PARABÉNS Você é um cliente especial que
acaba de adquirir um produto com a qualidade
mundial Electrolux.
Neste manual, você encontra todas as informações para sua segurança e o uso adequado de
seu fogão.

Leia todas as instruções antes de utilizar o
produto e guarde este manual para futuras
referências.
Em caso de qualquer dúvida, ligue gratuitamente para o Serviço de Atendimento ao
Consumidor 3004 8778 (capitais e regiões
metropolitanas) e 0800 728 8778 (demais
regiões).
Observe o modelo de seu produto na nota
scal de compra para identi car as informações corretas neste manual.
Guarde a nota scal de compra. A garantia só
é válida mediante sua apresentação ao Serviço
Autorizado Electrolux.
A etiqueta de identi cação que está colada na
parte traseira de seu fogão, bem como a que
está na lateral da porta do forno não devem
ser retiradas, pois caso seu fogão necessite de
reparo, nelas estarão contidas as informações
que serão utilizadas pelo Serviço Autorizado
Electrolux tais como: código, modelo, número de
série e outras.
Consulte o site www.electrolux.com.br e
encontre informações sobre acessórios originais,
manuais e catálogos de toda a linha de produtos
Electrolux.
O material da embalagem é reciclável. Procure selecionar plásticos, papel, papelão, EPS e enviar
às companhias de reciclagem.
Este produto não pode ser tratado
como lixo doméstico, devendo ser
entregue para descarte a um sistema de reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos
que atenda à legislação local.
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Este aparelho não se destina a 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 a utilização do aparelho ou estejam
sob a supervisão de alguém responsável pela
sua segurança. As crianças devem ser vigiadas
para assegurar que elas não estejam brincando
com o aparelho.
Evite acidentes. Após desembalar o fogão, mantenha o material da embalagem fora do alcance
de crianças.
Não permita que o fogão seja manuseado por
crianças, mesmo estando desligado. Fique
atento para que elas não toquem na superfície
do fogão, nem permaneçam próximas do mesmo quando em funcionamento e ainda quente,
mesmo desligado.

Ligue seu fogão a uma tomada
exclusiva, não utilize extensões ou adaptadores
Desligue o fogão da tomada
sempre que zer limpeza
ou manutenção, para evitar
choques elétricos.
Nunca desligue o fogão da tomada puxando
pelo cabo elétrico. Desligue-o puxando pelo
plugue. Não altere o plugue do seu fogão. Se
o cabo de alimentação estiver dani cado, este
deve ser substituído pelo Serviço Autorizado
Electrolux, a m de evitar riscos.
Tenha cuidado para que o Fogão não que
apoiado sobre o cabo elétrico.

Antes de instalar ou substituir a lâmpada, os
queimadores do fogão devem estar desligados e o cabo elétrico deve ser desligado da
tomada. Assim você evitará acidentes. Troque
ou instale a lâmpada por outra lâmpada de
fogão, veri cando a tensão elétrica da rede
local.
Veja a potência correta da lâmpada para o
seu modelo em “Especi cações Técnicas”.
É perigoso modi car as especi cações ou
características do fogão.
Para manusear ou retirar os
alimentos do forno, utilize
luvas térmicas de proteção.
Não utilize panelas com
fundo arredondado, para evitar
acidentes.
Nunca deixe o cabo das panelas no lado de fora do fogão.
Ao utilizar óleo ou gordura nas
frituras, o cuidado deve ser
maior, pois os mesmos são
in amáveis.
Não armazene utensílios no
fogão principalmente os que apresentem
resíduos ou grande quantidade de óleo ou
gordura.
Por motivo de higiene e segurança, seu fogão
deve ser mantido sempre limpo. Acúmulo de
gordura ou de outros alimentos podem causar
mau funcionamento e risco de acidentes, veja
em “Limpeza e Manutenção”.
Limpe sempre a tampa de vidro do fogão
após cada utilização.
Após limpar o painel de controle, certi que-se
de que os botões estejam todos na posição
“desligado”, especialmente o botão do forno,
que gira livremente para ambos os sentidos.
Nunca deixe panos ou materiais in amáveis
sobre a tampa de vidro durante o uso do
Fogão.
Mantenha crianças e animais longe do fogão
principalmente se ele estiver funcionando. As
partes próximas aos queimadores, as partes
externas, os puxadores e a porta esquentam
e podem provocar queimaduras.
A instalação do seu fogão deve seguir as
instruções descritas neste manual.
Antes de acender o forno, abra totalmente a
sua porta para evitar o acúmulo de gás dentro
dele.

Certi que-se que o forno acendeu antes de
fechar a porta.
Ao se ausentar por um período prolongado,
feche o registro de entrada do gás.
Evite a instalação do fogão próximo a materiais in amáveis, por exemplo: cortinas, panos
de cozinha, etc.
Os orifícios no chão do forno não devem ser
obstruídos. As paredes do forno não devem
ser revestidas com folhas de papel alumínio,
principalmente o chão do forno.
Veri que sempre se os botões estão na
posição “ ” (desligado) quando o fogão não
estiver sendo utilizado.
Caso existam peças dani cadas, dirija-se
ao Serviço Autorizado Electrolux e adquira
somente peças e acessórios originais para a
sua substituição.
Nunca use chamas ou faíscas
para localizar vazamentos
de gás, pois podem provocar
explosões. Utilize uma esponja
com espuma de sabão ou
detergente líquido.
Na falta de energia elétrica, certi que-se
de que nenhum botão de controle do fogão
esteja aberto antes de usar um fósforo para
acender a chama.
Ao sentir cheiro de gás dentro de casa, tome as
seguintes providências:
1. Apague toda e qualquer chama.
2. Não acenda qualquer tipo de chama.
3. Não mexa em interruptores elétricos.
4. Não utilize o telefone e celulares próximo ao
local, saia do ambiente e faça a ligação de
um local aberto e ventilado.
5. Feche o registro da entrada de gás.
6. Abra as janelas e as portas, permitindo maior
ventilação do ambiente.
7. Afaste as pessoas do local.
8. Caso o vazamento seja no botijão retire-o e
leve-o para um local aberto, bem ventilado e
chame o distribuidor de gás.
9. Se o fogão é abastecido com gás canalizado
ou central (prédios), feche imediatamente
os registros de abastecimentos e chame a
companhia de gás responsável.
10.Chame a assistência técnica para veri car o
problema.
1.
2.
3.
4.

Se possível feche o registro de gás.
Afaste as pessoas do local.
Saia do local.
Chame o corpo de bombeiros
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