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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 
este Manual de Instruções. Para este serviço será 
cobrada uma taxa de instalação.

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 cor-
retamente e com segurança. Guarde esse 
Manual em um local de fácil acesso para 
consultas futuras.

Instalação

Dimensões em mílímetros.

Figura 1

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

Figura 2

Dimensões em mílímetros.

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

Para garantir uma boa ventilação, a parte traseira 
do nicho deve ser removida.
É indispensável garantir a circulação do ar na 
parte posterior do Forno, o que é necessário para 
um bom resfriamento (Figura 3).

Figura 4

Figura 3

Instale o Forno sobre 2 ripas de madeira (Figura 
4) ou, se for colocado sobre uma base placa, 
esta base deve  ter uma abertura de 560 x 45mm 
(Figura 5).

Dimensões em mílímetros.
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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.

Fixando o Forno
Coloque o Forno no 
nicho, abra a porta do 
Forno e �xe-o no nicho 
através de 4 parafusos 
(Figura 6).

Se o Forno será instalado 
embaixo de um cooktop, 
as ligações elétricas dos 
dois produtos deve ser 
feita separadamente.

  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 100°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 5

Figura 6

Disjuntores
É obrigatória a instalação de um disjuntor exclusivo 
para o Forno. Recomenda-se a utilização de um 
disjuntor de 20A. 
O local de instalação do disjuntor deve ser próximo 

ao produto (aproximadamente 5 metros). Caso a 
distância seja maior que 5 metros, solicite a um 
eletricista de con�ança que faça a adequação.

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.

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 que 
providencie 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 necessário 
o aterramento da tomada, conforme a norma de 
instalações elétricas NBR 5410 da ABNT.

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

A tomada, bem como a instalação elétrica 
residencial, deve atender a norma ABNT NBR 
5410.

A tomada ou o interruptor utilizado para a conexão 
do cabo elétrico deve �car em um local de fácil 
acesso durante a instalação.
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  ATENÇÃO
Durante a instalação, veri�que o posicio-
namento do cabo elétrico. Mantenha o cabo 
elétrico afastado das paredes do forno.

Antes de fazer a ligação, certi�que-se que:

• A tomada ou disjuntor usados para a ligação 
são de fácil acesso. Após a instalação do forno 
o disjuntor e a tomada de ligação NÃO podem 
�car dentro do nicho. No projeto da sua cozinha 
estas ligações devem �car com fácil acesso para 
conectar/desconectar o plugue da tomada ou 
desligar o dijuntor sem que seja necessária a 
remoção ou deslocamento do produto do nicho;

• O cabo elétrico será conectado de forma a 
nunca atingir uma temperatura de 50°C acima 
da temperatura ambiente de onde foi instalado 
o produto.

• Depois de efetuada a ligação, teste o grill, 
fazendo-o funcionar durante aproximadamente 
de 3 minutos.

Posicionamento da tomada elétrica
Na �gura abaixo estão indicadas as posições 
recomendáveis para se ligar o cabo de alimenta-
ção do seu forno. Nunca ligue o forno à tomadas 
elétricas que estiverem localizadas na região 
marcada com um “X”.

A temperatura do produto pode dani�car plugues 
e tomadas, o que poderá causar incêndios, explo-
sões, curto-circuito ou choque elétrico.

NICHO

CABO DE ALIMENTAÇÃO NORMAL CABO DE ALIMENTAÇÃO
REPOSICIONADO

TOMADA ELÉTRICA OPÇÃO 2
FORA DO NICHO, ACIMA DO BALCÃO

TOMADA ELÉTRICA
OPÇÃO 1
FORA DO NICHO
E DE FÁCIL ACESSO


