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Figura 1

A primeira instalação do seu produto é gratuita. 
Para sua tranquilidade, a Electrolux possui uma 
rede de Serviços Autorizados altamente quali�cada 
para instalar o seu produto. Entre em contato 
com um dos Serviços Autorizados Electrolux que 
constam na relação fornecida juntamente com esse 
Manual de Instruções. Para solicitar a instalação 
será necessário apresentar a nota �scal do produto 
e este deverá estar dentro do prazo de garantia.

Essa instalação não compreende serviços de 
preparação do local e nem os materiais para a 
instalação (ex.: alvenaria, rede elétrica, tomada, 
disjuntor, aterramento, etc.), pois são de respon-
sabilidade do Consumidor.

  ATENÇÃO
Antes de começar a instalação, leia com 
atenção todas as informações a seguir. Elas 
ajudarão a executar a instalação e a garantir 
que o Forno seja instalado corretamente e 
com segurança. Guarde esse Manual em um 
local de fácil acesso para consultas futuras.

IMPORTANTE
Qualquer serviço elétrico necessário 
para a instalação deste produto deve ser 
executado por um eletricista quali�cado.

Remova completamente a embalagem antes de 
posicionar o Forno. 

Dimensões do Nicho

Embutindo o Forno
O nicho deverá ter as 
dimensões indicadas 
nas Figuras 1 e 2.

É indispensável garantir 
a circulação do ar na 
parte posterior do Forno, 
o que é necessário para 
um bom resfriamento 
(Figura 3). Figura 3

Fixando o Forno
Coloque o Forno no ni-
cho, abra a porta do 
Forno e �xe-o no nicho 
através de 4 parafusos 
(Figura 4).

Se o Forno será insta-
lado embaixo de um 
cooktop, as ligações 
elétricas dos dois produ-
tos deve ser feita sepa-
radamente.

  ATENÇÃO
O material dos painéis do nicho deve 
ser resistente ao calor. Certi�que-se de 
que a cola utilizada nos painéis suporta 
temperaturas de até 120°C, pois plásticos 
ou cola não resistentes a esta temperatura 
podem derreter e deformar o nicho

Assim que o Forno for colocado dentro do 
nicho, todas as partes elétricas devem ser 
completamente isoladas.

Todas as proteções devem ser �rmemente 
�xadas de maneira que não possam ser 
removidas sem a ajuda de ferramentas.

Figura 2

Figura 4
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Conexão Elétrica

  ATENÇÃO
Cuidado para sua segurança:
• Não use extensão ou adaptadores com 

este produto
• Não corte ou remova, sob qualquer 

circunstância, o pino de aterramento do 
plugue do cabo elétrico.

Disjuntores
É obrigatória a instalação de um disjuntor 
exclusivo para o Forno.
Em caso de dúvida com relação ao sistema elétrico 
de sua residência, consulte a concessionária de 
energia elétrica.

Conexão elétrica
Seu produto possui um plugue de 20A, com pinos 
de Ø 4,8mm.
Certifique-se de que o valor de tensão na 
residência corresponde ao informado na etiqueta 
de identi�cação. Veri�que também se o sistema 
elétrico suporta a corrente máxima informada na 
etiqueta. Somente então coloque o plugue do cabo 
elétrico na tomada, que deve estar devidamente 
aterrada.

IMPORTANTE
Se a tomada na qual o produto será 
conectado não é apropriada para o plugue, 
substitua a tomada ao invés de usar 
um adaptador, pois isso poderá causar 
superaquecimento e incêndio.
Certifique-se de que a tomada está 
devidamente aterrada antes de usar o 
produto.

A instalação elétrica deve atender a norma ABNT 
NBR 5410 e utilizar tomada padronizada (ABNT 
NBR 14136) (modelo 20A).

A tomada ou o interruptor utilizado para a conexão 
do cabo elétrico deve �car em um local de fácil 
acesso durante a instalação.

  ATENÇÃO
Durante a instalação, veri�que o posicio-
namento do cabo elétrico. Mantenha o cabo 
elétrico afastado das paredes do forno.


