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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.

PARABÉNS! Você é um cliente especial que aca-
ba de adquirir um produto com a qualidade mun-
dial Electrolux, com design moderno e arrojado e 
a mais avançada tecnologia.

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

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

Em caso de dúvida, ligue para o Serviço de Aten-
dimento ao Consumidor 3004 8778 (capitais e re-
giões metropolitanas) ou 0800 728 8778 (demais 
localidades).

Leia todas as instruções antes de usar o produto. 
É importante guardar este manual de instruções 
para futuras consultas.
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Guarde�a�nota��scal�de�compra�do�produto,�
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� Puri�cador� necessite� de� reparo.� Não�
retire-a�do�local�onde�está�adesivada.

Estas informações são fornecidas para sua 
segurança. Você DEVE ler o manual cuida-
dosamente antes de instalar ou usar o pro-
duto. 

Este produto não se destina a 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 produto ou estejam sob 
supervisão de uma pessoa responsável pela sua 
segurança. As crianças devem ser vigiadas para 
assegurar que elas não estejam brincando com 
o produto.

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

Não permita que crianças brinquem com o Purifi-
cador, mesmo quando o produto estiver desliga-
do. Jamais deixe velas ou incensos acesos sobre 
o produto, sob risco de provocar incêndios.

Para o Usuário/Instalador
Antes de ligar o Purificador, verifique se a tensão 
do produto é a mesma da tomada. Este produto é 
vendido numa única versão que opera em

127V ou 220V automaticamente, sem necessida-
de de qualquer ajuste.Desligue o Purificador da 
tomada sempre que fizer limpeza ou manuten-
ção. Nunca desligue o Purificador puxando pelo 
cabo de alimentação. Use o plugue. Não pren-
da, torça ou amarre o cabo de alimentação. Se 
o cabo de alimentação estiver danificado, entre 
em contato com o Serviço Autorizado Electrolux 
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 Purificador. Consulte 
sempre o Serviço Autorizado Electrolux e exija 
peças originais para reposição. Caso existam pe-
ças danificadas, dirija-se ao Serviço Autorizado 
Electrolux e adquira somente peças e acessórios 
originais para a sua substituição.

Examine as conexões de água frequentemente. 
Sob condições normais de uso, a mangueira de 
entrada da água deve ser substituída uma vez 
ao ano.


