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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 elétricos e eletrônicos que atenda à 
legislação local.
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Obrigado por escolher a Electrolux. Neste manual 
você encontra todas as informações para a sua 
segurança e o uso adequado da sua Secadora. 
Leia todas as instruções antes de utilizar o apa-
relho e guarde-as para futuras referências. Em 
caso de qualquer dúvida, ligue para o Serviço de 
Atendimento ao Consumidor 3004 8778 (capitais e 
regiões metropolitanas) e 0800 728 8778 (demais 
localidades).
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 fiscal de compra. A garantia 
só é válida mediante sua apresentação no 
Serviço Autorizado Electrolux.
- A etiqueta de identificação onde estão 
as informações do código, modelo, fabri-
cante e outras, será utilizada pelo Serviço 
Autorizado Electrolux caso sua Secadora 
necessite reparo. Não retire-a do local onde 
está adesivada.

- Não seque peças sujas na Secadora.
- Roupas molhadas devem ser centrifugadas an-
tes de serem colocadas na secadora para evitar 
danos devido ao gotejamento.
- Remova todos os objetos dos bolsos, tais como 
isqueiros e fosforos.
- As roupas que tenham sido sujas com subs-
tâncias 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 sabão antes de serem 
secadas na Secadora.
- Itens como espuma de borracha (espuma latex), 
toucas de banho, tecidos impermeáveis, artigos 
contendo borracha e roupas ou almofadas con-
tendo borracha não devem ser secos na secadora.
- Não seque edredom na sua Secadora, pois existe 
o risco de queima das peças e danos ao aparelho.
- Roupas íntimas que contêm reforços metálicos 
não devem ser colocadas na Secadora, pois, se os 
reforços se soltarem durante a secagem, poderão 
causar danos ao aparelho.
- Nunca desligue a Secadora, antes do final do ciclo 
de secagem, a menos que todas as roupas tenham 

ATENÇÃO

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

Para o Usuário/Instalador

IMPORTANTE

- Desligue a Secadora da tomada sempre que fizer 
limpeza ou manutenção.
- Nunca desligue a Secadora da tomada puxando 
pelo cabo elétrico. Use o plugue.
- Não altere o plugue de sua Secadora.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, 
este deve ser substituído pelo Serviço Autorizado 
Electrolux, afim de evitar riscos.
- Tenha cuidado para que a Secadora não fique 
apoiada sobre o cabo elétrico.
- É perigoso modificar as especificações ou 
características da Secadora.
- Nunca instale a Secadora sobre tapetes e carpetes.
- Descarte a caixa, sacos plásticos e outros 
materiais da embalagem depois que a Secadora 
for desembalada, para evitar que as crianças 
brinquem com estes materiais. Caixas cobertas 
com colchas, tapetes ou plásticos podem tornar-
-se câmaras herméticas e causar sufocamento.
- Antes de retirar a Secadora para descarte, retire a 
porta do produto para evitar sufocamento acidental.
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sido rapidamente removidas e espalhadas de 
modo tal que o calor remanescente seja dissipado.
- O filtro de fiapos deve ser limpo com frequência.
- Amaciantes de tecidos ou produtos similares 
devem ser utilizados conforme especificados 
pelas instruções do fabricante do amaciante.
- Não recomendamos o uso amaciante do tipo 
papel, que é adicionado no cesto. Estes produtos 
podem bloquear o filtro de fiapos, resultando em 
baixa performance da Secadora.
- Jamais deixe velas ou incensos acesos sobre a 
Secadora, sob risco de provocar incêndio.
- Nunca instale a secadora sobre tapetes/carpetes.
-Para evitar choque elétrico, não pegue no cabo 
elétrico com as mãos molhadas.
- 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 
Secadora seja restringida.
- Esta Secadora não deve ser instalada em am-
bientes externos ou úmi dos. Caso isso não seja 
possível, seque a Secadora antes de usá-la.
- Certifique-se de não usar produtos aerossóis 
perto da Secadora enquanto estiver em funcio-
namento. Caso haja vazamento de gás spray, 
não toque na tomada ou no painel de controle.
- É perigoso alterar as especificações ou carac-
terísticas da Secadora. Não faça nenhum tipo 
de reparo, substituição de componentes e não 
desmonte a Secadora.
- Não coloque objetos pesados ou quentes em 
cima da Secadora, pois isso pode deformar o 
painel de controle.
- Mantenha a Secadora distante da fumaça e do 
fogo: não coloque velas acesas, cigarros ou outros 
objetos que irradiam calor perto do aparelho para 
evitar incêndio ou deformação nas peças plásticas.
- Para sua segurança e redução do risco de incên-
dio/explosão, NÃO armazene ou use óleo ou ou-
tros gases/líquidos inflamáveis perto da Secadora.
- Itens manchados ou impregnados com óleo 
vegetal, óleo de cozinha, óleo de bronzear, óleo 
de linhaça, óleo de salada, óleo lubrificante ou 
graxa. Itens afetados com óleo podem inflamar-
-se espontaneamente, especialmente quando 
expostos a fontes de calor, como a Secadora. 
Estes itens aquecem, causando uma reação oxi-
dante com o óleo e a oxidação cria calor. Se este 
calor não consegue escapar, os itens esquentam 
o suficiente para inflamar.
- Empilhar e armazenar itens sujos com óleo 
pode impedir a saída do calor e criar um risco 
de incêndio. Se é realmente necessário utilizar a 
Secadora com tecidos que contém óleo vegetal 
ou de cozinha, ou estavam contaminados com 
produtos de cabelo, primeiro lave os tecidos 
em água quente e detergente duas vezes para 
reduzir o perigo.
- O ciclo de resfriamento da Secadora deve ser 
utilizado para reduzir a temperatura das roupa
- As roupas não devem ser retiradas da Secadora 
enquanto ainda estiverem quentes.
- Itens previamente limpos, lavados ou mancha-
dos com gasolina, produtos químicos industriais 

