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3.Grill Cooking

2. Microwave Cooking

This microwave oven uses modern electronic control to adjust cooking parameters
to meet your needs better for cooking.

When the microwave oven is electrified,the oven will display "0:00", buzzer will ring once.

2) Turn "       " to adjust the hour figures, the input time should be within 0--23.

3) Press " CLOCK ", the minute figures will flash.

5) Press " CLOCK" to finish clock setting. ":" will flash.

Note: 1) If the clock is not set, it would not function when powered.
          2) During the process of clock setting, if no oppreation in 1 minute, the oven
              will go back to the previous status automatically.

1) Press " CLOCK ", the hour figure flash;

OPERATION INSTRUCTION

NOTE:  the step quantities for the adjustment time of the coding switch are as follow:
             0---1    min      :   5  seconds
             1---5    min      :   10 seconds
             5---10  min      :   30 seconds
           10---30  min      :   1 minute
           30---95  min      :   5 minutes

Microwave Power Chart

4) Turn "       " to adjust the minute figures, the input time should be within 0--59.

1) Press the "

1) Press the " " key once, and "P100" display.

2) Press " or turn "           " to select the microwave

    power.   "P100", "P80", "P50", "P30", "P10" will display in order.

3) Press  "START/ EC " to confirm.

4)Turn "        " to adjust the cooking time. (The time setting should be 0:05- 95:00.)

5) Press  " START/ EC " to start cooking.

2) Press " or turn "           " to select the grill  power .

3) Press  "START/ EC" to confirm when the screen display "G".

Microwave Power 80% 50% 30% 10%100%
Display P100            P80                P50              P30                P10

1.Clock Setting

repeatedly 

repeatedly 

FUNCTION 

FUNCTION" 

FUNCTION" key once, and "P100" display.

FUNCTION" 

OK/+30S

OK/+30S

OK/+30S
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5. Speedy Cooking

6. Defrost By Weight

7. Defrost By Time

4)Turn "        " to adjust the grill time. (The time setting should be 0:05- 95:00.)

5) Press  " START/ EC " to start cooking.

1) In waiting state, press " START/ EC" key to cook with 100% power level
    for 30 seconds. Each press on the same key can increase 30 seconds. The maximum
   cooking time is 95 minutes.

1) Press " DEFROST " once, the screen will display "dEF1".

2) Turn "         " to select the food weight. The range of weight is 100-2000g.

3) Press " START/OK/+30SEC " key to start defrosting.

1) Press "DEFROST"  twice, the screen will display "dEF2".

3) Press "START/ EC" key to start defrosting.

2) Turn "     " to select the cooking time.

Note: The defrost power is P30. And it will not change.

2) During the microwave,grill and combination cooking and time defrost process,
    press "START/ EC"  to increase the cooking time.

3) In waiting states, turn "           " left to choose the cooking time directly. After choosing
    the time, press "START/ EC" to start cooking. The microwave power is
    100%.

Note: Under the states of auto menu and weight defrost, cooking time cannot be increased
    by pressing "START/OK/+30SEC"

Note:If half the grill time passes, the oven sounds twice, and this is normal. In order  to
        have a better effect of grilling food, you should turn the food over, close the door,

        and then press" START/OK/+30 SEC" to continue cooking. If no operation,
       it will continue working.

4.Combination Cooking
1) Press the " " key once, and "P100" display.

2) Press " or turn "           " to select the combination  power

    "C-1(55%microwave+45%grill)" and "C-2(36%microwave+64%grill)" will display in order.

3) Press  "START/ EC " to confirm.

4)Turn "        " to adjust the cooking time. (The time setting should be 0:05- 95:00.)

5) Press  " START/ EC" to start cooking.

repeatedly 

FUNCTION 

FUNCTION" 

OK/+30S

OK/+30S

OK/+30S

OK/+30S

OK/+30S

OK/+30S

OK/+30S
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8.Multi-Stage Cooking
Two stages can be maximumly set. If one stages is defrosting, it should be put in the first
stage automatically. The buzzer will ring once after each stage and the next stage will begin.
Note: Auto menu cannot be set as one of the multi-stage.

