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Segurança

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 re-
ferentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa 
responsável pela sua segurança.
Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não 
estejam brincando com o aparelho

Para crianças

Mantenha o material da embalagem do refrigerador fora do alcance de crianças.
Não permita que seu eletrodoméstico seja manuseado por crianças, mesmo 
quando ele estiver desligado.
Caso seu refrigerador contenha algum pacote de sílica gel ou argila Desipak® 
em seu interior, jogue-o fora e não permita que crianças brinquem com ele.

Para usuários e instaladores

Desligue o refrigerador da tomada sempre que fizer limpeza ou manutenção. 
Para desligá-lo, não puxe o cabo elétrico; utilize o plugue.  
Não prenda, torça ou amarre o cabo elétrico. Caso ocorram danos com ele, 
chame o Serviço Autorizado Electrolux.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, este deve ser substituído pelo 
Serviço Autorizado Electrolux, a fim de evitar riscos.
Não armazene medicamentos, produtos tóxicos ou químicos no interior do 
refrigerador, pois eles podem contaminar os alimentos.
Não se apóie sobre as portas, pois as dobradiças podem se desregular e de-
salinhar a porta, prejudicando a vedação do refrigerador e comprometendo seu 
desempenho.

Pacote de sílica

gel ou argila

Desi Pak

Atenção!

Jamais deixe velas ou incensos acesos sobre o refrigerador, 
sob risco de provocar incêndios.

Produtos em aerosol sob alta pressão, identificados pela palavra 
inflamável ou com o símbolo de uma pequena chama, não po-
dem ser armazenados em nenhum refrigerador ou freezer, sob o 
risco de explosão.

Evite tocar na placa fria e nas paredes do compartimento freezer 
com as mãos úmidas ou molhadas, pois a baixa temperatura 
pode causar lesões na pele.

Não coloque recipientes com temperaturas acima de 80ºC sobre 
seu refrigerador para não danificar o topo.