IMPORTANTE
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.

Função Bloqueio de Segurança para Crianças
Esta função impede que as crianças brinquem com o 
aparelho durante o funcionamento de um programa. 
O seletor de programas e as teclas ficam bloqueados.
Apenas a tecla Ligar/Desligar continua operacional.
Ativar a opção de bloqueio de segurança para crianças.
1. Pressione a tecla Ligar/Desligar para ligar o 
aparelho.
2. Mantenha as teclas SUAVE e LÃ pressionadas 
simultaneamente até que o indicador de bloqueio 
de Segurança para crianças acenda.
• É possível desativar a opção de bloqueio de se-
gurança para crianças durante o funcionamento de 
um programa. Mantenha as mesmas teclas pres-
sionadas simultaneamente até que o indicador do 
Bloqueio de Segurança para Crianças se apague.

Ligar/desligar o alarme sonoro
Para desativar ou ativar os sinais sonoros, mante-
nha as teclas ADIAR INÍCIO e ANTIRRUGAS pres-
sionadas simultaneamente durante 2 segundos.

utilizados para a limpeza, solventes de limpeza a 
seco ou outros substâncias inflamáveis ou explo-
sivas não devem ser secos na secadora.
- Substâncias altamente inflamáveis encontrados 
em casa, tais como acetona, álcool, gasolina, que-
rosene, alguns removedores de manchas, ceras e 
removedores de cera não devem ser colocados na 
Secadora, devido ao perigo de incêndio/explosão
- Itens que contém espuma látex ou materiais 
similares. Pedaços de espuma látex podem 
inflamar-se espontaneamente quando aquecidos.
 - Artigos emborrachados, roupas que contêm 
ombreiras espumadas, travesseiros, galochas e 
tênis com sola de borracha não devem ser seca-
dos em secadora.
- O acúmulo de fiapos causa risco de incêndio. O 
filtro de fiapos limpo reduz o tempo de secagem, 
economiza energia e evita o superaquecimento. 
O superaquecimento também pode danificar 
suas roupas.
- O aparelho não deve ser alimentado através de in-
terruptor externo, tal como um temporizador, ou co-
nectado a um circuito que seja regularmente ligado 
e desligado pela concessionária de energia elétrica.
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2. Descrição do Produto
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1. Depósito de água
2. Painel de controle
3. Porta
4. Filtro
5. Botão da porta do condensador
6. Ranhuras de circulação de ar
7. Pés reguláveis
8. Porta do condensador
9. Tampa do condensador
10. Trincos da tampa do condensador
11. Etiqueta de características

Secadora “INTELLIGENT SENSOR”
Este produto adequa tempo de secagem de 
acordo com o programa selecionado, quantidade 
e umidade das roupas dentro do cesto.

Reverse Function
Funcionamento exclusivo da secadora que movi-
menta as suas roupas para dois sentidos horário e 
anti-horário para melhor performance de secagem

Adiar Início
Função que permite adiar o início da secagem e 
assim programar o seu dia de acordo com sua 
necessidade.

Porta Reversível
Sua Secadora possui uma porta reversível. A porta 
pode ser aberta para o lado direito ou esquerdo. 
Para reverter o sentido de abertura, consulte o 
capítulo Reversão da Porta.

Display LCD
Display em LCD que facilita a visualização e 
representa um salto de tecnologia aplicado para 
eletrodomésticos.

Acessórios:

• Kit Junção - O Kit Junção 
tem por fi nalidade comple-
mentar a montagem da 
Secadora quando montado 
sobre a Lavadora mode-
lo LFE10. Este acessó-
rio pode ser comprado na 
Rede Autorizada Electrolux.
Para maiores informações 
sobre como instalar o kit 
junção consulte o capitulo 
5 Instalação do kit junção.

