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Obrigado por escolher a Electrolux. Neste manual 
você encontra todas as informações para a sua 
segurança e o uso adequado de sua Secadora. 
Leia todas as instruções antes de utilizar o produ-
to e guarde-as para futuras referências. Em caso 
de dúvida, ligue para o Serviço de Atendimento 
ao Consumidor 3004 8778 (capitais e regiões 
metropolitanas) ou 0800 728 8778 (demais loca-
lidades). Consulte nosso site, 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.

Para Crianças
Evite acidentes. Após desembalar a secadora, 
mantenha o material da embalagem fora do al-
cance de crianças. Não permita que a secadora 
seja manuseada por crianças, mesmo estando 
desligada.

Crianças devem ser supervisionadas para ga-
rantir que elas não brincarão com a secadora.

Este produto não se destina à utilização por 
pessoas (inclusive crianças) com capacidades 
físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por 
pessoas com falta de experiência e conhecimen-
to, a menos que tenham recebido instruções 
referentes à utilização do produto 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 produto.

Para o Usuário/Instalador

Dicas Ambientais
O material da embalagem é reci-
clável. Procure selecionar plásti-
cos, papel e papelão e enviar às 
companhias de reciclagem.

Este produto não pode ser tra-
tado como lixo doméstico. Em 

vez disso deve ser entregue ao centro de co-
leta seletiva para reciclagem de equipamentos 
eletro-eletrônicos.

Jamais deixe velas ou incensos acesos sobre 
a secadora, sob risco de provocar incêndio.

É de sua responsabilidade:

Retirar o cabo de alimentação da tomada 
antes de executar a limpeza ou qualquer 
reparo na sua secadora.

Manter as instalações elétricas da sua re-
sidência em conformidade com as normas 
ABNT NBR 5410 (Norma Brasileira de Insta-
lações Elétricas de baixa tensão).

O produto 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 secadora 
seja restringida. 

Que o ar da exaustão não seja descarre-
gado dentro de uma tubulação usada para 
a exaustão de fumaça vinda de outros 
produtos que queimam gás ou outros 
combustíveis.

A ventilação adequada deve ser provida 
para evitar o retorno de gases para a sala 
vindos de produtos queimando outros 
combustíveis, inclusive de chamas abertas.
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Amaciantes de tecidos ou produtos similares 
devem ser utilizados como especificados pelas 
instruções do fabricante do amaciante.

Roupas íntimas que contêm reforços metáli-
cos não devem ser colocadas na secadora, 
pois se os reforços se soltarem durante a 
secagem poderão causar danos à secadora.

Nunca desligue a secadora antes do final do ciclo 
de secagem, a menos que todas as roupas sejam 
rapidamente removidas e espalhadas de modo tal 
que o calor remanescente seja dissipado.

O filtro de fiapos deve ser limpo com frequência.

Desligue a secadora da tomada sempre que 

Nunca desligue a secadora da tomada 
puxando pelo cabo de alimentação. Use o 
plugue. Não altere o plugue de sua secado-
ra. Não prenda, torça ou amarre o cabo de 
alimentação.

-
do, este deve ser substituido pelo Serviço 

apoiada sobre o cabo de alimentação. Nunca 
instale a secadora sobre tapetes e carpetes.

Não seque peças sujas na máquina de secar 
roupas.

Remova todos os objetos dos bolsos, tais 

A secadora não deve ser usada se produtos 
químicos foram utilizados para a limpeza.

As roupas que tenham sido sujas com subs-

álcool, 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 secadora de roupa.

Itens tais como espuma de borracha (espuma 
latex), toucas de banho, tecidos impermea-
veis, artigos contendo borracha e roupas ou 
almofadas contendo borracha não devem ser 
secos na secadora.

Não seque edredom e peças de lã em sua 
secadora pois existe o risco de queima das 
peças e danos à secadora.


