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A primeira instalaç o gratuita e deve ser
feita, obrigatoriamente, pelo Serviço Autori ado
Electrolux. Para maiores informações consulte o
Serviço de Atendimento ao Consumidor 3004
8778 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800
728 8778 (demais regiões).
Se durante o período de garantia a instalação
n o for fe ta pelo Ser ço Autor ado Electrolux ocorrerá a perda da garantia total (legal e
especial) do produto.
Antes de sol c tar a nstalaç o, er que aba o se o n cho, a tomada el tr ca e o reg stro/
saída de gás estão de acordo com as especicações deste manual.
A instalação gratuita não cobre despesas
com acess r os cone ões de gás, reg stros,
etc.) e nem serviços de preparação do local
rede el tr ca, cone ões el tr cas e h drául cas, alvenaria, esgoto, aterramentos tomadas, etc.) que são de responsabilidade do
consumidor.
Se hou er necess dade de mod car a
nstalaç o el tr ca ou do gás, esta de erá
ser efetuada por pessoal qual cado, em
conform dade com as normas em gor. Para
ma ores nformações consulte o “ ert cado
de arant a deste manual.
Ao ligar para o Serviço Autorizado Electrolu , er que na parte trase ra ou na lateral
da porta do forno de seu produto as nformações sobre o modelo, t po de gás, n mero de
s r e, etc.

A utili aç o de um fog o a gás produ calor e
umidade no local em que instalado.
Certi que-se de que haja circulaç o de ar no
local de instalaç o do aparelho, mantendo a
ventilaç o natural ou instalando um exaustor de
ar (NBR 13103). Uma má ventilaç o produ falta
de oxig nio, que prejudicial ao desempenho
do fog o e à sa de.
A utili aç o intensiva e prolongada do fog o
requer uma ventilaç o suplementar, por exemplo
a abertura de uma janela ou de uma ventilaç o
mais e ca que aumente o uxo de ar. As correntes de ar n o devem di cultar o bom funcionamento do fog o ou apagar a chama.