• Kit de escoamento - 
O acessório destina-se 
a permitir o escoamen-
to contínuo da água 
condensada para uma 
bacia, sifão, ralo, etc. 
Após a instalação, a 
água é escoada auto-
maticamente. Este acessório pode ser comprado 
na Rede Autorizada Electrolux.
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3. Instalação
Para sua tranquilidade, a Electrolux possui uma 
rede de Serviços Autorizados altamente qualifica-
da para instalar a sua secadora. Entre em contato 
com um dos Serviços Autorizados Electrolux, que 
está na relação encontrada junto a este Manual 
de Instruções. Por esse serviço será cobrada uma 
taxa de instalação.

Retirada da Embalagem
1. Remova o plastico que 
envolve o aparelho.
2. Proteja o piso com uma 
das laterais de isopor que 
compoe a embalagem do 
aparelho. Com cuidado 
deite a secadora e retire a 
base de isopor.
3. Volte a secadora à posição normal de uso.

Escolha do Local
Evite instalar sua secadora em-
baixo de varais e locais expostos 
a chuva, goteiras ou excesso de 
umidade (ex. banheiro). Nunca 
jogue água no painel da sua seca-
dora, pois isso poderá danificá-la. 
Para a limpeza do painel use 
apenas um pano úmido.
Instale a secadora em um local ventilado, prefe-
rencialmente próximo a uma janela, e mantenha 
as seguintes distâncias mínimas para a instalação: 
5cm nos lados e 10cm na parte traseira.

Nivelamento
Utilizando um nível de bolha, verifique se a secadora 
está nivelada, ou seja, com os quatro pés totalmente 
apoiados no piso. Caso não esteja, incline a secadora 
com cuidado e gire o pé até o problema desapare-
cer. Isso é importante para evitar ruído, vibração e 
deslocamento.
Não utilize pés diferentes dos originais.

Cuidados Durante a Instalação

Não instale a secadora em locais expostos ou 
onde possa ser atingido pela chuva.
Não instale a secadora em locais próximos 
a botijões de gás ou materiais inflamáveis.

ATENÇÃO

Caso a base da embalagem não for retirada, a 
sua secadora poderá apresentar defeitos que 
não serão cobertos pela garantia.

ATENÇÃO

Instalação Elétrica

ATENÇÃO
Antes de ligar a sua seca-
dora, verifique se a tensão 
(voltagem) da tomada onde 
a secadora será ligada é 
igual a tensão indicada na 
etiqueta localizada próxima 
ao plugue (no cabo elétrico).

ATENÇÃO
Ligue sua secadora a uma 
tomada exclusiva, não utilize 
extensões ou conectores 
tipo T (benjamim).
Não use adaptadores.

Para sua segurança, solicite a um eletricista qua-
lificado que verifique a condição da rede elétrica 
do local de instalação da secadora. Para mais 
informações entre em contato com o Serviço Auto-
rizado Electrolux.
Ao colocar o plugue na tomada é normal ocorrer 
um pequeno estalo e ao retirar pode ocorrer um 
pequeno movimento do cesto.

ATENÇÃO
O plugue desta secadora é de 20A.
A NBR 14136 padroniza as correntes de 10A 
e 20 A. Em função do diâmetro dos plugues 
torna-se impossível a inserção de um plugue 
de 20A em uma tomada de 10A, evitando-se, 
desta forma, uma situação de sobrecarga 
e sobreaquecimento que pode resultar em 
risco de incêndio.
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Fio Terra
Sua secadora já possui fio terra embutido no 
cabo elétrico.
Para sua segurança solicite a um eletricista que 
instale o cabo terra na tomada de sua residência 
(caso não exista).

Disjuntores
É obrigatória a instalação de disjuntores exclusivos 
para a secadora.
Em caso de dúvida com relação ao sistema elétrico 
de sua residência, consulte a concessionária de 
energia elétrica.

Para a secadora 220V (entre duas fases), utilize um 
disjuntor bipolar de 15A e uma tomada tripolar de 20A.

Tensão 220V - Bipolar

Fio Fase

Tomada Tripolar

Fio Terra

Plugue
Tripolar 

Chave
Disjuntora
15A 
Bipolar 

Algumas regiões possuem 220V entre fase e neutro. 
Neste caso, utilize um disjuntor de 15A na fase.

Tensão 220V - Monopolar

Fio Fase

Tomada
Tripolar

Fio Terra

Plugue
Tripolar 

Chave
Disjuntora
15A

 Neutro

A reversão da porta não está coberta pela garantia.  
Para fazer a reversão da porta da sua secadora 
sempre use luvas de proteção.

4. Reversão da Porta

- O pino de aterramento do cabo de alimen-
tação não pode ser cortado.
- Não conecte o fio de aterramento com 
o fio neutro, pois isso poderá energizar 
o gabinete, causando o risco de choque 
elétrico.

ATENÇÃO

1. Abra a porta da Secadora.
2. Retire os dois parafusos que fixam o conjunto 
porta no painel frontal. Nota: Retire o parafuso in-
ferior primeiro. Segure o conjunto porta firmemente 
antes de retirar o parafuso superior.