Example: if you want to defrost the food for 5 minutes, then to cook with 80%
microwave power for 7 minutes. The steps are as following:

1) Press "DEFROST " twice, the screen will display "dEF2";

2) Turn "       " to adjust the defrost  time of 5 minutes;

3) Press" " once;

4) Turn "        " to choose 80% microwave power till "P80" display;

5) Press "START/ EC" to confirm;

6) Turn "           " to adjust the cooking time of 7 minutes;

7) Press "START/ EC" to start cooking.

9. Pre-set Function
1)  Set the clock first. (Consult the instruction of clock setting.)
2)  Input the cooking program. Two stages can be set at most. Defrosting should not
     be set in preset function.

Example: if you want to cook with 80% microwave power for 7 minutes.

a. Press" " once;

b. Turn "        " to choose 80% microwave power till "P80" display;

c. Press "START/ EC" to confirm;

d. Turn "           " to adjust the cooking time of 7 minutes;

After the above steps, please do not press " START/ EC". Then

do as following:

5) Press " CLOCK ", the minute figures will flash.

6) Turn "        " to adjust the minute figures, the input time should  be within 0--59.

4) Turn "       " to adjust the hour figures, the input time should be within 0--23.

3) Press " CLOCK ". The hour figures flash;

7) Press " START/ EC " to finish setting. ":" will light, buzzer will
    ring twice when the time arrives, then cooking will start automatically.

Note: clock must be set first. Otherwise,pre-set function will not work.

FUNCTION 

FUNCTION 

OK/+30S

OK/+30S

OK/+30S

OK/+30S

OK/+30S
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100g(with water 800 ml)

200g

400g

600g

200g

400g

200ml

400ml

Menu Weight Power

A-1

REHEAT

A-3
FISH

A-2
VEGETABLE

A-5
PASTA

A-4
MEAT

A-7
PIZZA

A-6
POTATO

A-8
SOUP

200g

400g

600g

200g

300g

400g

250g

350g

450g

250g

350g

450g

50g(with water 450 ml)

100

200

400

600

200

400

200

400

200

400

600

200

300

400

250

350

450

250

350

450

50

Display

100%

100%

80%

80%

100%

100%

80%

100%

Auto Menu

10. Auto Menu

1) In waiting states, turn "          " right to choose the menu from "A-1" to "A-8";

2) Press "START/ EC " to confirm the menu you choose;

3) Turn "       " to choose the food weight;

4) Press "START/ EC " to start cooking;

5) After cooking finish, the buzzer sounds five times.

  AUTO

OK/+30S

OK/+30S
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13. Specification
(1) The buzzer will sound once when turning the knob at the beginning;
(2) "START/ EC" must be pressed to continue cooking if the door is opened
      during cooking;
(3) Once the cooking programme has been set , "START/ EC" is not pressed
      in 1 minute. The current time will be displayed. The setting will be cancelled.
(4) The buzzer sounds once by efficient press, inefficient press will be no responce.
(5) The buzzer will sound five times to remind you when cooking is finished.

12.  Inquiring Function
1) In cooking states of microwave,grill and combination, press " 
   current power  will be displayed for 3 seconds.
2) In pre-set state, press " CLOCK " to inquire the time for delay start cooking.
     The pre-set time will flash for 3 seconds, then the oven will turn back to the clock display.
3) During cooking state, press "CLOCK" to check the current time. It will be displayed
      for 3 seconds.

11.  Lock-out Function for Children
Lock: In waiting state, press "STOP/C
denoting entering the children-lock state and screen will display "             ".
Lock quitting: In locked state, press "STOP/
denoting that the lock is released.

