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Limpeza da Porta
Para facilitar a limpeza, você pode remover os 
vidros da porta.

1 Abra totalmente a porta (A).

2 Segure embaixo do vidro interno da porta e 
puxe-o com cuidado para retirá-lo (B) 

3 Retire o vidro interno da porta.

4 Para montar os vidros, siga os mesmos 
procedimentos na ordem inversa.

Substituição da Lâmpada
1 Retire o plugue do cabo elétrico da tomada.

2 Gire a tampa da lâmpada no sentido anti-horário 
e retire-a.

3 Retire a lâmpada e substitua-a por outra resistente 
a altas temperaturas (300°C) e com as mesmas 
características (tipo E4, 220V, 25W).

Antes de executar qualquer  l impeza ou 
manutenção, desligue o Forno da tomada. A 
limpeza deve ser feita com o produto frio.

  ATENÇÃO
Jamais limpe seu Forno 
com fluidos  inflamáveis 
como álcool, querosene, 
gasolina, thinner, solventes, 
produtos químicos ou abrasivos como 
detergentes, ácidos ou vinagres.

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 a limpeza do Forno após cada 
uso, pois pode ocorrer o acúmulo de gordura 
derretida na parte interna do produto durante o 
cozimento. Na próxima vez que você utilizar o 
Forno, esta gordura pode causar mau cheiro e 
afetar o processo de cozimento. Para a limpeza, 
utilize água quente e detergente neutro. Enxágue 
completamente.

Seu Forno possui uma borracha de vedação ao 
redor da abertura frontal. Veri�que o estado desta 
borracha regularmente e, caso seja necessário 
limpá-la, não utilize produtos abrasivos ou objetos 
cortantes. Se a borracha estiver dani�cada, entre 
em contato com o Serviço Autorizado Electrolux 
e não utilize o Forno até que ela tenha sido 
substituída.

Nunca cubra o fundo do Forno com papel 
alumínio, pois isto provoca acúmulo de calor, o 
que pode prejudicar o cozimento e dani�car as 
partes esmaltadas.

Limpeza e Manutenção

A B C

4 Reinstale a tampa da lâmpada.

A lâmpada pode ser adquirida junto ao Serviço 
Autorizado Electrolux.

IMPORTANTE
A limpeza NÃO pode ser realizada com 
equipamentos a vapor.
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Assistência ao Consumidor
Caso seu Forno apresente algum problema de funcionamento, antes de ligar para o Serviço Autorizado 
veri�que abaixo se a causa da falha não é simples de ser resolvida ou se não está havendo erro na 
utilização do produto, o que pode ser fácil e rapidamente corrigido, sem necessidade de aguardar um 
técnico.

Quando as correções sugeridas não forem su�cientes, chame o Serviço Autorizado Electrolux, que 
estará à sua disposição.

Prováveis Causas/Correções
O Forno não 
funciona (não liga)

Ligue o disjuntor ou aguarde o retorno da 
energia.

Disjuntor desligado ou falta de 
energia elétrica.

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

A programação não foi feita 
corretamente.

A lâmpada do 
Forno não acende

Toque na tecla  uma vez para cender a 
lâmpada.

A tecla  não foi tocada.

Adquira uma lâmpada no Serviço Autoriza-
do Electrolux e faça a substituição confor-
me o item “Limpeza e Manutenção”.

Lâmpada queimada.

Solução de Problemas

Cozinha muito 
lento/muito rápido

Selecione o tempo e a temperatura con-
forme a necessidade da receita.

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

Umidade nos 
alimentos e no 
interior do Forno

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

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