3. Retire o conjunto porta levantando-o e puxando--
-o na direção do centro da abertura do produto.
4. Retire os parafusos que predem a lente na moldu-
ra da porta. Gire a lente em 180º.  Depois parafuse 
novamente a lente na moldura da porta.

5. Remova a proteção plástica do trinco da porta 
que está preso por dois parafusos. Gire a proteção 
plástica em 180º e parafuse novamente na nova 
posição.

6. Instale a porta na ordem inversa.
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Componentes do kit junção

O Kit Junção tem por finalidade complementar a 
montagem da Secadora quando montado sobre 
a Lavadora modelo LFE10. Para garantir uma 
instalação segura siga as instruções abaixo cuida-
dosamente. Este acessório pode ser comprado na 
Rede Autorizada Electrolux.

5. Instalação do Kit Junção

Não tente executar a instalação sozinho. 
Este procedimento deve ser realizado por 
dois ou mais técnicos com experiência. 
Uma instalação incorreta pode causar aci-
dentes e ferimentos graves.

ATENÇÃO

1 - Coloque a lavadora sobre um piso nivelado, 
estável e uniforme.
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1. Prepare as roupas para a secagem.
• As roupas devem ser lavadas e centrifugadas antes 

de serem colocadas na secadora.
• Seque em uma mesma carga as roupas com tecidos 

similares e de mesmo peso.
• Separe as roupas escuras das claras. Separe as 

roupas que soltam das que atraem fiapos. Se uma 
peça de roupa soltar fiapos, coloque-a no lado 
avesso.

• Certifique-se de que os botões, enfeites e fivelas 
são à prova de calor e de que não irão danificar o 
acabamento do cesto. Feche os zíperes, ganchos 
e velcros. Amarre cordas e cintas para evitar que 
se rasguem ou enrolem.

• Se possível, coloque os bolsos para o lado de fora 
para que sequem.

• Verifique se não há manchas que não foram remo-
vidas na lavagem. O calor da Secadora pode fixar 
algumas manchas. Repita o processo de remoção 
de manchas antes da secagem.

6. Como Usar

• Coloque peças pequenas em sacos apropriados 
para evitar que fiquem emboladas e para facilitar 
a retirada.

2 Verifique se o filtro de fiapos está lim-
po e instalado.

3. Coloque as roupas na Secadora.
• A quantidade ideal de roupas a ser colocada deve 

preencher até a metade do cesto. As peças devem 
ficar acomodadas de forma que tombem livremente 
durante a secagem para amassar menos. Não 
sobrecarregue a Secadora.

• Quando for secar peças grandes, coloque apenas 
2 ou 3 itens de cada vez. Complete a carga com 
peças pequenas e médias.

• Para uma carga com peças delicadas ou muito 
pequenas, adicione 2 toalhas que não soltem fiapos 
para melhorar o processo de secagem e diminuir 
os amassados.

• Não seque as roupas demasiadamente. Secar as 
roupas em excesso pode aumentar os amassados, 
encolhê-las, deixá-las ásperas e produzir eletri-
cidade estática nos tecidos, o que pode produzir 
mais fiapos.

4. Feche a porta e ligue a Secadora. Se-
lecione o programa de secagem, o nível 
de secagem e as funções desejadas. Veja 
as instruções para a programação na 
Tabela de Programas.

5. Pressione a tecla Início/Pausa para 
começar o ciclo.
• Para adicionar ou retirar peças de roupas depois 

que a Secadora estiver em funcionamento, abra 
a porta. A Secadora para quando a porta é aberta. 
Deixe que o cesto pare completamente antes de 
colocar ou retirar as peças.

• Feche a porta e pressione a tecla Início/Pausa para 
continuar o ciclo.

6. Retire as roupas assim que o ciclo terminar 
e estenda-as ou dobre-as.

Se o filtro não estiver instalado as peças 
que estão girando no cesto podem en-
trar no sistema de exaustão e danificar a 
Secadora.

ATENÇÃO
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7. Painel de Controle

1.  Seletor Programas de Secagem
2.  Tecla Níveis de Secagem
3.  Visor (display LCD)
4.  Tecla Suave
5.  Tecla Adiar Início
6.  Tecla Antirrugas
7.  Tecla Lã
8.  Tecla Início/Pausa
9.  Teclas Ajuste de Tempo
10.  Tecla Preferido
11.  Tecla Ligar/Desligar

1 32 4

891011

5
6
7

IMPORTANTE

Toque com um dedo nas teclas touch com o 
símbolo ou o nome da opção.
Não use luvas quando tocar no painel de controle.
Certifique-se de que o painel de controle está 
sempre limpo e seco.

Tecla para ligar e desligar a secadora

Pressione a tecla INÍCIO/ PAUSA para iniciar o programa de secagem. A tecla INÍCIO/PAUSA 
pode ser utilizada para iniciar ou parar temporariamente a programação selecionada.

Seletor PROGRAMAS DE SECAGEM você pode selecionar o tipo de programa que deseja 
executar de acordo com a roupa a ser secada. Este seletor pode ser girado para qualquer lado.