FUNCTION", the

OK/+30S

OK/+30S

ANCEL" for 3 seconds, there will be a long "beep"

CANCEL" for 3 seconds, there will be a long "beep"



EN-15

 
Model EMS  2027G
Rated Voltage: 
Rated Input Power (Microwave):  
Rated Output Power 
(Microwave):  
Rated Power (Grill): 1000W 
Oven Capacity: 20L 
Turntable Diameter: Ø 255mm 
External Dimmensions (wxdxh): 439.5*330*258.2mm  
Net Weight: 11.3kg 

 

X 
220V~

1050W

700W
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CONSUMER CARE CENTER

Indonesia 
Consumer Care Center Tel : (+62 21) 522 7180 
PT. Electrolux Indonesia 
Gedung Plaza Kuningan 
Menara Utara 2nd Floor,  
Suite 201, Jl. HR Rasuna Said 
kav C 11-14, Karet Setiabudi 
Jakarta Selatan 12940 
Office Tel: (+62 21) 522 7099 
Office Fax: (+62 21) 522 7097 
Email : customercare@electrolux.co.id 
 
Malaysia 
Consumer Care Center Tel: 1300-88-11-22 
Electrolux Home Appliances Sdn. Bhd. 
Corporate Office Address: Unit T2-7, 7th Floor, Tower 2 ,  
Jaya33 Hyperoffice, No. 3, Jalan Semangat, Seksyen 13, 
46100 Petaling Jaya, Selangor 
Office Tel : (+60 3) 7843 5999 
Office Fax : (+60 3) 7955 5511 
Consumer Care Center Address: Lot C6, No. 28, 
Jalan 15/22, Taman Perindustrian Tiong Nam, 
40200 Shah Alam, Selangor 
Consumer Care Center Fax : (+60 3) 5524 2521 
Email : malaysia.customercare@electrolux.com  
 
Philippines  
Consumer Care Center Toll Free :  1-800-10-845-CARE 2273 
Consumer Care Hotline : (+63 2) 845 CARE 2273 
Electrolux Philippines, Inc. 
10th Floor. W5th Avenue Building 
5th Avenue Corner 32nd Street 
Bonifacio Global City,  
Taguig Philippines 1634 
Trunkline:  +63 2 737- 4756 
Website : www.electrolux.com.ph 
Email : wecare@electrolux.com 
 

Singapore  
Consumer Care Center Tel: (+65) 6727 3699 
Electrolux S.E.A. Pte Ltd. 
1 Fusionopolis Place, 
#07-10 Galaxis, West Lobby 
Singapore 138522. 
Office Fax : (+65) 6727 3611 
Email : customer-care.sin@electrolux.com  
 

Thailand 
Consumer Care Tel : (+66 2) 725 9000 
Electrolux Thailand Co., Ltd. 
Electrolux Building 14th Floor 
1910 New Phetchaburi Road, 
Bangkapi, Huai Khwang, Bangkok 10310 
Office Tel : (+66 2) 7259100 
Office Fax : (+66 2) 7259299 
Email : customercarethai@electrolux.com 
 

Vietnam 
Consumer Care Center Toll Free : 1800-58-88-99 
Tel : (+84 8) 3910 5465 
Electrolux Vietnam Ltd. 
Floor 9th, A&B Tower 
76 Le Lai street - Ben Thanh Ward - District 1 
Ho Chi Minh City ，Vietnam 
Office Tel : (+84 8) 3910 5465 
Office Fax : (+84 8) 3910 5470 
Email :  vncare@electrolux.com 
 
Hongkong  
Tel: (+852) 8203 0298 
Dah Chong Hong, Ltd. - Service Centre 
8/F., Yee Lim Godown Block C 
2-28 Kwai Lok Street, Kwai Chung, N.T. 
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EMS2027GX

VẬN HÀNH

Bảng điều khiển và các tính năng
Các chỉ dẫn vận hành lò vi sóng
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3.Chức năng Nướng

2. Chức năng Nấu vi sóng

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH
Chiếc lò vi sóng này sử dụng hệ thống điều khiển điện tử hiện đại để điều chỉnh 
các chức năng nấu nướng nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng của quý khách.

Khi lò vi sóng được nối điện, lò vi sóng sẽ hiển thị “0:00”, chuông báo sẽ kêu lên một tiếng.

Lưu ý:
1) Nếu đồng hồ không được thiết lập, chức năng đồng hồ sẽ không hoạt động khi
được kích hoạt.
2) Trong quá trình thiết lập đồng hồ, nếu quý khách không vận hành lò trong vòng
1 phút, lò vi sóng sẽ tự động quay trở lại trạng thái liền kề trước đó.

