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Leia todas as instruções antes de usar o produto. 
É importante guardar este manual de instruções 
para futuras consultas. 

  ATENÇÃO
Estas informações são fornecidas para 
sua segurança. Você DEVE ler o manual 
cuidadosamente antes de instalar ou usar 
o produto. 

Para Crianças
Evite acidentes. Após desembalar seu Fogão, 
mantenha o material da embalagem fora do 
alcance de crianças.
Não permita que o Fogão seja manuseado por 
crianças, mesmo estando desligado.
Fique atento para que as crianças não toquem 
nas superfícies externas ou interna do Fogão 
nem permaneçam próximas ao produto em 
funcionamento ou desligado e ainda quente.

Durante a Utilização
Este produto foi desenvolvido para cozinhar 
apenas alimentos e para uso doméstico. Não o 
utilize para outros propósitos.
Verifique sempre se todos os botões estão na 
posição de desligado quando o produto não está 
sendo utilizado.
Certifique-se de que os cabos elétricos de outros 
eletrodomésticos em uso não estão em contato 
com as áreas mais quentes do Fogão.
Em caso de mau funcionamento do produto, retire 
o plugue da tomada.
Não toque nas resistências de aquecimento 
localizadas dentro do forno.
Se a chama de um queimador se apagar 
acientalmente, gire o botão de acendimento para 
a posição desligado e somente tente acendê-lo 
novamente após 1 minuto.
Não utilize produtos tipo aerossol próximo ao 
Fogão quando este estiver em funcionamento.

Para o Usuário/Instalador
Para evitar choque elétrico, desligue o Fogão 
da tomada sempre que fizer l impeza ou 
manutenção.
Nunca desligue o Fogão da tomada puxando pelo 
cabo elétrico; desligue-o puxando pelo plugue.
Não altere o plugue do seu Fogão.
Não prenda, torça ou amarre o cabo elétrico e não 
tente consertá-lo.

PARABÉNS! Você é um cliente especial que acaba 
de adquirir um produto com a qualidade mundial 
Electrolux, com design moderno e arrojado e a mais 
avançada tecnologia.
Neste manual, você encontra todas as informações 
para sua segurança e o uso adequado de seu Fogão .
Leia todas as instruções 
antes de utilizar o produto 
e guarde este manual para 
futuras referências.
Em caso de qualquer dúvida, 
ligue gratuitamente para o 
Serviço de Atendimento exclusivo 
ao Consumidor Electrolux HOME 
PRO (0800 725 2224).
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Manual do Usuário

Dicas Ambientais
O material da embalagem é 
reciclável. Procure selecionar 
plásticos, papel e papelão e enviar 
às companhias de reciclagem.
Este produto não pode ser tratado 
como lixo doméstico. Em vez 
disso deve ser entregue ao centro de coleta 
seletiva para reciclagem de equipamentos eletro-
eletrônicos.

Índice

Segurança

0800 725 2224

IMPORTANTE
Guarde a nota fiscal de compra do produto, 
pois o atendimento em garantia só é válido 
mediante sua apresentação ao Serviço 
Autorizado Electrolux.
A etiqueta de identificação será utilizada 
pelo Serviço Autorizado Electrolux, caso seu 
Fogão necessite de reparo. Não retire-a do 
local onde está adesivada.
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Se o cabo elétrico estiver danificado, entre em 
contato com o Serviço Autorizado Electrolux para 
que seja feita a substituição e para evitar riscos
É perigoso modificar as especificações ou 
características do Fogão.
Tenha cuidado para que o Fogão não fique apoiado 
sobre o cabo elétrico.
Ligue o seu Fogão a uma tomada exclusiva. Não 
utilize extensões ou conectores tipo T (benjamim).

calor e não devem ser armazenados em cima ou 
dentro do Fogão.

