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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 conhecimen-
to, a menos que tenham recebido instruções refe-
rentes 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.

Para Crianças
Evite acidentes. Após desembalar o Freezer, 
mantenha o material da embalagem fora do al-
cance de crianças.

Não permita que seu Freezer seja manuseado por 
crianças, mesmo estando desligado.

Caso seu Freezer contenha algum pacote de síli-
ca gel ou argila Desi Pak® em seu interior, jogue-o 
fora e não permita que crianças brinquem com ele.

Para o Usuário / Instalador

Desligue o Freezer da tomada sempre que 
�zer�limpeza�ou�manutenção.

Nunca�desligue�o�Freezer�da�tomada�puxan-
do�pelo�cabo�elétrico.�Use�o�plugue.

Não�prenda,�torça�ou�amarre�o�cabo�elétrico.�
Não�tente�consertá-lo,�caso�ocorram�danos�
chame� o� Serviço� Autorizado� Electrolux,� a�
�m�de�evitar�riscos.

Não� armazene� no� Freezer� medicamentos,�
produtos�tóxicos�ou�químicos,�pois�podem�
contaminar�os�alimentos.

Não�armazene�substâncias�explosivas,�tais�
como�latas�de�aerossol�com�um�propelente�
in�amável�neste�aparelho.

Não�se�apóie�sobre�as�portas.�As�dobradi-
ças�poderão�desregular-se,�prejudicando�a�
vedação�do�Refrigerador�e�comprometendo�
seu�desempenho.

Não� deposite� recipientes� com� temperatura�
superior� a� 80ºC� em� cima� do� seu� Freezer,�
sob�o�risco�de�dani�car�o�tampo�superior�do�
aparelho.

Obrigado por escolher a Electrolux. Neste manual 
você encontra todas as informações para a sua 
segurança e o uso adequado de seu Freezer. Leia 
todas as instruções antes de utilizar o aparelho e 
guarde-as para futuras referências. Em caso de 
qualquer dúvida, ligue para o Serviço de Atendi-
mento ao Consumidor 3004 8778 (capitais e re-
giões metropolitanas) ou 0800 728 8778 (demais 
localidades).

Guarde�a�nota��scal�de�compra.�A�garantia�só�
é�válida�mediante�sua�apresentação�no�Servi-
ço�Autorizado�Electrolux.

A�etiqueta�de�identi�cação�onde�estão�as�informa-
ções do código, modelo, fabricante e outras, será 
utilizada pelo Serviço Autorizado Electrolux caso 
seu Refrigerador necessite reparo. Não retire-a do 
local onde está adesivada.

Consulte nosso site na Internet www.electrolux.
com.br, nele você poderá encontrar informações 
sobre acessórios originais Electrolux, assim como 
informações de manuais e catálogos de toda a li-
nha de produtos Electrolux.

Dicas Ambientais
O material da embalagem é reci-
clável. Procure selecionar plásti-
cos, papel e papelão e enviar às 
companhias de reciclagem.

Este aparelho utiliza gases tanto 
para a espuma quanto para o sis-

tema de refrigeração, em acordo com o protocolo 
de Montreal

Este equipamento não pode ser tratado como lixo 
doméstico, devendo ser entregue para descarte a 
um sistema de reciclagem de equipamentos elé-
tricos e eletrônicos que atenda à legislação local.

Jamais�deixe�velas�ou�incensos�
acesos�sobre�o�Freezer,�sob�ris-
co�de�provocar�incêndios.
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