1) Ấn nút “CLOCK”, số ở phần chỉ giờ sẽ nhấp nháy.
2) Xoay núm       để điều chỉnh giờ. Thời gian nhập vào trong khoảng từ 0 – 23.
3) Ấn nút “CLOCK". Số ở phần chỉ phút sẽ nhấp nháy.
4) Xoay núm       để điều chỉnh phút. Thời gian nhập vào trong khoảng từ 0 – 59.
5) Ấn nút “CLOCK” để kết thúc quá trình thiết lập đồng hồ. Ký tự “:” sẽ
nhấp nháy.

Lưu ý: Mức thay đổi thời gian tối thiểu của thời gian nấu sẽ phụ thuộc vào tổng thời gian nấu 
được thiết lập, theo như bảng dưới đây:

0---1    phút      :   5  giây          
1---5    phút      :   10 giây             
5---10  phút      :   30 giây

10---30  phút       :   1 giây   
 30---95  phút      :   5 giây

Bảng mức năng lượng vi sóng

1) Ấn nút “FUNCTION” một lần, màn hình sẽ hiển thị “P100”.
2) Ấn nút “FUNCTION” liên tiếp hoặc xoay núm         để lựa chọn mức năng lượng 

3) Ấn nút “START/OK/+30SEC” để xác nhận khi màn hình hiển thị “G”.

1) Ấn nút  “FUNCTION” một lần, màn hình sẽ hiển thị “P100”.
2) Ấn nút  “FUNCTION” liên tiếp hoặc xoay núm          để lựa chọn mức năng lượng vi 
sóng. Màn hình sẽ hiển thị lần lượt các biểu tượng “P100”, “P80”, “P50”, “P30”, “P10” sau 
mỗi lần ấn.
3) Ấn nút “START/OK/+30SEC” để xác nhận.
4) Xoay núm         để điều chỉnh thời gian nấu. (Thời gian nấu nằm trong khoảng 0:05 – 
95:00.)
5) Ấn nút “START/OK/+30SEC” để bắt đầu nấu.

Mức năng lượng vi sóng 80% 50% 30% 10%100%
Hiển thị P100            P80 P50              P30 P10

1.Thiết lập đồng hồ

         nướng "G". 
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5. Chức năng Khởi động nhanh

6. Chức năng Rã đông theo khối lượng

7. Chức năng Rã đông theo thời gian

4) Xoay núm         để điều chỉnh thời gian nướng. (Thời gian nướng nằm trong khoảng 0:05 
– 95:00.)
5) Ấn nút “START/OK/+30SEC” để bắt đầu nướng.

1) Ở chế độ chờ, ấn nút “START/OK/+30SEC” để bắt đầu nấu ở mức 100% năng
lượng trong vòng 30 giây. Mỗi lần ấn nút sẽ kéo dài thời gian nấu thêm 30 giây. Thời gian 
nấu tối đa là 95 phút.
2) Ở chế độ nấu vi sóng, nướng, nấu kết hợp và rã đông theo thời gian, quý khách có thể
kéo dài thời gian nấu bằng cách ấn nút “START/OK/+30SEC”.
3) Ở chế độ chờ, xoay núm        sang trái để thiết lập thời gian nấu trực tiếp. Sau khi thiết 
lập thời gian nấu, ấn nút “START/OK/+30SEC” để bắt đầu nấu. Đối với chế độ này, lò vi 
sóng sẽ sử dụng 100% năng lượng vi sóng.

1) Ấn nút “DEFROST” một lần, màn hình sẽ hiển thị “dEF1”.
2) Xoay núm        để lựa chọn khối lượng thực phẩm cần rã đông. Khối lượng thực 
phẩm nằm trong khoảng từ 100 – 2000g.
3) Ấn nút “START/OK/+30SEC” để bắt đầu rã đông.

1) Ấn nút “DEFROST” hai lần, màn hình sẽ hiển thị “dEF2”.
2) Xoay núm        để lựa chọn thời gian rã đông.
3) Ấn nút “START/OK/+30SEC” để bắt đầu rã đông.