Cuidados Gerais
Mantenha crianças e animais distantes do Fogão 
quando o mesmo estiver em funcionamento.
Ao se ausentar por um período prolongado, feche o 
registro de entrada do gás.
Evite a instalação do Fogão próximo a materiais 
inflamáveis, como cortinas, panos de cozinha, etc.
Verifique sempre se os botões estão na posição “l” 
(desligado) quando o fogão não está sendo utilizado.
Caso existam peças danificadas, dirija-se ao 
Serviço Autorizado Electrolux e adquira somente 
peças e acessórios originais para a substituição.
Nunca use chama ou faíscas para localizar 
vazamento de gás, pois isto pode 
causar incêndio ou explosão.
Utilize uma esponja com espuma de 
sabão ou detergente líquido.
Na falta de energia elétrica, certifique-
se de que nenhum registro esteja aberto antes de 
usar um fósforo para acender a chama.

Vazamento de Gás
Ao sentir cheiro de gás dentro de casa, tome as 
seguintes providências:
1 Não acenda qualquer tipo de 

chama, pois isto pode causar 
explosão.

2 Não mexa em interruptores 
elétricos.

3 Não utilize telefone ou celulares 
próximo ao fogão. Saia do 
ambiente e faça a ligação de 
um local aberto e ventilado.

4 Feche o registro de gás no bo-
tjião.

5 Abra portas e janelas para per-
mitir a ventilação no ambiente.

6 Se o vazamento é no botijão, 
retire-o e leve-o para um local 
aberto e bem ventilado. Entre em 
contato com o distribuidor de gás.

7 Se o Fogão é abastecido com 
gás de rua ou central (edifícios), feche imediata-
mente os registros de abastecimento e entre em 
contato com a companhia de gás responsável.

Vazamento de Gás om Fogo
1 Se possível, feche o registro de gás.
2 Afaste as pessoas do local.
3 Saia do local.
4 Chame o corpo de bombeiros.

Cuidados com Alimentos e Utensílios
Sempre utilize luvas de proteção e segure a 
prateleira do forno para retirar os alimentos de 
dentro do forno.
Ao utilizar óleo ou gordura nas frituras, dobre a 
atenção, pois eles são inflamáveis.
Não utilize panelas com fundo arredondado.

Nunca deixe os cabos das panelas no lado de 
fora do Fogão.
Nunca utilize utensílios plásticos ou papel alumínio 
no Fogão.
Sempre supervisione o Fogão quando estiver 
cozinhando com óleo ou gorduras.

Cuidados com a Limpeza.
Por motivo de higiene e segurança, mantenha seu 
Fogão sempre limpo.
O acúmulo de gordura ou de outros alimentos 
podem causar mau cheiro e acidentes.
Nunca utilize produtos abrasivos, pois eles podem 
riscar o Fogão.
Alimentos perecíveis, utensílios plásticos ou lim-
padores tipo aerossol podem ser afetados pelo 

Errado Errado

Certo

ATENÇÃO
Este Fogão está regulado para uso com 
gás GLP. Entre em contato com o Serviço 
Autorizado Electrolux mais próximo para 
adaptação do Fogão em caso de utilização 
com gás natural.
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Descrição do Fogão

Arremate para instalação

Queimador Semi-Rápido

Queimador Rápido

Painel de Controle

Puxador da Porta

Porta do Forno

Grades (Trempes)

Queimador Auxiliar

Queimador Tripla-Chama

Pegador da Prateleira

Bandeja Coletora de Gordura

Prateleira (2 unidades)
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Instalação
Você mesmo pode instalar seu Fogão, desde 
que as instruções contidas neste manual sejam 
seguidas corretamente.
Antes de iniciar a instalação, confira na etiqueta de 
identificação, localizada na parte inferior do Fogão, 
a tensão de alimentação e o tipo de gás: o fogão 
está preparado para funcionar com GLP. Chame 
o Serviço Autorizado Electrolux mais próximo 
para adaptação do fogão caso necessário utilizar 
gás natural. Se o fogão não tiver sido usado, a 
conversão será gratuita, durante o período de 
cobertura da garantia, exceto as despesas de 
deslocamento do Serviço Autorizado (quando o 
produto se encontrar fora do município sede do 
Serviço Autorizado Electrolux).
A conversão somente será possível se o gás natural 
estiver disponível no local.
Se houver necessidade de modificar a instalação 
elétrica, entre em contato com um eletricista 
qualificado para que as alterações sejam feitas de 
acordo com as normas em vigor.
Caso seja conveniente, você pode optar por 
chamar o Serviço Autorizado Electrolux para fazer  
instalação de seu Fogão Cooktop. O custo da 
instalação será cobrado separadamente.

