
2

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

Este produto 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.
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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 Adega. Leia todas as instru-
ções antes de utilizar o aparelho 
e guarde-as para futuras referên-
cias. Em caso de dúvida, ligue 
para o Serviço de Atendimento 
ao Consumidor: 

3004 8778 - Capitais e Regiões 
Metropolitanas.

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 infor-
mações 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,�fabricante�
e�outras,�será�utilizada�pelo�Serviço�Autori-
zado�Electrolux�caso�sua�Adega�necessite�
reparo.� Não� retire-a� do� local� onde� está�
adesivada.

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.

Segurança para Crianças
Evite acidentes. Após desembalar a Adega, mantenha 
o material da embalagem fora do alcance de crianças. 
Não permita que sua Adega seja manuseada por 
crianças, mesmo que o produto esteja desligado.

Para o Usuário/Instalador

Antes�de�ligar�a�sua�Adega,�veri�que�se�a�tensão�
elétrica�da� tomada�onde�será� ligada�é� igual�
à� indicada�na�etiqueta� localizada�próxima�ao�
plugue�(no�cabo�de�alimentação�elétrica)�ou�na�
etiqueta�de�identi�cação�do�produto.
Desligue�a�Adega�da�tomada�sempre�que��zer�
limpeza�ou�manutenção.

Nunca�desligue�a�Adega�da�tomada�puxando�
pelo�cabo�de�alimentação.�Use�o�plugue.

Não� prenda,� torça� ou� amarre� o� cabo� de�
alimentação.

Ocorrendo�danos�no�cabo�de�alimentação,�não�
tente�consertá-lo;�chame�o�Serviço�Autorizado�
Electrolux�a��m�de�evitar�riscos.

Não� tente�consertar� a�Adega�em�nenhuma�
circunstância.�Consulte�sempre�o� Serviço�
Autorizado�Electrolux�e�exija�peças�originais�
de�reposição.

Não� armazene� na�Adega� medicamentos,�
produtos�tóxicos�ou�químicos,�pois�eles�podem�
contaminar�as�garrafas�e,�por�consequência,�
as�bebidas.

Produtos� em� aerosol� sob� alta� pressão,�
identi�cados�pela�palavra�in�amável�ou�com�o�
símbolo�de�uma�pequena�chama,�não�podem�
ser�armazenados�em�nenhum� refrigerador,�
freezer�ou�adega�sob�o�risco�de�explosão.

Não�se�apóie�sobre�as�portas�e�não�as�use�
como�apoio�para�outros�objetos,�nem�se�apoie��
no�vidro�nem�na�moldura�plástica�que��cam�no�
topo�do�produto,�pois�as�dobradiças�poderão�
desregular-se,�prejudicando�a�vedação�da�
Adega�e�comprometendo�seu�desempenho.�
No�caso�do�vidro�e�da�moldura�plástica,�estes�
poderão�quebrar�e�causar�ferimentos.

Movimente� a�Adega� segurando� na� parte�
superior�traseira�e�na�parte�inferior�dianteira.

ATENÇÃO