Lưu ý: Mức năng lượng dùng để rã đông là P30 và không thể thay đổi được.

Lưu ý: Ở chế độ thực đơn tự động và rã đông theo khối lượng, quý khách không thể 
kéo dài thời gian nấu bằng cách ấn nút “START/OK/+30SEC”.

Lưu ý: Khi nửa thời gian nướng trôi qua, lò vi sóng sẽ phát ra âm thanh 2 lần. Điều này là 
hoàn toàn bình thường. Để có kết quả nướng tốt hơn, quý khách nên lật thực phẩm, 
đóng cửa lò, sau đó ấn nút “START/OK/+30SEC” để tiếp tục nướng. Nếu quý khách 
không điều chỉnh gì, lò sẽ tiếp tục hoạt động.

4.Chức năng Nấu kết hợp
1) Ấn nút “FUNCTION” một lần, màn hình sẽ hiển thị “P100”.
2) Ấn nút “FUNCTION” liên tiếp hoặc xoay núm          để lựa chọn chế độ nấu kết hợp. 
Màn hình sẽ hiển thị lần lượt các biểu tượng “C-1 (55% năng lượng vi sóng và 45% năng 
lượng nướng)” và “C-2 (36% năng lượng vi sóng và 64% năng lượng nướng)” sau mỗi lần ấn.
3) Ấn nút “START/OK/+30SEC” để xác nhận.
4) Xoay núm        để điều chỉnh thời gian nấu. (Thời gian nấu nằm trong khoảng 0:05 – 95:00.)
5) Ấn nút “START/OK/+30SEC” để bắt đầu nấu.
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8.Chức năng Nấu đa chu trình
Quý khách có thể thiết lập tối đa 2 chu trình cho quá trình nấu nướng của mình. Trong chế 
độ nấu đa chu trình, nếu có quá trình rã đông, rã đông cần được đặt lên trước. Chuông báo 
sẽ kêu lên một lần sau mỗi chu trình nấu và lò vi sóng bắt đầu chu trình nấu thứ hai.
Lưu ý: Quý khách không thể lựa chọn chức năng Thực đơn tự động trong chế độ Nấu đa 
chu trình.
Ví dụ: Nếu quý khách muốn rã đông thực phẩm trong 5 phút, sau đó nấu với 80% năng 
lượng vi sóng trong 7 phút, vui lòng làm theo các bước sau:

1) Ấn nút “DEFROST” hai lần, màn hình sẽ hiển thị “dEF2”;
2) Xoay núm       để lựa chọn thời gian rã đông là 5 phút;
3) Ấn nút “FUNCTION” một lần;
4) Xoay núm       để lựa chọn mức năng lượng vi sóng 80%, màn hình hiển thị “P80”;
5) Ấn nút “START/OK/+30SEC” để xác nhận;
6) Xoay núm        để lựa chọn thời gian nấu là 7 phút;
7) Ấn nút “START/OK/+30SEC” để bắt đầu nấu.

9. Chức năng Hẹn giờ nấu

1) Đầu tiên, cần thiết lập đồng hồ. (Tham khảo mục hướng dẫn thiết lập đồng hồ.)
2) Lựa chọn chương trình nấu cho lò vi sóng. Quý khách chỉ có thể lựa chọn tối đa 2 chu
trình nấu. Quý khách không thể lựa chọn chu trình rã đông trong chức năng hẹn giờ nấu.
Ví dụ: nếu quý khách muốn sử dụng 80% năng lượng vi sóng để nấu trong vòng 7 phút, 
hãy thực hiện các thao tác sau:

a. Ấn nút “FUNCTION” một lần;
b. Xoay núm        để lựa chọn mức năng lượng vi sóng 80%, màn hình hiển thị “P80”;
c. Ấn nút “START/OK/+30SEC” để xác nhận;