Condições de Local de Instalação
A utilização de um fogão a gás produz umidade e 
calor no local em que está instalado.
Certifique-se de que há circulação de ar no local 
de instalação do produto, de forma a manter uma 
ventilação natural, ou instale um exaustor de ar.
Para o bom funcionamento de um Fogão a gás, 
é indispensável que o local tenha a ventilação 
necessária para a perfeita combustão do gás. 
O fluxo do ar no local deve ser feito através de 
aberturas feitas nas paredes externas.
Estas aberturas devem ter ter uma dimensão 
mínima de 100cm2 e não devem ser obstruídas, 
tanto interna quanto externamente.

Caso a abertura não possa ser feita no local onde o 
produto está instalado, o ar necessário pode provir 

de um local adjacente, desde que não seja um 
quarto de dormir ou qualquer outro tipo de ambiente 
que possa causar riscos.
Utilize um exaustor para expelir os vapores gerados 
durante o cozimento. A vazão do exaustor deve 
garantir uma troca de ar de 3 a 5 vezes o seu 
volume por hora.

As correntes de ar não devem prejudicar o 
funcionamento do fogão nem apagar as chamas.
Nunca instale o fogão em série com outros 
eletrodomésticos.
Verifique se a sua residência possui uma tomada  
elétrica exclusiva e em perfeito estado para o fogão.

Distâncias Mínimas
Certifique-se de que o local permite que o Fogão 
seja instalado de acordo com as distâncias mínimas 
recomendadas na figura abaixo.

150 mín.
da parede

77
0 

m
ín

.

90
0

900
600
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do regulador deverá ser substituí-
do (figura 5).
Não recomendamos a utilização 
de luvas metálicas nas conexões.
Verifque a distância entre o botijão 
e o fogão. Caso o tubo metálico 
de 125cm não tenha comprimento 
sufciente para conectar o fogão 
ao botijão, a instalação deverá ser 
feita com tubos de aço ou cobre 
de acordo com a NBR 13932 - 
Instalações internas para GLP.
Conecte o regulador de gás ao 
botijão, apertando-o somente com 
as mãos (figura 6). Esse sistema 
foi desenvolvido para vedação so-
mente com a força “manual”, não 
necessitando de ferramentas.
Ligue o gás e verifique se existem 
vazamentos, utilizando detergente líquido viscoso, 
que garante uma melhor performance e eficácia no 
teste (figura 7). Caso ocorram bolhas, reaperte as 
conexões até eliminar o vazamento.

Instalação com GLP Utilizando Central 
de Gás
Em uma instalação com central de gás existem al-
guns pontos importantes como:
1- Cilindro estacionário ou bateria de cilindros trans-
portáveis;
2- Regulador de 1º estágio;
3- Regulador de 2º estágio;
4- Medidor de consumo.
Para instalar seu fogão com GLP 
da central de  gás, verifique se a 
sua residência possui um registro 
de parede, exclusivo para o fogão 
e em boas condições de uso.
Para conectar o fogão ao regis-
tro, recomenda-se utilizar o tubo flexível metálico. O 
tubo flexível metálico deve estar em conformidade 
com a norma brasileira NBR 14177.
Use uma chave de boca de 22 mm para fixar uma 
das extremidades do tubo flexível metálico na entra-
da de gás do fogão.
Fixe a outra extremidade do tubo flexível metálico 
no registro de parede, não esquecendo de utilizar o 
anel de vedação que acompanha o tubo.
Ligue o gás e verifique se existem vazamentos em 
todas as conexões que foram manuseadas, utilizan-
do detergente líquido viscoso, que garante uma me-
lhor performance e efcácia no teste.

Instalação com Gás GN (Gás Natural)
Para gás natural, as instalações internas deve-
rão ser feitas de acordo com as exigências da 
NBR13933.

