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Instale a Adega em um 
local onde não haja a 
incidência direta dos 
raios solares e distante 
de fontes de calor (fogão, 
forno, aquecedor, etc.). Os 
raios solares podem afetar 
o acabamento do produto e as superfícies aquecidas 
podem causar o aumento do consumo de energia 
elétrica. Ambientes com temperaturas muito baixas 
também podem afetar a performance do produto.

Para garantir uma melhor performance, é 
recomendado a utilização em ambientes com 
temperatura ambiente até 25ºC.

Evite instalar a Adega em locais úmidos, para evitar 
a formação de bolor e fungos.

Depois de conectar o cabo de alimentação na 
tomada, deixe que a Adega funcione por 2 a 3 horas 
antes de colocar as garrafas.

Reversão da Porta 
Devido ao painel de controle eletrônico estar 
localizado na porta, não é possível realizar a 
reversão de lado de abertura da mesma.

Painel de controle

Porta
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Para sua tranquilidade, a Electrolux possui uma 
rede�de�Serviços�Autorizados�altamente�quali�cada�
para instalar a sua Adega. Entre em contato com um 
dos Serviços Autorizados Electrolux da relação que 
acompanha o produto. A instalação deste produto 
não é gratuita e para este serviço será cobrada uma 
taxa de instalação.

Esta instalação não compreende serviços de 
preparação do local (ex.: alvenaria, rede elétrica, 
tomadas, disjuntor, etc.), pois são de responsabilidade 
do consumidor.

Condições do Local de Instalação
Posicione a Adega sobre um piso plano e resistente o 
su�ciente�para�suportar�o�peso�do�produto�totalmente�
carregado. Para nivelar sua Adega, ajuste os pés 
niveladores frontais, localizados na parte inferior do 
produto.

Deixe um espaço livre de 
12 centímetros na parte 
traseira, superior e nas 
laterais do produto para 
permitir a correta circulação 
do ar, garantindo assim o 
resfriamento do sistema de 
refrigeração.
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Este�produto�não�pode�ser�embutido.

IMPORTANTE

5 Pé estabilizador (vide página 04 
para obter mais detalhes)
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Acessório fornecido com a adega
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