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PARABÉNS! Você é um cliente especial que acaba 
de adquirir um produto com a qualidade mundial 
Electrolux, com design moderno e arrojado e a mais 
avançada tecnologia.
Neste manual, você encontra todas as informações 
para sua segurança e o uso adequado de seu Forno.
Leia todas as instruções antes de utilizar o 
produto e guarde este manual 
para futuras referências.
Em caso de qualquer dúvida, ligue  
para o Serviço de Atendimento 
exclusivo ao Consumidor Electrolux 
HOME PRO 3004 2224 Capitais e 
Regiões   metropolitanas ou 0800 
725 2224 Demais localidades.

Manual do Usuário ......................................... 2

Segurança ....................................................... 2

Descrição do Produto .................................... 4

Instalação ........................................................ 5

Painel de Controle .......................................... 8

Como Usar ...................................................... 9

Dicas e Conselhos........................................ 12

Limpeza e Manutenção ................................ 14

Solução de Problemas ................................. 15

Especi�cações Técnicas ............................. 16

Diagrama Elétrico ......................................... 17

Certi�cado de Garantia ................................ 18

Este aparelho não se destina à utilização por 
pessoas (inclusive crianças) com capacidades 
físicas, 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. 

  ATENÇÃO
Estas informações são fornecidas para 
sua segurança. Você DEVE ler o manual 
cuidadosamente antes de instalar ou usar 
o produto. 

Cuidado com Crianças
Evite acidentes. Após desembalar o Forno, mantenha o 
material da embalagem fora do alcance de crianças.

Não permita que o Forno seja manuseado por crianças, 
mesmo quando o produto estiver desligado.

Fique atento para que as crianças não toquem na 
superfície do Forno, nem permaneçam próximas 
ao produto em funcionamento ou desligado e ainda 
quente, principalmente quando for utilizado o grill.

Para o Usuário / Instalador
Se o cabo de alimentação estiver dani�cado, entre 
em contato com o Serviço Autorizado Electrolux 
para que seja feita a substituição a �m de evitar 
evitar riscos.

IMPORTANTE
Guarde a nota �scal de compra do produto, 
pois o atendimento em garantia só é válido 
mediante sua apresentação ao Serviço 
Autorizado Electrolux.
A etiqueta de identi�cação será utilizada 
pelo Serviço Autorizado Electrolux, caso 
seu Forno necessite de reparo. Não retire-a 
do local onde está adesivada.

Dicas Ambientais
O material da embalagem é 
reciclável. Procure selecionar 
plásticos, papel e papelão 
e enviar às companhias de 
reciclagem.
Este produto não pode ser tratado como lixo 
doméstico. Em vez disso deve ser entregue ao 
centro de coleta seletiva para reciclagem de 
equipamentos eletro-eletrônicos.
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Segurança

O cabo de alimentação deve ser conectado a 
uma tomada exclusiva. Não utilize extensões ou 
adaptadores tipo T (benjamin).

O cabo de alimentação do produto não pode 
ser alterado. Não desligue o Forno 
da tomada puxando pelo cabo de 
alimentação. Desligue puxando pelo 
plugue.

Tenha cuidado para que o Forno 
não �que apoiado sobre o cabo de 
alimentação. Se houver uma tomada 
élétrica próxima ao Forno, certi�que-
se de que os cabos dos outros 
eletrodomésticos não �cam em contato 
com as partes quentes do produto.

IMPORTANTE
O cabo de alimentação não deve ficar 
excessivamente dobrado ou pressionado 
durante a instalação.
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Retire o cabo de alimentação da tomada quando 
não for utiliar o Forno por um certo tempo.

Esse produto deve ser aterrado. Em caso de 
mau funcionamento ou falha, o aterramento 
diminui o risco de choque elétrico. Esse produto 
possui um cabo de alimentação 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 5410 - Seção Aterramento.

Uma ligação incorreta do equipamento condutor 
de aterramento pode causar risco de choque 
elétrico. 

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

Para evitar choque elétrico, retire o cabo de 
alimentação da tomada antes de substituir a 
lâmpada.

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.

Quando o Forno está em funcionamento as 
resistências de aquecimento e algumas partes 
internas �cam muito quentes. Tenha cuidado para 
não tocar nestas partes.

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

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. Nunca dirija o jato sobre o grill e o 
painel de controle.

Use a bandeja coletora de gordura sempre que 
utilizar o gril 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. Qualquer outro tipo de uso, 
como para aquecimento de ambiente , é perigoso. A 
fabricante não se responsabiliza por qualquer dano 
causado por um uso indevido ou incorreto. Siga as 
instruções contidas deste manual.

Não toque no Forno se você estiver com as mãos 
úmidas ou os pés descalços.

Sempre se afaste um pouco do Forno quando 
abrir a porta durante ou no �nal do cozimento para 
permitir que o vapor acumulado seja liberado.

Abra a porta do Forno segurando na parte central 
do puxador, pois as extremidades podem estar 
quentes. Sempre utilize luvas de proteção para 
retirar e colocar alimentos dentro do Forno.

Tenha muito cuidado quando estiver aquecendo 
gorduras e óleos, pois eles podem incendiar-se 
quando �cam excessivamente quentes.

Por motivo de higiene e segurança, seu Forno 
deve ser mantido sempre limpo. O acúmulo de 
gordura ou de outros alimentos pode causar mau 
funcionamento e risco de acidentes. 

Não armazene recipientes plásticos ou de qualquer 
outro material que possa derreter dentro ou sobre 
o forno.

Não coloque enlatados ou aerossóis dentro do 
forno, pois eles podem explodir quando aquecidos.

Não armazene alimentos 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.

O sensor de temperatura faz parte dos controles do 
Forno; caso ele seja dani�cado, entre em contato 
com o Serviço Autorizado Electrolux.

Adquira sempre peças originais Electrolux