IMPORTANTE
Use sempre um regulador de 
pressão do gás para qualquer tipo 
de botijão, pois a ausência deste 
causará pressão excessiva e, 
consequentemente, vazamento de 
gás, o que pode causar incêndio.
Verifique o prazo de validade do 
regulador, pois a mangueira e o re-
gulador devem ser trocados a cada 
5 anos. Quando for necessária a 
substituição, observe que as 
letras NBR 8473 (norma brasi-
leira) devem estar gravadas no 
regulador de pressão.
Se a sua residência for abaste-
cida com gás de botijão, verifi-
que a distância entre o botijão e 
o fogão. Se o botijão está a mais de 80 cm do 
fogão, a instalação deverá ser feita de acordo 
com as exigências da norma da ABNT, NBR 
13932- Instalações internas para GLP.
Para utilização com gás natural, a instalação 
deverá ser feita de acordo com as exigências 
da NBR 13933.
Utilize uma mangueira flexível metálica de 
1/2” com adaptador para conectá-lo ao fogão.
Em caso de dúvida, consulte um técnico 
especializado.

Instalação do botijão P13 com Tubo 
Flexível Metálico
Utilize um tubo flexível metálico 
de 1/2 polegada para conectar o 
botijão ao fogão. O tubo flexível 
metálico deve estar em confor-
midade com a Norma Brasileira 
NBR 14177.
Use uma chave de boca de 22mm 
para fixar  uma das extremidades 
do tubo flexível metálico  na entra-
da de gás do fogão, não esque-
cendo de utilizar o anel de veda-
ção que acompanha o produto no 
saco de acessórios (figuras 1 e 2).
Fixe a outra extremidade do tubo 
flexível metálico no registro do 
regulador de pressão (figura 3)  
usando uma chave de boca de 
26mm (1 pol.), não esquecendo 
de utilizar o anel de vedação que 
acompanha o tubo flexível.
Caso o regulador de pressão não possua conexão 
compatível com o tubo flexível (figura 4), o registro 
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Instalação Elétrica
Seu produto possui um cabo com plugue de 20A, 
com pinos de Ø 4,8mm.
O plugue do cabo de alimentação deste eletrodomés-
tico respeita o novo padrão estabelecido pela norma 
NBR 14136, da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas – ABNT, e pela Portaria nº 02/2007, do 
Conmetro.
Assim, caso a tomada da sua residência ainda se 
encontre no padrão antigo, recomendamos que 
providencie a substituição e adequação da mesma 
ao novo padrão NBR14136, com um eletricista de 
sua confiança.
Os benefícios do novo padrão de tomada são:
- Maior segurança contra risco de choque elétrico 

no momento da conexão do plugue na tomada;
- Melhoria na conexão entre o plugue e tomada, 

reduzindo possibilidade de mau contato elétrico;
- Diminuição das perdas de energia.
Lembramos, ainda, que para aproveitar o avanço e 
a segurança da nova padronização, é necessário o 
aterramento da tomada, conforme a norma de ins-
talações elétricas NBR 5410 da ABNT. Em caso de 
dúvidas, consulte um profissional da área.
Para sua segurança, solicite a um eletricista de sua 
confiança que verifique as condições da rede elétrica 
do local de instalação do fogão ou entre em contato 
com o Serviço Autorizado Electrolux.

ATENÇÃO

Não use o fogão sem ligar o fio terra.

O local de instalação do disjuntor deve ser próximo ao 
produto (aproximadamente 5 metros). Caso a distância 
seja maior que 5 metros, solicite a um eletricista de 
confiança que faça a adequação.

Antes de fazer a instalação, certifique-se que:
• A tensão do produto (220V)é compartível com a 

tensão disponível na residência.
• O redutor de gás e a instalação doméstica podem 

suportar a carga do produto, conforme suas 
características.

• A tomada ou o disjuntor usado para a ligação é de 
fácil acesso, mesmo após a instalação do produto.

• O cabo elétrico ficará posicionado de forma a 
nunca encostar nas partes quentes do Fogão, pois 
pode ocorrer o derretimento do isolamento elétrico, 
resultando em curto-circuito.

Não é permitido o uso de extensões e conectores tipo 
T (benjamim), para evitar mau contato, aquecimento, 
curto-circuito, derretimento, etc.
Este fogão está em conformidade com os níveis 
de tensão estabelecidos na resolução de número 
505, de 26 de novembro de 2001 da ANEEL (Agên-
cia Nacional de Energia Elétrica).

