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Limpeza e Manutenção

Para evitar choque elétrico, retire o plugue 
da tomada antes executar qualquer serviço 
de limpeza ou manutenção.

A limpeza deve ser feita com o aparelho frio.

Jamais limpe seu 
Forno com agentes de 
limpeza como álcool, 
querosene, gasolina, 
água sanitária, Tíner, 
solventes, Varsol, 
ácidos, v inagres, 

abrasivos ou outros produtos químicos não 
recomendados neste manual.Não utilize 
máquinas de limpeza a vapor.

Limpeza da parte interna

Para a limpeza das partes esmaltadas, 
em aço inox e do vidro da porta, use 
uma esponja macia ou um pano úmido e 
detergente neutro. Não utilize palha de aço, 
pós abrasivos e substâncias corrosivas que 
possam causar riscos.

Não deixe que substâncias ácidas ou 
alcalinas (como vinagre, café, água salgada, 
suco de tomate, etc.) permaneçam em 
contato com as superfícies esmaltadas por 
muito tempo. Caso ocorra derramamento 
deste tipo de substância dentro do Forno, 
limpe imediatamante.

É importante que ocorra a limpeza do 
Forno após cada uso, pois pode ocorrer 
o acúmulo de gordura derretida na parte 
interna do aparelho durante o cozimento e, 
na próxima vez que você utilizar o Forno, esta 
gordura poderá causar mau cheiro e afetar 
o processo de cozimento. Para a limpeza, 
utilize um pano umedecido em água morna 
e detergente neutro. Em seguida, enxágue 
completamente.

Limpeza da Porta
Removendo a porta do Forno:

1 Abra totalmente a porta.

2 Abra totalmente as travas das duas 
dobradiças 

3 Feche a porta até um 
ângulo de aprox. 60°, 
segure a porta com as 
duas mãos e levante-a 
para desencaixá-la das 
dobradiças.

Reinstalando a porta do Forno:

1 Encaixe as dobradiças nos furos da porta e 
abaixe a porta. Os encaixes das dobradiças 
ficarão aparentes se a porta estiver na 
posição correta.

2 Feche as travas das dobradiças.

3 Feche a porta do Forno.

Substituição da lâmpada

Gire a tampa da lâmpada e substitua-a 
por outra com as mesmas características, 
resistente a altas temperaturas (300°C),tensão 
220V e potência máxima de 25 W.

Modelo de bulbo G9.

A lâmpada pode ser adquirida junto ao Serviço 
Autorizado Electrolux.
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Assistência ao Consumidor
Caso o seu Forno apresente algum problema de funcionamento, veri�que as prováveis causas 
e soluções.

Caso as correções sugeridas não sejam su�cientes, entre em contato com o Serviço Autorizado 
Electrolux, que está à sua disposição.

O Forno não funciona 
(não liga)

Falhas e Soluções

FALHAS CAUSAS SOLUÇÕES

Disjuntor desligado ou falta de 
energia elétrica.

A programação não foi feita 
corretamente.

Aparelho ligado em tensão 
incorreta.

Ligue o disjuntor ou aguarde o 
retorno da energia.

Veri�que os botões de 
seleção e repita as operações 
indicadas no item “Como 
Usar”.

Veri�que a tensão da tomada.

O indicador do 
termostato não 
acende

O botão de seleção de temperatura 
está na posição “�” (desligado).

Gire o botão para aa.

A lâmpada do Forno 
não acende

O botão de seleção de temperatura 
está na posição “�” (desligado).

Lâmpada queimada.

Veri�que se a lâmpada está 
�rmemente apertada.

Gire o botão para uma 
temperatura qualquer.

Adquira uma lâmpada no 
Serviço Autorizado Electrolux e 
faça a substituição conforme o 
item “Limpeza e Manutenção”.

Reaperte a lâmpada.

Cozinha muito lento/
muito rápido

O tempo de cozimento e a 
temperatura selecionados não 
estão corretos.

Selecione o tempo e a 
temperatura conforme a 
necessidade da receita.

Umidade nos 
alimentos e no interior 
do Forno

Os alimentos são deixados dentro 
do Forno por muito tempo após o 
cozimento.

Retire os alimentos do Forno 
em, no máximo, 15 minutos 
após o �nal do cozimento.