Com esta opção selecionada, o programa escolhido no seletor PROGRAMAS DE SECAGEM 
executará uma secagem suave numa temperatura mais baixa. Utilize esta opção com tecidos 

sintéticos, acrílico ou viscose.

Tecla que só pode ser selecionada juntamente com o programa LÃ do seletor PROGRAMAS DE 
SECAGEM. Para deixar a sua roupa de lã mais seca, pressione a tecla lã repetidamente para 

aumentar a duração do programa.

Quando pressionada as teclas por 3 segundos todas as teclas do painel são travadas. Previne 
que qualquer criança altere a programação de sua secadora com o aparelho em funcionamento.

Use a tecla ADIAR INÍCIO para adiar o início da secagem. Cada vez que a tecla for pressionada será 
somado um tempo para o início do programa selecionado. Após selecionado o tempo de Adiar Início 

desejado, aperte a tecla INÍCIO/PAUSA para iniciar uma contagem regressiva até o início do programa 
selecionado. Ao término desta contagem, o aparelho iniciará o programa de secagem selecionado.

Quando pressionado essa tecla a sua secadora executa uma função que mantém as roupas 
girando no cesto após cada ciclo de secagem, evitando formação de vincos e/ou rugas.

Se desejar, utilize a tecla PREFERIDO para memorizar algum programa de sua preferência. 
Para isto, configure a secadora de maneira que desejar e pressione a tecla PREFERIDO até 
que o visor apresente “MEM”. Quando for utilizar o aparelho novamente com o mesmo pro-

grama, aperte a tecla PREFERIDO e em seguida a tecla INÍCIO/PAUSA”.

Essa tecla deve ser usada para selecionar o nível de secagem desejado. Quando a tecla é 
pressionada, pode ser selecionada em:  Nível de Secagem Passa Fácil,  Nível de Secagem 

para Guardar,  Nível de Secagem Seca e  Nível de Secagem Extrasseca.

Tecla ajuste de tempo. Pode ser usada para diminuir ou aumentar o tempo de secagem para o 
programa TEMPO do seletor PROGRAMAS DE SECAGEM.
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INDICADORES DO VISOR (DISPLAY LCD) DESCRIÇÃO

Sinais sonoros.

Bloqueio de segurança para crianças.

Reservatório de água.

Filtro de fiapos.

Condensador.

Fase de secagem.

Fase de resfriamento.

Fase de proteção antirrugas.

Adiar início.

  Duração do programa.

   -     Duração da função Tempo Secagem.

   -    Duração do adiar início.

Nível de secagem Passa Fácil.

Nível de secagem para Guardar.

Nível de secagem Seca.

Nível de secagem Extrasseca.
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8. Tabela de Programas

Programas Tipos de Roupa Nível de Secagem Carga*

NORMAL Roupas do dia a dia misturadas.

 Para Guardar 
(podem ser seleciona-
dos todos os níveis de 

secagem).

12kg

DELICADO
Roupas delicadas que podem 
ser facilmente danificadas (seda, 
tecidos delicados, cortinas e etc).

 Somente o nível 
para guardar é sele-

cionável.
Menos de 4kg

JEANS Roupas Jeans.
 Somente o nível 

para guardar é sele-
cionável.

12kg

AQUECER

Programa usado somente para 
aquecer peças de roupas (toalhas 
de banho e rosto, roupas de 
bebê, roupas intimas).

- Menos de 3kg

TIRA ODOR Programa usado para tirar odores. - Menos de 3kg

ESPORTES Programa usado para secar 
roupas de academia.

 Somente o nível 
para guardar é sele-

cionável.
Menos de 4kg

TEMPO

Permite definir a duração do 
programa entre um mínimo de 10 
minutos e um máximo de 2 horas. 
A definição da duração deve ser 
proporcional à quantidade de 
roupa colocada para secar.

- 12kg

LÃ Exclusivo programa para secar 
roupas de lã.

 Somente o nível 
para guardar é sele-

cionável.
Menos de 3kg

COBERTOR Programa para secar cobertas, 
mantas e cobertores.

 Somente o nível 
para guardar é sele-

cionável.
Menos de 4kg

CAMA & BANHO Lençóis, fronhas, toalhas de 
banho e toalhas de rosto.

 Somente o nível 
para guardar é sele-

cionável.
Menos de 6kg

ROUPA ÍNTIMA Programa exclusivo para seca-
gem de roupas íntimas.

 Somente o nível 
para guardar é sele-

cionável.
Menos de 3kg

RÁPIDO 30min
Roupas do dia a dia úmidas que 
necessitam de uma secagem 
rápida e personalizada.

- Menos de 3kg

PASSA FÁCIL
Programa para roupas do dia a 
dia com nível de secagem passa 
fácil.

 Somente o nível 
Passa Fácil é sele-

cionável.
Menos de 4kg

SINTÉTICO Programa exclusivo desenvolvido 
para secar roupas sintéticas.

