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Falhas e soluções

Assistência ao Consumidor
Caso o seu Refrigerador apresente algum problema de funcionamento, verifique as prováveis causas e 
correções.
Caso as correções sugeridas não sejam suficientes, chame o Serviço Autorizado Electrolux, que está à 
sua disposição.

Ligar o plugue na tomada.
Corrigir o defeito na tomada elétrica.
Aguardar retorno da energia, trocar fusível 
ou ligar o disjuntor.
Instalar o estabilizador de tensão (igual ou 
superior a 1500VA).

Retire o plugue da tomada por 5 min. reconec-
tando-o a seguir.

Plugue desligado da tomada.
Tomada com mau contato.
Falta de energia elétrica, fusível da resi-
dência queimado ou disjuntor desligado.
Tensão na tomada muito alta ou muito 
baixa (nesse caso, o compressor dará vá-
rios arranques sucessivos sem funcionar).
Queda de energia elétrica ou oscilação 
de tensão

Se o Refrigerador 
não Funciona (não 
Liga)

Ajuste-o corretamente, conforme o item 
“Controle de Temperatura do Refrigerador” 
Ver “Instalação - Escolher o Local”.

Desobstrua as saídas de ar.
Abra-a apenas o tempo necessário.
Retirar os objetos.
Efetuar limpeza conforme instruções.

Ajuste inadequado do controle de tempera-
tura do compartimento refrigerador.
Incidência de luz solar direta ou outras 
fontes de calor próximo ao Refrigerador.
Circulação do ar prejudicada.
Tempo excessivo de porta aberta.
Panos/objetos sobre o condensador.
Condensador sujo.

Se o Refrigerador 
não Gela (Refrigera-
ção Insatisfátoria)

Posicione corretamente o controle de 
temperatura.
Reposicione os alimentos.

Seque-os antes de armazená-los.
Posicione o controle para “DIAS FRIOS”.

Posicionar o botão controle de �uxo de ar 
na posição “NORMAL” ou “DIAS FRIOS” 
quando acionada a função TURBO.

Ajuste inadequado do controle de tempera-
tura do compartimento refrigerador.
Alimentos posicionados próximo às saídas 
de ar.
Alimentos muito úmidos.
Ajuste inadequado do controle de circu-
lação do ar.
Ajuste do botão de �uxo de ar na posição 
“DIAS QUENTES” com a função TURBO 
ligada.

Alimentos Conge-
lando no Comparti-
mento Refrigerador

Os alimentos armazenados no Congelador 
podem não estar em condições de serem 
consumidos. Veri�que o estado de cada 
um deles.
Respeite a capacidade de congelamento do 
seu refrigerador.
Aguarde o resfriamento do Congelador.

Falta prolongada de energia elétrica.

Carregamento excessivo do compartimen-
to Congelador.
Refrigerador ligado recentemente.

Alimentos estão 
Descongelando 
no Compartimento 
Congelador

Prováveis Causas/Correções
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Posicione corretamente o controle de circu-
lação do ar para “DIAS FRIOS”.

Reposicione os alimentos.

Ajuste inadequado do controle de circula-
ção do ar do compartimento Congelador.

Alimentos posicionados próximo às saídas 
de ar.

Os Alimentos não 
estão Congelando 
Adequadamente 
no Compartimento 
Congelador

Embale-os adequadamente.Alimentos armazenados desembalados.Umidade Excessiva 
na Gaveta de Frutas 
e Legumes

Desencostar da parede, deixando 15 cm 
de folga.
Ajustar os pés niveladores conforme ins-
truções, deixando o Refrigerador perfeita-
-mente assentado no chão.
É um ruído normal característico do �uxo de 
ar em sistemas de refrigeração Frost Free.

Refrigerador encostado na parede.

Refrigerador desnivelado.

Ruído por circulação de ar.

Se o Refrigerador 
Apresenta Ruídos 
Anormais

Prováveis Causas/Correções