d. Xoay núm        để lựa chọn thời gian nấu là 7 phút;
Sau khi đã hoàn thành các bước trên, vui lòng không ấn nút “START/OK/+30SEC” mà 
tiếp tục thực hiện các thao tác dưới đây:
3) Ấn nút “CLOCK”. Số ở phần chỉ giờ sẽ nhấp nháy;
4) Xoay núm        để điều chỉnh giờ. Thời gian nhập vào trong khoảng từ 0 – 23.
5) Ấn nút “CLOCK”. Số ở phần chỉ phút sẽ nhấp nháy.
6) Xoay núm        để điều chỉnh phút. Thời gian nhập vào trong khoảng từ 0 – 59.
7) Ấn nút “START/OK/+30SEC” để kết thúc quá trình thiết lập. Ký tự “:” sẽ sáng,
chuông báo sẽ kêu lên 2 lần khi thời gian kết thúc, sau đó lò vi sóng sẽ tự động nấu.

Lưu ý: Quý khách cần thiết lập đồng hồ trước. Nếu không, chức năng hẹn giờ nấu sẽ 
không hoạt động.
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100g (kèm 800 ml nước)

200g

400g

600g

200g

400g

200ml

400ml

Thực đơn Khối lượng Mức năng lượng

A-1
TỰ ĐỘNG 

LÀM NÓNG

A-3
CÁ

A-2
RAU

A-5
MÌ ỐNG

A-4
THỊT

A-7
PIZZA

A-6
KHOAI TÂY

A-8
SÚP

200g

400g

600g

200g

300g

400g

250g

350g

450g

250g

350g

450g

50g (kèm 450 ml nước)

100

200

400

600

200

400

200

400

200

400

600

200

300

400

250

350

450

250

350

450

50

Hiển thị

100%

100%

80%

80%

100%

100%

80%

100%

Bảng thực đơn tự động

10. Chức năng Thực đơn tự động

1) Ở chế độ chờ, xoay núm       sang phải để lựa chọn thực đơn từ “A-1” đến 
“A-8”; 
2) Ấn nút “START/OK/+30SEC” để xác nhận;
3) Xoay núm        để lựa chọn khối lượng thực phẩm cần nấu;
4) Ấn nút “START/OK/+30SEC” để bắt đầu nấu;
5) Sau khi quá trình nấu kết thúc, chuông báo sẽ kêu lên 5 lần.
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11. Chức năng Khóa trẻ em
Khóa: Ở trạng thái chờ, ấn và giữ nút “STOP/CANCEL” trong vòng 3 giây. Một tiếng 
bíp dài sẽ vang lên báo hiệu lò vi sóng đã được kích hoạt chức năng Khóa trẻ em. 
Màn hình sẽ hiển thị 
Mở khóa: Khi lò đang ở trạng thái khóa, ấn và giữ nút “STOP/CANCEL” trong vòng 3 
giây. Một tiếng bíp dài sẽ vang lên báo hiệu lò vi sóng đã được mở khóa.

12. Chức năng Kiểm tra
1) Ở chế độ nấu vi sóng, nướng hoặc nấu kết hợp, ấn nút “FUNCTION”, mức
năng lượng hiện tại sẽ được hiển thị trên màn hình trong vòng 3 giây.
2) Ở chế độ hẹn giờ nấu, ấn nút “CLOCK” để kiểm tra thời gian hẹn giờ
nấu. Thời gian hẹn giờ nấu sẽ nhấp nháy trong vòng 3 giây, sau đó màn hình sẽ hiển 
thị thời gian hiện tại. 
3) Ở chế độ nấu, ấn nút “CLOCK” để kiểm tra thời gian hiện tại. Thời gian
sẽ được hiển thị trên màn hình trong vòng 3 giây.