Este fogão foi projetado para uso com gás GLP, 
se necessária a utilização de gás natural, cha-
me o Serviço Técnico Autorizado Electrolux mais 
próximo para a conversão. Caso o fogão não te-
nha sido utilizado e ainda se encontrar no perío-
do de cobertura da garantia, a conversão de gás 
é gratuita, exceto as despesas com  acessórios  
e deslocamento do Serviço Autorizado (quando 
o produto  se  encontrar fora do município sede 
do Serviço Autorizado Electrolux). A conversão 
somente será possível se o gás natural estiver 
disponível.

Fixando o Fogão
Seu Fogão possui uma corrente para evitar que o 
produto tombe para a frente, danificando o tubo de gás.
1 Pegue o plugue com o gancho e faça um furo 

na parede localizada atrás do Fogão, na mesma 
altura da área de fixação da corrente.

2 Coloque o plugue no furo e rosqueie no gancho 
até que esteja bem fixado na parede.

3 Encaixe a corrente no gancho.
4 Nivele o Fogão girando os pés niveladores.

Fio Terra
Seu Fogão possui um fio terra embutido no cabo 
elétrico. Para sua segurança, solicite a um eletricista 
que instale o fio terra na tomada da sua residência 
(caso não exista).
Disjuntor
É obrigatória a instalação de um disjuntor exclusivo 
para o Fogão.Recomenda-se a utilização de um 
disjuntor de 20A. 
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Como Usar

Botões de Controle do Gás (figura 1)
Os botões de acendimento dos queimadores estão 
localizados no painel de controle.

Figura 1

Nenhum fornecimento de gás 
(desligado)

Fornecimento máximo de gás

Fornecimento mínimo de gás

Acendimento superautomático

Os queimadores possuem um dispositivo de 
segurança (Bloqueia Gás - figura 2, item 6), que 
só deixa passar o gás quando a chama está acesa.
O Bloqueia Gás é um sistema de segurança que, 
em casos de extinção involuntária da chama por 
vento ou transbordamento de líquidos, fecha a 
passagem de gás.

Figura 2

1 Capa central queimador tripla-chama
2 Capa queimador
3 Coroa queimador
4 Vela de ignição
5 Base queimador
6 Bloqueia Gás

Acendimento Superautomático
O Fogão com acendimento superautomático 
permite acender os queimadores apenas através 
do acionamento dos botões de controle.
1 Aperte e gire o botão no sentido anti-horário 

até a posição da estrela (figura 1).
2 Com o botão ainda apertado, espere o 

queimador acender. Mantenha o botão 
pressionado por 4 segundos depois que 
a chama estiver acesa; caso contrário, o 
dispositivo de segurança apaga a chama.

3 Em seguida, regule a chama de acordo com o 
desejado.

Se após algumas tentativas a chama não 
acender, verifique se as tampas (figura 7A) e 
os espalhadores (figura 7B) foram encaixados 
corretamente.
Para apagar a chama do queimador, gire o botão 
no sentido horário, até a posição desligado (l).
Para acender um queimador em caso de falta de 
energia elétrica, aproxime uma chama (fósforo 
aceso), pressione o botão correspondente e gire-o 
no sentido anti-horário até a posição de máximo. 
Mantenha-o pressionado por 10 segundos e, em 
seguida, regule a chama conforme o desejado.

ATENÇÃO
Se a chama não acender depois de 15 
segundos ou se apagar acidentalmente , 
gire o botão para a posição “l" (desligado) e 
aguarde pelo menos 1 minuto antes de tentar 
acender o queimador novamente.

Antes de Usar o Fogão pela Primeira Vez
Após retirar a embalagem, remova com cuidado 
o filme plástico que protege as partes em aço 
inox, limpando e removendo todos os resíduos 
de adesivo conforme orientação da página 10.
Não utilize o Fogão com este plástico, pois poderá 
danificar o inox. O calor derrete o plástico e sua 
remoção se torna muito difícil.

1

2

3

4

5

6
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Figura 3

Figura 4

 Função Descongelar
O ventilador localizado no fundo do forno circula o ar 
a temperatura ambiente ao redor do alimento.
É recomendada para descongelar todos os tipos de 
alimentos, especialmente alimentos delicados que 
não devem ser aquecidos, como: bolo de sorvete, 
cremes e creme de ovos, bolos de futas, etc. 
Usando o ventilador, o tempo de descongelamento 
é reduzido pela metade.
Em caso de carnes, peixes e pães, é possível 
acelerar o processo usando a “Ventilação Forçada” 
e ajustando a temperatura entre 80°C e 100°C.

