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Instalação

Para sua tranquilidade, a Electrolux possui uma Rede de Serviços Autorizados altamente quali�-
cada para instalar seu Forno. Entre em contato com um dos Serviços Autorizados Electrolux que 
constam na relação encontrada junto a este Manual de Instruções. Por este serviço será cobrada 
uma taxa de instalação.

São de responsabilidade do Consumidor a preparação do local e os materiais para instalação 
(ex.: alvenaria, rede elétrica, tomada, disjuntor, aterramento, etc.).

Não instale este Forno em áreas externas e deixe um espaço de 12 cm nas laterais, em cima e 
atrás do produto para permitir a circulação do ar

Instalação elétrica

Para sua segurança, solicite a um eletricista de sua con�ança que veri�que a condição da rede 
elétrica do local de instalação do Forno e, para maiores informações, entre em contato com o 
Serviço Autorizado Electrolux.

Os �os da tomada onde será ligado o seu Forno devem ser de cobre e ter seção mínima de 
2,5 mm², conforme NBR5410.

*Os níveis de tensão de alimentação com os quais este aparelho opera são estabelecidos nos 
“Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional (PRODIST)” da 
ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica.

Caso a tensão de alimentação do aparelho esteja fora dos limites indicados na tabela 
Variação Admissível de Tensão, solicite à concessionária de energia a adequação 
dos níveis de tensão e instale um regulador de tensão (estabilizador) com potência 
igual ou superior a 2000 VA.

Antes de ligar, veri�que se a tensão da tomada onde 
o produto será ligado é igual à indicada na etiqueta 
localizada próxima ao plugue (no cabo de alimentação) 
ou na etiqueta de identi�cação do Forno.

Ligue seu Forno a uma tomada exclusiva, não utilize ex-
tensões ou conectores tipo T (benjamim). Esse tipo de 
ligação pode provocar sobrecarga na rede elétrica, pre-
judicando o funcionamento e resultando em acidentes.

Variação Admissível de Tensão*

Tensão (V) Mínima (V) Máxima (V)

127 116 133

220 201 231
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Se houver, no local da instalação, variação de tensão fora dos limites especi�cados 
(vide tabela citada anteriormente) ou quedas frequentes no fornecimento de energia, 
o aparelho poderá sofrer alterações no seu funcionamento.

Informamos que o plugue do cabo de alimentação deste eletrodoméstico respeita o novo padrão 
estabelecido pela norma NBR 14136, da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, e 
pela Portaria nº 02/2007, do Conmetro.

Assim, caso a tomada da sua residência ainda se encontre no padrão antigo, recomendamos 
a substituição e adequação da mesma ao novo padrão NBR14136, com um eletricista de sua 
con�ança.

Os benefícios do novo padrão de tomada são:

• Maior segurança contra risco de choque elétrico no momento da conexão do plugue na tomada;

• Melhoria na conexão entre o plugue e tomada, reduzindo possibilidade de mau contato elétrico;

• Diminuição das perdas de energia.

Lembramos, ainda, que para aproveitar o avanço e a segurança da nova padronização, é neces-
sário o aterramento da tomada, conforme a norma de instalações elétricas NBR5410 da ABNT.

Em caso de dúvidas, consulte um pro�ssional da área.

Fio Terra (Não use o Forno sem ligar o �o terra)

O pino de aterramento do cabo de alimentação não pode ser cortado.

ATENÇÃO!

Este forno não pode ser embutido.

Veri�que na �gura abaixo as distâncias mínimas recomendadas para 
a instalação do aparelho.


