
4 Segurança

INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

CUIDADO
•� Limpe o condensador a cada três meses para evitar um baixo rendimento do aparelho, 

que pode resultar na perda da garantia.
•� Tenha cuidado quando estiver movendo o aparelho, pois alguns cantos são cortantes e 

podem causar ferimentos pessoais. Use luvas de proteção quando estiver movendo ou 
reposicionando o aparelho.

•� Nunca instale o aparelho atrás de portas fechadas. Certifique-se de que a grade frontal 
inferior não está sendo obstruída para evitar o funcionamento incorreto do aparelho, re-
sultando na perda da garantia.

•� Aguarde que a temperatura estabilize por 24 horas antes de abastecer o aparelho.

CUIDADO
•� Em caso de substituições, use somente peças originais Electrolux. Peças não-originais 

podem causar danos ao aparelho e resultam na perda da garantia.

PERIGO
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO!
Necessidade de aterramento. Este aparelho possui cabo elétrico com plugue de 3 pinos 
(aterramento) polarizados para proteger contra choques elétricos.
Se o local onde o aparelho será instalado não possui uma tomada tripolar com aterramento, 
contate um eletricista qualificado para fazer as alterações necessárias, de acordo com as 
normas locais.

IMPORTANTE
•� Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacida-

des 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.

•� Este aparelho não pode ser tratado como lixo doméstico. Ele deve ser entregue a um centro 
de coleta seletiva para reciclagem de equipamentos eletro-eletrônicos.

•� Produtos em aerosol sob alta pressão, identificados pela palavra inflamável ou com o símbolo 
de uma pequena chama, não podem ser armazenados dentro do aparelho.

ADVERTÊNCIA
•� Não efetue reparos ou limpeza no aparelho antes de desconectá-lo da energia elétrica.
•� Alterar ou cortar o cabo elétrico, retirar o cabo de alimentação, retirar o plugue do cabo 

de alimentação ou fazer ligação direta dos fios do cabo resulta na perda da garantia e 
pode causar ferimentos graves, incêndio ou danos à propriedade.

•� Não levante o aparelho segurando pelo puxador da porta.