 Resistência Inferior
Uma resistência localizada na parte inferior do forno  
fornece um aquecimento mais concentrado na base  
dos alimentos. Pode ser utilizada para a maioria dos 
pratos, como: pães, bolos, biscoitos, massas (doces e 
salgadas), suflês, quiches, pizzas, vegetais e carnes 
(vermelha e peixes).

 Resistência Superior
A resistência superior atinge pratos grandes. Quase 
a totalidade da cavidade é usada neste modo 
para dourar e finalizar/gratinar massas (doces e 
salgadas), suflês, quiches, pizzas, vegetais e carnes 
(vermelha e peixes).

 Resistências Superior e Inferior
As resistências ligadas simultaneamente podem 
ser utilizadas para assados que necessitam de 
aquecimento/cocção rápida, como: biscoitos de 
fermentação química (bicarbonato de sódio e 
amônio), totas, torradas, suspiros e cortes de carnes 
mais grossos. Este modo requer atenção especial, 
pois se trata de uma cocção mais intensa.

 Cozimento Delicado
Ideal para massas e bolos com cobertura molhada 
e pouco açúcar e sobremesas úmidas em formas.
Os bons resultados são obtidos através da 
combinação da resistência inferior e o ventilador. 
O alimento deve ser colocado na prateleira inferior.
A temperatura pode ser programada entre 60°C e 
250°C.

 Grill
A resistência interna superior atinge pratos menores 
no centro da prateleira. É usada para gratinar e 
dourar alimentos.

 Cozimento por Convecção
O cozimento é feito através da combinação da 
resistência superior e do ventilador.
Ideal para grelhar carnes, vegetais e aves.
Pré-aqueça o forno, coloque o alimento na prateleira 
do grill, na prateleira intermediária. É possível assar 
outros tipos de alimentos ao mesmo tempo, embaixo 
do grelhado.

 Ventilação Forçada
A resistência circular localizada ao redor do ventilador 
produz um ar quente constante. Assim, o ar é 
distribuído por toda a área do forno para que se 
obtenha uma temperatura constante. 
Esta é uma função eficiente e econômica, ideal 
para o cozimento com mais de uma prateleira ao 
mesmo tempo.
O forno deve ser pré-aquecido antes que o alimento 
seja colocado.
Você pode obter ótimos resultados com a ventilação 
forçada no cozimento de: bolos, grandes quantidades 
de alimentos e com vários pratos ao mesmo tempo.

Funcionamento do Forno Elétrico
Os botões de temperatura e das funções do forno 
elétrico (figuras 3 e  4) devem ser usados que seja 
feita a programação de acordo com o alimento a 
ser preparado.
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Painel Digital
Quando o plugue do cabo elétrico é conectado 
na tomada, o Fogão emite um sinal sonoro e os 
dois  das horas começam a piscar no visor, 
indicando que  o relógio pode ser ajustado.

1 Indicador de painel travado
2 Indicador de alarme
3 Visor
4 Indicador do timer
5 Indicador do tempo de cozimento
6 Indicador de tempo final de cozimento
7 Tecla de acendimento da lâmpada do forno
8 Tecla alarme
9 Teclas mais | menos
10 Tecla timer
11 Tecla de tempo final de cozimento

1

7 8 9 10 11

2 3 4 5 6

Ajustando o Relógio quando o Fogão é 
Conectado à Energia Elétrica
1 Toque nas teclas  para ajustar as horas (de 

00 a 23).
2 Toque na tecla  para ajustar os minutos: os dois 

 dos minutos começam a piscar.
3 Toque nas teclas  para ajustar os minutos 

(de 00 a 59).
4 Toque na tecla  ou aguarde 5 segundos para 

confirmar a programação.

Ajustando o Relógio depois do Primeiro Uso
1 Toque nas teclas  e  ao mesmo tempo: os 

dois  das horas começam a piscar.
2 Siga os passos 1 a 4 do item “Ajustando o Relógio 

quando o Fogão é Conectado à Energia Elétrica”.