 /  Para Guardar 
e Passa Fácil podem 

ser selecionadas
Menos de 4kg

* Representa a quantidade em kg para roupas centrifugadas. Consulte tabela Peso das Roupas.
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9. Funções de Secagem

Iniciando o processo de secagem.
1. Separe as roupas de acordo com as recomen-
dações do item 5 “Como Usar”. Caso queira utilizar 
roupas de tipos misturados, utilize o programa 
que corresponda a maior quantidade em peso 
das roupas a serem secadas. Adicione as roupas 
separadas na Secadora e feche a porta.
2. Ligue o aparelho pressionan-
do a tecla LIGA / DESLIGA. As 
luzes do painel acenderão.

3. Selecione o programa de Secagem, girando o 
seletor de programas até que a luz indicadora do 
programa desejado fique acesa.

A Secadora utiliza sensores para verificar o 
nível de umidade da carga de roupas enquanto 
faz o tombamento com ar quente. Os sensores 
inteligentes de sua secadora economizam 
tempo, energia e protegem suas roupas.

IMPORTANTE
Nível de Secagem Umidade

Passa-Fácil 80% - 92%

Para Guardar 88% - 96%

Seca 92% - 100% ou maior

Extrasseca 96% - 100% ou maior

4. O programa selecionado já possui uma progra-
mação padrão de fábrica. Essa programação pode 
ser alterada para se adequar à sua necessidade. 
Acione as teclas ilustradas a seguir conforme 
desejado. A luz indicará as opções selecionadas. 
Se alguma opção das funções não está dispo-
nível para um programa, a lâmpada indicadora 
não acende.

O tempo estimado para a secagem é exibido 
no display. Quando a carga atinge o nível de 
secagem selecionado, o tombamento continua, 
sem aquecimento, durante um período de Res-
friamento. Isso ajuda a diminuir os amassados e 
facilita a retirada das roupas. O tempo estimado 
para o Resfriamento é exibido no visor. O tempo 
de secagem varia, dependendo da quantidade e 
da umidade da carga e do tipo de tecido. Se uma 
carga é muito pequena ou está quase seca, os 
sensores podem não detectar umidade suficiente 
para continuar e o programa pode finalizar depois 
de alguns minutos. Selecione o programa TEMPO 
para secar estas cargas.

5. Pressione a tecla INÍCIO/PAUSA 
para iniciar o programa de secagem.

6. Um bip soará informando quando o processo 
terminar.

A capacidade máxima de secagem é de 12kg 
de roupas úmidas ou 7,5kg de roupas secas. 
Caso seja colocada uma quantidade maior 
do que esta capacidade, a performance de 
secagem será reduzida.

ATENÇÃO

• Se as roupas estiverem muito úmidas (mal 
centrifugadas) ou se a quantidade de roupas 
for muito grande, o tempo de secagem será 
maior do que foi apresentado inicialmente no 
display. Temperatura, umidade do ambiente 
e tipo de instalação também podem afetar o 
tempo de secagem.
• Quando for utilizar a secadora, certifique-se 
de que suas roupas estejam centrifugadas 
para garantir a eficiência de secagem das 
roupas.
• Obedeça SEMPRE a capacidade máxima 
para secagem (12 kg de roupa úmidas ou 
7,5 kg de roupas secas) para uma secagem 
eficiente.
• Não seque tecidos contendo produtos quí-
micos e inflamáveis. Leia cuidadosamente as 
etiquetas das roupas. 
• Não use produtos inflamáveis no aparelho, 
tais como querosene, gasolina, álcool, etc.
• Devido ao aquecimento do ar durante a 
secagem, é normal que o aparelho esquente 
as roupas e o cesto, bem como a sua super-
fície externa.

ATENÇÃO
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Limpe o filtro e esvazie o reservatório de água 
sempre que um programa termine.

IMPORTANTE

No fim do programa
Quando o programa estiver concluído:
• É emitido um sinal sonoro.

• O indicador  pisca.

• O indicador  acende-se.
• O indicador Início/Pausa está aceso.
O aparelho continua com a fase de proteção 
antirrugas durante aproximadamente 30 minutos.
A fase de antirrugas remove os vincos da roupa.
Pode retirar a roupa antes do fim da fase de 
antirrugas. Para obter os melhores resultados, 
recomendamos que retire a roupa apenas quanto 
a fase estiver concluída ou quase concluída.
Quando a fase de antirrugas estiver concluída:

• O indicador  fica aceso, sem piscar.

• O indicador  apaga-se.
• O indicador Início/Pausa apaga-se.
1. Pressione a tecla Ligar/Desligar para desligar 
o aparelho.
2. Abra a porta do aparelho.
3. Retire a roupa.
4. Feche a porta do aparelho.

Função de STAND-BY automático
Para diminuir o consumo de energia, esta função 
desativa automaticamente o aparelho:
• Após 5 minutos se não iniciar o programa.
• 5 minutos após o fim do programa.

