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PARABÉNS! Você é um cliente especial que 
acaba de adquirir um aparelho com a qualidade 
mundial Electrolux, com design moderno e arro-
jado e a mais avançada tecnologia.

Neste manual, você encontra todas as informa-
ções para sua segurança e o uso adequado de 
seu Bebedouro.

Leia todas as instruções antes de utilizar o 
aparelho e guarde este manual para futuras 
referências.

Em caso de qualquer dúvida, 
ligue para o Serviço de Aten-
dimento ao Consumidor 3004 
8778 (Capitais e Regiões Metro-
politanas) e 0800 728 8778 (de-
mais localidades).

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 re-
ferentes 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.

Cuidado com Crianças
Evite acidentes. Após desembalar o Bebedouro, 
mantenha o material da embalagem fora do al-
cance de crianças.

Não permita que crianças brinquem com o Be-
bedouro mesmo quando desligado.

Para o Usuário / Instalador
Antes de ligar o Bebedouro, verifique se a ten-
são do aparelho é a mesma da tomada. Este 
aparelho é vendido nas versões 127 V e 220 V 
separadamente.

Desligue o Bebedouro da tomada sempre que 
fizer limpeza ou manutenção.

Nunca desligue o Bebedouro puxando pelo 
cabo de alimentação. Use o plugue.

Não prenda, torça ou amarre o cabo de alimen-
tação.

Se o cabo de alimentação estiver danificado, en-
tre em contato com o Serviço Autorizado Elec-
trolux para que seja feita a substituição, a fim de 
evitar riscos.

Para evitar choque elétrico, não toque no cabo 
de alimentação com as mãos molhadas.

Nunca tente consertar o Bebedouro. Consulte 
sempre o Serviço Autorizado Electrolux e exija 
peças originais para reposição. Caso existam 
peças danificadas, dirija-se ao Serviço Autoriza-
do Electrolux e adquira somente peças e aces-
sórios originais para a sua substituição.

Não derrame água para fora do aparelho, prin-
cipalmente na parte traseira, há risco de choque 
elétrico. Ocorrendo isto, desligue o aparelho da 
tomada e seque-o. Certifique-se de que a parte 
traseira, onde está o sistema de refrigeração, 
está seca antes de ligar o aparelho novamente.

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

Este equipamento não pode ser 
tratado como lixo doméstico, de-

vendo ser entregue para descarte a um sistema 
de reciclagem de equipamentos elétricos e ele-
trônicos que atenda à legislação local.
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Guarde�a�nota���scal�de�compra�do�aparelho,�
pois�o�atendimento�em�garantia�só�é�válido�
mediante sua apresentação ao Serviço Au-
torizado Electrolux.

A� etiqueta� de� identi��cação� será� utilizada�
pelo� Serviço� Autorizado� Electrolux,� caso�
seu Bebedouro necessite de reparo. Não 
retire-a�do�local�onde�está�adesivada.
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Sempre desligue seu Bebedouro da toma-
da para qualquer manutenção ou quando 
for� deixá-lo� sem�uso� por� períodos�prolon-
gados.

Ao deixar seu aparelho desligado por lon-
gos� períodos,� antes� de� usá-lo� novamente�
retire� toda� a� água� armazenada� dentro� do�
aparelho (com o aparelho desligado) e faça 
a limpeza do reservatório conforme reco-
mendado na seção Limpeza e Manutenção.

A�grade�do�coletor�de�respingos�é�removível�
para�facilitar�a�eliminação�da�água�recolhida�
do�uso�do�aparelho,�bem�como�para�fazer�a�
limpeza do coletor de agua.

Não� dani�que� o� condensador� na� par-
te� traseira� de� seu� aparelho,� pois� o� mes-
mo� contém� gás� que� pode� causar� riscos.� 
Os danos causados pelo não cumprimento 
das� instruções� deste�manual,� são� de� res-
ponsabilidade do Consumidor.

Não transporte o aparelho deitado.

Não corte o pino terra da tomada (plugue).

O desrespeito a essas recomendações im-
plica na perda da garantia.

Este bebedouro deve ser utilizado apenas 
com�água�potável�que�atenda�os�requisitos�
da� portaria� 2914� de� 2011� do�Ministério� da�
Saúde e a resolução RDC 274 da Anvisa.

Para garantir melhor estabilidade e segu-
rança,�o�seu�bebedouro�é�fornecido�com�um�
kit para ancoragem do aparelho sob a su-
perfície�de�instalação.�Para�instalação�deste�
kit� é� preciso� proceder� conforme� esquema�
da�página�4.

Não� dani�que� o� circuito� de� refrigeração. 
Não use dispositivos mecânicos ou outros 
meios para acelerar o processo de descon-
gelamento,� além� daqueles� recomendados�
pelo fabricante.

Este aparelho foi desenvolvido para gelar 
água.�Não�o�utilize�para�gelar�qualquer�ou-
tro� tipo� de� bebida,� pois� isto� pode� causar�
danos�ao�aparelho,�resultando�na�perda�da�
garantia.

Este Bebedouro foi desenvolvido para uso 
doméstico�e�interno.�Não�deve�ser�instalado�
em� áreas� externas� ou� exposto� à� intempé-
ries.

1  Base para o garrafão de água

2  Tecla água natural

3  Tecla água gelada

4  Grade do coletor de respingos de água

5  Coletor de respingos de água

6  Botão de ajuste de temperatura

7  Kit ancoragem
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