Acendendo a Lâmpada do Forno
1 Toque na tecla  para acender a lâmpada.
2 Toque na tecla  novamente para apagar a 

lâmpada.

Programando o Alarme
É possível programar um certo tempo para que o 
Fogão dispare o alarme para lembrá-lo de verificar 
como está o cozimento. Ao final da contagem 
regressiva, o produto emite um sinal sonoro.

1 Toque na tecla : o indicador de alarme acende 
no visor e os dois  das horas começam a piscar.

2 Toque nas teclas  para ajustar as horas (de 
00 a 23).

3 Toque na tecla  para ajustar os minutos: os dois 
 dos minutos começam a piscar.

4 Toque nas teclas  para ajustar os minutos 
(de 00 a 59).

5 Toque na tecla  ou aguarde 5 segundos para 
confirmar a programação: o visor começa a 
contagem regressiva.

6 Para fazer com que o visor mostre o tempo 
programado para o cozimento, toque na tecla  
o visor mostra a contagem regressiva do alarme 
por 10 segundos e o tempo de cozimento por 10 
segundos, alternadamente.

7 Ao final do tempo programado para o alarme, 
o Fogão dispara o alarme por 5 minutos. Para 
desligar o alarme, toque em qualquer tecla.

8 Para cancelar o alarme, toque na tecla  por 3 
segundos.

Programando o Tempo de Cozimento
Você pode programar o tempo de cozimento 
conforme indicado na receita.

1 Toque na tecla : o indicador de tempo de 
cozimento  acende no visor os dois  das 
horas começam a piscar.

2 Toque nas teclas  para ajustar as horas (de 
00 a 23).

3 Toque na tecla  para ajustar os minutos: os dois 
 dos minutos começam a piscar.

4 Toque nas teclas  para ajustar os minutos 
(de 00 a 59).

5 Toque na tecla  ou aguarde 5 segundos para 
confirmar a programação.
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6 Ao final do tempo programado, o Fogão emite 
um sinal sonoro, o visor pisca 4 vezes e o forno 
desliga.

7 Para cancelar o tempo programado, toque na tecla 
 por 3 segundos.

Programando o Horário para o Final do Cozimento
Você também pode programar o horário para 
finalizar o cozimento.

1 Toque na tecla : o indicador de tempo de 
cozimento  acende no visor os dois  das 
horas começam a piscar.

2 Toque nas teclas  para ajustar as horas (de 
00 a 23).

3 Toque na tecla  para ajustar os minutos: os dois 
 dos minutos começam a piscar.

4 Toque nas teclas  para ajustar os minutos 
(de 00 a 59).

5 Toque na tecla  ou aguarde 5 segundos para 
confirmar a programação.

6 Quando o visor chega ao horário programado, o 
Fogão emite um sinal sonoro, o visor pisca 4 vezes 
e o forno desliga.

7 Para cancelar o tempo programado, toque na tecla 
 por 3 segundos.

Programando o Forno para Ligar a Desligar 
Automaticamente
1 Faça a programação do tempo de cozimento 

conforme indicado ao lado.
2 Toque na tecla  e siga os passos 1 a 5 do 

item “Programando o Horário para o Final do 
Cozimento”.

6 Ao final do cozimento, o Fogão emite um sinal 
sonoro, o visor pisca 4 vezes e o forno desliga.

Travando o Painel de Controle
É possível travar o painel de controle do forno 
para evitar que ele seja ligado acidentalmente por 
crianças.
1 Toque nas teclas  e  ao mesmo tempo por 

3 segundos.
2 O indicador de painel trava do acende no visor 

e o Fogão emite um sinal sonoro confirmando a 
programação.

3 O painel de controle está travado e não é possível 
selecionar nenhuma função.

4 Para destravar o painel, toque nas teclas  e  
ao mesmo tempo por 3 segundos.

IMPORTANTE
O cozimento é iniciado quando o relógio 
atinge o Tempo para o Final do Cozimento 
menos o Tempo de cozimento.
Por exemplo: se você programa um tempo de 
cozimento de 1 hora e o horário para o final 
do cozimento é 13:00, o cozimento começa 
às 12:00 e termina às 13:00.

