos de transporte que será usado na 
parte traseira do aparelho (4 unidades)

14. Dispenser para sabão líquido (deve ser mon-
tado na “Gaveta Multi Dispenser”(1))

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.
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