10. Peso das Roupas

Peso orientativo de roupa centrifugada

Tipo de roupa Peso (g)

Calça de Brim/Jeans 1.600

Calça de Brim/Jeans Infantil 400

Calça Social 480

Camisa 360

Camiseta 200

Cobertor Casal 3.100

Cobertor Solteiro 2.500

Colcha de Casal 2.600

Colcha de Solteiro 2.000

Conjunto Moleton Adulto 1.400

Conjunto Moleton Infantil 500

Fralda 100

Fronha 200

Lençol de Casal 1.400

Lençol de Solteiro 1.000

Pano de Prato 80

Pijama 800

Roupas Íntimas 100

Toalha de Banho 900

Toalha de Mesa 1.000

Toalha de Rosto 300



16

Pode utilizar a água do reservatório de água 
como alternativa à água destilada (por ex.: 
para engomar a vapor). Antes de utilizar a água, 
remova os resíduos de sujidade com um filtro.

IMPORTANTE

11.1 Limpar o filtro
Sempre que houver a indicação no visor de sua 
secadora conforme figura abaixo. Significa que 
o filtro pega fiapos deve ser limpo. O filtro está 
localizado na parte inferior da abertura da porta. 
Para retirá-lo, basta puxá-lo para cima. Retire os 
fiapos e reposicione o filtro.

11.2 Esvaziar o reservatório de água
Sempre que houver a indicação no display da 
sua secadora conforme abaixo. Significa que o 
reservatório de água proveniente da condensação 
deve ser esvaziado. O tanque de condensação 
fica localizado para parte superior esquerda da 
secadora. Para retirá-lo, basta puxá-lo. Esvazie 
o tanque e reposicione o novamente.

11. Manutenção e Limpeza

1

2

2

1

1

2

3

4

5

6

Existe  a possibilidade de utilizar o Kit Drenagem 
para fazer com que toda água da condensação 
seja levada diretamente para o esgoto. Evitado 
assim a necessidade de esvaziar o tanque de 
condensação. O kit drenagem pode ser comprado 
na Rede Autorizada Electrolux.
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11.3 Limpar o condensador
Sempre que houver a indicação no display da 
sua secadora conforme abaixo. Significa que o 
condensador deve ser limpo. O condensador fica 
localizado na parte inferior da secadora. Para 
retirá-lo, basta pressionar o gatilho posicionado 
dentro da porta da secadora o qual abrirá o 
compartimento que dará acesso ao condensador.

11.4 Limpar o cesto
Limpe o cesto com um pano úmido.
Utilize apenas detergentes neutros. Não utilize 
produtos abrasivos, esfregões ou solventes.
Seque o cesto com um pano macio.

11.5 Limpeza externa
Limpe o aparelho com um pano úmido.
Utilize apenas detergentes neutros. Não utilize 
produtos abrasivos, esfregões ou solventes.
Seque o aparelho com um pano macio.

11.6 Limpar as ranhuras de ventilação
Utilize um aspirador para remover os fiapos das 
ranhuras de ventilação que esta localizada na 
parte inferior direita do frontal da secadora.
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Se os resultados de secagem não forem 
satisfatórios
• O programa selecionado não era o correto.
• O filtro está obstruído.
• O condensador está obstruído.
• Havia demasiada roupa no aparelho.
• O cesto está sujo.
• As ranhuras de ventilação estão obstruídas.

12. Resolução de Problemas

Problema Solução possível

Não consegue ligar o aparelho.
Certifique-se de que o plugue está ligado na tomada elétrica.

Certifique-se de que não há um disjuntor desligado no quadro elétrico.

O programa não inicia.
Pressione a tecla Início/Pausa.

Certifique-se de que a porta do aparelho está fechada.

A porta do aparelho não fecha.
Certifique-se de que os filtros estão bem instalados.

Certifique-se de que não há roupa entalada entre a porta do aparelho e o 
vedante de borracha.

O aparelho pára durante o funcio-
namento.

Certifique-se de que o reservatório de água está vazio. Pressione a tecla 
Início/Pausa para iniciar o programa novamente.

O visor apresenta uma duração de 
programa muito longa.*

Certifique-se de que o peso da roupa está correto para a duração do pro-
grama.

Certifique-se de que o filtro está limpo.

A roupa está demasiado molhada. Centrifugue a roupa novamente na 
máquina de lavar.

Certifique-se de que a temperatura ambiente não é excessiva.

O visor apresenta uma duração de 
programa muito curta. Selecione o programa Tempo ou Secagem Extra.

O visor apresenta Err.
Se quiser selecionar um novo programa, desligue e ligue o aparelho.

Certifique-se de que as opções são aplicáveis ao programa.

O visor apresenta E51. Desligue e ligue o aparelho. Inicie outro programa. Se o problema voltar a 
ocorrer, contacte a Assistência Técnica.