13. Thông số kỹ thuật
(1)   Chuông báo sẽ kêu lên 1 lần khi quý khách xoay núm lần đầu.
(2)   Nếu trong quá trình nấu quý khách có mở cửa lò, sau khi đóng cửa lò lại, quý 
khách cần ấn nút “START/OK/+30SEC” để tiếp tục nấu.
(3)   Nếu sau khi thiết lập chương trình nấu, quý khách không ấn nút “START/OK/
+30SEC” trong vòng 1 phút, lò vi sóng sẽ tự động hủy các thiết lập vừa rồi. Màn hình 
sẽ hiển thị thời gian hiện tại.
(4)   Chuông báo sẽ chỉ kêu nếu quý khách ấn nút thành công. Nếu quý khách ấn nút 
quá nhẹ tay, lò vi sóng sẽ không phản hồi lại. 
(5)   Khi quá trình nấu kết thúc, chuông báo sẽ kêu lên 5 lần.
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Mẫu máy: EMS  2027G
Điện áp:
Công suất tiêu thụ của vi sóng:  
Công suất vi sóng:  
Công suất tiêu thụ của 
mạch nướng:

1000W 

Dung tích lò: 20L 
Đường kính đĩa xoay: Ø 255mm 
Kích thước bên ngoài 
(dài x rộng x cao)

Trọng lượng tịnh:

X 
220V~

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

11.3kg 

439.5*330*258.2mm  

1050W
700W
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Indonesia 
Consumer Care Center Tel : (+62 21) 522 7180 
PT. Electrolux Indonesia 
Gedung Plaza Kuningan 
Menara Utara 2nd Floor,  
Suite 201, Jl. HR Rasuna Said 
kav C 11-14, Karet Setiabudi 
Jakarta Selatan 12940 
Office Tel: (+62 21) 522 7099 
Office Fax: (+62 21) 522 7097 
Email : customercare@electrolux.co.id 

Malaysia 
Consumer Care Center Tel: 1300-88-11-22 
Electrolux Home Appliances Sdn. Bhd. 
Corporate Office Address: Unit T2-7, 7th Floor, Tower 2 ,  
Jaya33 Hyperoffice, No. 3, Jalan Semangat, Seksyen 13, 
46100 Petaling Jaya, Selangor 
Office Tel : (+60 3) 7843 5999 
Office Fax : (+60 3) 7955 5511 
Consumer Care Center Address: Lot C6, No. 28, 
Jalan 15/22, Taman Perindustrian Tiong Nam, 
40200 Shah Alam, Selangor 
Consumer Care Center Fax : (+60 3) 5524 2521 
Email : malaysia.customercare@electrolux.com  

Philippines  
Consumer Care Center Toll Free :  1-800-10-845-CARE 2273 
Consumer Care Hotline : (+63 2) 845 CARE 2273 
Electrolux Philippines, Inc. 
10th Floor. W5th Avenue Building 
5th Avenue Corner 32nd Street 
Bonifacio Global City,  
Taguig Philippines 1634 
Trunkline:  +63 2 737- 4756 
Website : www.electrolux.com.ph 
Email : wecare@electrolux.com 

Singapore  
Consumer Care Center Tel: (+65) 6727 3699 
Electrolux S.E.A. Pte Ltd. 
1 Fusionopolis Place, 
#07-10 Galaxis, West Lobby 
Singapore 138522. 
Office Fax : (+65) 6727 3611 
Email : customer-care.sin@electrolux.com  

Thailand 
Consumer Care Tel : (+66 2) 725 9000 
Electrolux Thailand Co., Ltd. 
Electrolux Building 14th Floor 
1910 New Phetchaburi Road, 
Bangkapi, Huai Khwang, Bangkok 10310 
Office Tel : (+66 2) 7259100 
Office Fax : (+66 2) 7259299 
Email : customercarethai@electrolux.com 

Vietnam 
Consumer Care Center Toll Free : 1800-58-88-99 
Tel : (+84 8) 3910 5465 
Electrolux Vietnam Ltd. 
Floor 9th, A&B Tower 
76 Le Lai street - Ben Thanh Ward - District 1 
Ho Chi Minh City ，Vietnam 
Office Tel : (+84 8) 3910 5465 
Office Fax : (+84 8) 3910 5470 
Email :  vncare@electrolux.com 

Hongkong  
Tel: (+852) 8203 0298 
Dah Chong Hong, Ltd. - Service Centre 
8/F., Yee Lim Godown Block C 
2-28 Kwai Lok Street, Kwai Chung, N.T. 
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Electrolux. Thinking of you.
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