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Segurança

Para crianças

Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físi-
cas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, 
a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a 
supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças devem ser vigiadas 
para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

Mantenha o material da embalagem do forno fora do alcance de crianças.

Não permita que seu eletrodoméstico seja manuseado por crianças, mesmo quando ele estiver 
desligado.

ATENÇÃO!

Em caso de dúvida sobre o aterramento, entre em contato com um 
eletricista quali�cado e não modi�que o plugue do cabo de alimen-
tação (fornecido com o produto) caso ele não se encaixe na tomada. 
Solicite a um eletricista que instale uma tomada aterrada.

ATENÇÃO!

Mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças.

Fique atento para que as crianças não toquem na superfície do Forno.

Certi�que-se de que as crianças não brinquem, manuseiem ou per-
maneçam próximas ao produto em funcionamento, desligado ou 
ainda quente, principalmente quando for utilizado o grill.

Para usuários e instaladores

Antes que iniciar a limpeza ou manutenção de seu Forno, desligue-o pelo plugue e não puxe 
pelo cabo elétrico. Se o cabo de alimentação estiver dani�cado, este deve ser substituído pelo 
Serviço Autorizado Electrolux, a �m de evitar riscos.

Se houver uma tomada elétrica próxima ao Forno, certi�que-se de que os cabos dos outros ele-
trodomésticos não estão em contato com as partes quentes do aparelho e tenha cuidado para 
que o Forno não �que apoiado sobre o cabo elétrico.

Certi�que-se de que os botões estão na posição de desligado quando o Forno não estiver em 
funcionamento.

Este produto deve ser aterrado. Em caso de mau funcionamento ou falha, o aterramento diminui o 
risco de choque elétrico. Esse produto possui um cabo elétrico com um equipamento condutor de 
aterramento e um pino de aterramento. O plugue deve ser conectado a uma tomada devidamente 
aterrada de acordo com os padrões ABNT NBR 5410 - Seção Aterramento.

Uma ligação incorreta do equipamento condutor de aterramento pode causar risco de choque 
elétrico. Para evitar choque elétrico, retire o cabo de alimentação da tomada antes de substituir 
a lâmpada.
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Quando o Forno é ligado pela primeira vez, poderá ocorrer a formação de fumaça com cheiro 
forte, o que acontece devido ao aquecimento dos materiais de isolação dos painéis ao redor do 
Forno. Isto é normal e, neste caso, aguarde a dissipação da fumaça antes de colocar o alimento 
dentro do produto.

Quando os alimentos são aquecidos, geram vapor da mesma forma que uma chaleira com 
água. Quando o vapor entra em contato com o vidro da porta do Forno ocorre a condensação, 
resultando na formação de gotas de água. Isto é normal e não indica mau funcionamento do 
produto. Limpe as gotas de água após cada cozimento.

ATENÇÃO!

Fique atento ao cozinhar utilizando óleo ou gorduras, pois se estes 
forem derramados podem incendiar-se.

Este produto funciona em temperaturas elevadas, portanto, partes 
acessíveis do mesmo poderão estar quentes durante o funciona-
mento. Cuidados devem ser tomados para evitar contato com as 
mesmas e consequentes riscos de queimaduras.

• Certi�que-se de que as prateleiras do Forno foram introduzidas corretamente nas guias.

• Não use limpadores abrasivos ou utensílios metálicos a�ados para limpar o vidro da porta, pois 
isto pode riscar o vidro, resultando na quebra do mesmo.

• Tenha cuidado ao usar produtos de limpeza do tipo aerossol e nunca dirija o jato sobre o grill 
e os botões do painel de controle.

• Use a bandeja coletora de gordura sempre que utilizar o grill ou cozinhar carnes diretamente 
sobre as prateleiras. Despeje um ou dois copos de água na bandeja para evitar que as gotas 
de gordura ou molho queimem, produzindo mau cheiro e fumaça.

• Este Forno deve ser utilizado somente para o cozimento de alimentos e qualquer outro tipo de 
uso, como para aquecimento de ambiente, é perigoso e a fabricante não se responsabiliza 
por qualquer dano causado por um uso indevido ou incorreto. Sendo assim, sempre siga as 
instruções contidas neste manual.

• Não toque no Forno se você estiver com as mãos ou os pés úmidos ou molhados.

• Não use o Forno se você estiver descalço.

• Não coloque objetos sobre a porta do Forno quando ela estiver aberta.

• Não armazene objetos ou alimentos dentro do Forno.

• Não coloque papel alumínio na prateleira do Forno, pois isto pode causar superaquecimento.

• Sempre use luvas de proteção quando estiver colocando ou retirando os alimentos de dentro 
do Forno.

• Se o Forno apresentar alguma falha, retire o cabo elétrico da tomada e não toque no produto. 
Entre em contato com o Serviço Autorizado Electrolux.

• Este aparelho não se destina a ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema 
de controle remoto separado.

• Não deixe o forno desassistido quando em funcionamento.

Segurança