* Após um máximo de 5 horas, o programa termina automaticamente.
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13. Diagrama Elétrico
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MODELO SFE12

Tensão 220V

Frequência 60Hz

Capacidade de secagem* 12 kg

Potência 2600W

Massa Liquida 40kg

Massa Bruta 43kg

Dimensões (altura x largura x profundidade) 85 x 60 x 60 cm

Profundidade máxima com porta aberta 109 cm

14. Dados Técnicos

A capacidade máxima de secagem é de 12kg* 
de roupas úmidas (centrifugadas) ou 7,5kg 
de roupas secas.
*Esta capacidade refere-se a uma carga pa-
drão, composta por lençóis, fronhas e toalhas 
100% algodão, cuja composição, dimensão e 
gramatura são especificadas no Regulamento 
Específico para Uso da Etiqueta Nacional de 
Conservação de Energia - RESP/005-LAV.

ATENÇÃO

Esta secadora deve ser utilizada somente para 
uso doméstico.

IMPORTANTE

Os níveis de tensão de alimentação com o 
qual este aparelho opera são estabelecidos 
nos “Procedimentos de Distribuição de 
Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional 
(PRODIST)” da ANEEL (Agência Nacional de 
Energia Elétrica).

IMPORTANTE

Variação Admissível de Tensão*

Tensão (V) Mínima (V) Máxima (V)

220 201 231

Caso a tensão de alimentação do aparelho 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 regulador de tensão (estabilizador) com 
potência não inferior a 4000VA. Danos ao aparelho 
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.
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Anotações
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15. Certificado de Garantia do Produto

A Electrolux do Brasil S.A. concede garantia contra qualquer defeito de 
fabricação aplicável nas seguintes condições:
1 O início da vigência da garantia ocorre na data de emissão da nota fiscal 

de venda ao Consumidor correspondente ao produto a ser garantido, com 
identificação obrigatória de modelo e características do produto;

2 O prazo de vigência da garantia é de 12 (doze) meses contados a partir da 
emissão da data nota fiscal e conforme o item “1” acima, assim divididos:

 2.1 03 (três) meses de garantia legal e,
 2.2 09 (nove) meses de garantia contratual cedida pelo fabricante Electrolux 

do Brasil. S.A.
3 O fabricante não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para 

produtos que não tenham a nota fiscal de venda ao Consumidor e ainda 
que não preencham as condições mencionadas no item “1” acima.

CONDIÇÕES DESTA GARANTIA:
4 Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser imediatamente 

comunicado ao Serviço Autorizado Electrolux mais próximo de sua 
residência, constante na relação que acompanha o produto.

5 Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentarem defeitos 
constatados como sendo de fabricação, além da mão de obra utilizada no 
respectivo reparo.

A GARANTIA PERDERÁ A VALIDADE QUANDO:
6 Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de 

identificação do produto.
7 O produto for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual de 

Instruções e utilizado para fins diferentes do uso doméstico (uso comercial, 
laboratorial, industrial, etc).

8 O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado. 
9 O produto tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda sofrer 

alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades 
não credenciadas pela Electrolux do Brasil S.A.

10 O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo 
Consumidor.

A GARANTIA CONCEDIDA NÃO COBRE:
11 Produtos ou peças danificadas devido a acidente de transporte ou 

manuseio (tais como riscos, amassados) e atos ou efeitos da natureza. 
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12 Não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento 
de energia elétrica no local onde o produto está instalado.

13 Despesas com transporte, peças, materiais e mão de obra para preparação 
do local onde será instalado o produto (ex. rede elétrica, conexões elétricas 
e hidráulias, alvenaria, aterramento).

14 Chamadas relacionadas a orientação de uso constantes no Manual 
de Instruções ou no próprio produto serão passíveis de cobrança ao 
Consumidor.

15 Esta garantia não se aplica a peças de desgaste natural, nem a 
componentes não fornecidos com o produto.

OUTRAS DISPOSIÇÕES:
16 As despesas de deslocamento do Serviço Autorizado para atendimento a 

produtos quando instalados fora do município sede do respectivo Serviço 
Autorizado obedecerão os seguintes critérios:

 - para atendimentos existentes nos primeiros 90 (noventas) dias seguintes 
à data da emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor, as despesas 
serão suportadas pela Electrolux.

 - para atendimentos existentes no período compreendido a partir do 
91º (nonagésimo primeiro) dia seguinte à data da emissão da nota 
fiscal de venda ao Consumidor, as despesas serão suportadas única e 
exclusivamente pelo Consumidor.

17 As despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças que 
não pertençam ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do 
Consumidor.

18 Esta garantia anula qualquer outra assumida por terceiros, não estando 
nenhuma firma ou pessoa habilitada a fazer exceções ou assumir 
compromisso em nome da Electrolux do Brasil S.A.

19 Este CERTIFICADO DE GARANTIA é válido apenas para produtos 
vendidos e utilizados no território brasileiro. 

20 Para sua comodidade, preserve o MANUAL DE INSTRUÇÕES, o CER-
TIFICADO DE GARANTIA e a NOTA FISCAL DO PRODUTO. Quando 
necessário, consulte a nossa Rede Nacional de Serviços Autorizados e/
ou o Serviço de Atendimento ao Consumidor (0800 7288778).
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