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Segurança

Cuidado com Crianças
Evite acidentes. Após desembalar o refrigerador, mantenha o material da embalagem fora do 
alcance de crianças.
Não permita que crianças brinquem com o Refrigerador, mesmo quando o produto estiver desli-
gado. Jamais deixe velas ou incensos acesos sobre o produto, sob risco de provocar incêndios.

Antes de iniciar a limpeza ou manutenção do seu Refrigerador, retire o plugue da tomada (não 
puxe�pelo�cabo�de�alimentação).�Se�o�cabo�de�alimentação�estiver�dani�cado,�este�deve�ser�
substituído�pelo�Serviço�Autorizado�Electrolux,�a��m�de�evitar�riscos.

Atenção!
Mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças.

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

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

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

Produtos�em�aerosol�sob�alta�pressão,�identi�cados�pela�palavra�in�amável�ou�com�o�símbolo�
de uma pequena chama, não podem ser armazenados em nenhum refrigerador ou freezer 
sob o risco de explosão.

Não se apoie sobre as portas. As dobradiças poderão desregular-se, prejudicando a vedação 
do Refrigerador e comprometendo seu desempenho.

Transporte seu Refrigerador na posição vertical (em pé). Não se recomenda o transporte na 
posição horizontal (deitado).

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

Este aparelho deve ser aterrado. Em caso de mau funcionamento ou falha, o aterramento diminui 
o risco de choque elétrico. Este aparelho 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�NBR�5410�-�Seção�Aterramento.

Atenção!
Jamais deixe velas ou incensos acesos sobre o Refrigerador, pois 
isto pode causar incêndios.

Evite tocar nas paredes do compartimento freezer com as mãos 
úmidas ou molhadas, pois a baixa temperatura pode causar lesões 
na pele
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Uma ligação incorreta do equipamento condutor de aterramento pode causar risco de choque 
elétrico.

Se o Refrigerador apresentar alguma falha, retire o cabo de alimentação da tomada e não 
toque�no�aparelho.�Leia�o�item�“Falhas�e�Soluções”�e,�caso�não�tenha�encontrado�a�solução�
do problema, entre em contato com o Serviço Autorizado Electrolux.

Não instale o Refrigerador em um local onde haja a presença de gases explosivos.

Retire�todos�os�grampos�da�embalagem,�pois�eles�podem�causar�ferimentos,�além�de�dani�car�
o�acabamento�se��carem�em�contato�com�o�seu�Refrigerador�ou�outros�aparelhos.

Não é aconselhável a instalação do Refrigerador em ambientes que possam atingir temperaturas 
abaixo�de�13�°C�ou�acima�de�38�°C.�Nestes�casos�o�compressor�não�conseguirá�manter�a�
temperatura necessária no interior do aparelho.

Não bloqueie as aberturas de ventilação do aparelho. A circulação do ar é essencial para o 
funcionamento adequado do seu Refrigerador.

Não use dispositivos mecânicos para acelerar o processo de degelo além dos recomendados 
neste manual.

O�gás�refrigerante�R134a�e�o�material�isolante�usados�neste�Refrigerador�são�in�amáveis.�Em�
caso de descarte do aparelho, deixe-o em um local aberto e distante do fogo para evitar incêndio.

AVISO: Mantenha as aberturas para ventilação do aparelho ou na estrutura de embutimento, 
sem�obstruções.�Respeite�as�distâncias�mínimas�(ver�item�Instalação)�no�local�onde�o�aparelho�
será instalado.

AVISO:�Não�dani�que�o�sistema�de�refrigeração�(evaporador,�compressor�e�condensador).

Não utilize aparelhos elétricos no interior de compartimentos de armazenagem de alimentos, 
a menos que sejam do tipo recomendado neste manual.

Não armazene material explosivo dentro do aparelho ou quaisquer outros materiais que 
contenham�propelentes�in�amáveis,�tais�como�latas�de�spray,�líquidos�explosivos�ou�líquidos�
in�amáveis,� que� possam� causar� uma� explosão.�Durante� o� funcionamento� do� aparelho,�
termostatos e/ou interruptores podem produzir faíscas que representam perigo de incêndio.

Não� utilize� objetos� a�ados� e�pontiagudos� para� retirar� o� gelo� ou�para� separar� alimentos�
congelados dentro do aparelho, pois isso pode causar danos ao evaporador e ao Refrigerador.

Não�use�materiais�do�tipo�“spray”�para�efetuar�ou�acelerar�o�degelo,�pois�tais�materiais�podem�
conter�substâncias�nocivas�que�podem�reagir�e�dani�car�as�peças�plásticas.

Não use dispositivos de limpeza a vapor para limpar. Vapor sob pressão pode provocar umidade 

Segurança

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�
alimentação caso ele não se encaixe na tomada. Solicite a um 
eletricista que instale uma tomada aterrada.
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em componentes elétricos, provocando um curto- circuito.

O meio ambiente e a segurança pessoal devem ser considerados quando do descarte do 
aparelho.� Certi�que-se� o�Refrigerador� seja� transportado�para� um� lugar�apropriado� para�o�
descarte e a reciclagem segura. NÃO DEIXE o aparelho abandonado em aterros sanitários 
ou terrenos baldios, pois a espuma utilizada no isolamento e o gás refrigerante contido neste 
Refrigerador�são�in�amáveis.�Siga�as�instruções:

•�Desligue�o�aparelho�da�rede�elétrica.

•�Corte�o�cabo�de�alimentação�no�ponto�em�que�ele�sai�do�refrigerador�e�destrua�o�plugue�ou�
torne-o inutilizável para evitar mal uso e para que não represente um perigo.

•�Remova�as�portas�e�as�prateleiras,�para�que�as�crianças,�ao�subirem�e�entrarem�no�interior�
do�gabinete,�não��quem�presas�e�não�tenham�risco�de�sufocamento.

•�Certi�que-se�que�o�aparelho�não�apresenta�qualquer�perigo�para�as�crianças�enquanto�estiver�
sendo armazenado temporariamente para o descarte.

•�Antes�e�durante�o�transporte�para�descarte,�garanta�que�a�tubulação�do�sistema�de�refrigeração�
não�esteja�dani�cada.

•�Vazamento�de�gás�refrigerante�pode�causar�danos�e�risco�de�incêndio.

•�Este�aparelho�contém�isolamento�de�espuma�de�poliuretano�formado�por�bolhas�de�gases�
in�amáveis.�Evite�qualquer�ameaça�a�segurança,�seguindo�os�procedimentos�de�um�descarte�
apropriado indicados acima.

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.