Desligando os Sinais Sonoros
Para desligar os sinais sonoros emitidos durante 
a programação, toque nas teclas  ao mesmo 
tempo por 3 segundos. O Fogão emite um sinal 
sonoro indicando que a programação foi aceita.
Para ligar os sinais sonoros novamente, toque nas 
teclas  por 3 segundos.

Modo Economizar Energia
Para ativar o modo Economizar Energia, toque 
na tecla  por 3 segundos. Após 5 segundos na 
programação padrão, todas as teclas apagam.
Para mostrar o relógio, toque em qualquer tecla: as 
horas são exibidas por 5 segundos e depois o Fogão 
volta ao modo Economizar Energia.
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Dicas e Conselhos

Recomendações Importantes
Para reduzir o consumo e para obter o melhor 
aproveitamento do gás, é recomendável o uso 
de panelas com diâmetro adaptado ao tamanho 
dos queimadores, evitando, assim, que a chama 
se espalhe pelas laterais das panelas.

Quadro de diâmetros mínimos
e máximos de panelas

Queimador
Diâmetro
Mínimo

Diâmetro
Máximo

Tripla-Chama

Rápido

Semi-Rápido

Auxiliar

21 cm

15 cm

13 cm

9 cm

26 cm

26 cm

18 cm

16 cm

Assim que o líquido começar a ferver, reduza a 
chama ao mínimo necessário para manter a ebulição.
Certifique-se de que há circulação de ar no ambiente 
onde o fogão está instalado.
O gás utilizado deve ser o mesmo indicado na 
etiqueta de identificação, colada próxima ao  tubo 
de ligação do gás.
Para facilitar a ignição, acenda o queimador antes 
de colocar a panela sobre a grade.
Abaixe ou apague a chama antes de retirar a panela.
Quando estiver usando óleo ou gordura no cozimento 
tenha muito cuidado, pois quando derramam, estas 
substâncias podem incendiar-se.
Use somente panelas com fundo plano para garantir 
uma boa estabilidade sobre as grades.

Para bolos:
Em geral, os bolos requerem uma temperatura 
moderada (150-200°C). Por isso, é necessário 
pré-aquecer o forno durante aproximadamente 
10 minutos. 
Não abra a porta do forno até que tenha passado 
3/4 do tempo de cozimento.

Massas amanteigadas devem ser cozidas numa 
forma até 2/3 do tempo de cozimento e recheada 
antes de ser totalmente cozida. Este tempo de 
cozimento adicional depende do tipo e quantidade 
do recheio. 
As massas de bolo devem ser esticadas com uma 
colher. O tempo de cozimento pode ser prolongado 
devido à quantidade de líquido presente no 
alimento.
Se forem introduzidas simultaneamente duas 
formas com bolos no forno, deixe uma guia livre 
entre as prateleiras e as formas devem de ser 
trocadas de cima para baixo e viradas a 2/3 do 
tempo de cozimento.

Para assar:
Não asse alimentos com menos de 1 kg, pois 
pedaços menores podem secar enquanto assam. 
A carne vermelha, que deve ficar bem cozida por 
fora, mas mal passada por dentro, deve ser cozida 
a uma temperatura mais elevada (200-250°C).
Por outro lado, carne branca, aves e peixes 
necessitam de uma temperatura mais baixa (150-
175°C). Os ingredientes para o molho só devem 
ser adicionados no início no caso de tempos 
de cozimento curtos; caso contrário, devem ser 
adicionados na última meia hora de cozimento.
Você pode verificar se a carne está cozida com 
uma colher: se ela não entrar na carne, significa 
que está cozida. Rosbife e lombo assado, que 
devem ficar mal passados por dentro, devem ser 
cozidos com uma temperatura mais elevada e 
durante menos tempo.
Ao cozinhar peixe diretamente sobre a prateleira, 
coloque a bandeja coletora de gordura nas guia 
inferiores para recolher o suco liberado.
Antes de cortar, deixe o assado ficar dentro do 
forno no mínimo 15 minutos para evitar a perda 
do suco da carne. Para evitar a formação de 
fumaça dentro do forno, coloque um pouco de 
água na bandeja coletora de gordura. Para evitar 
a formação de condensação, adicione mais água. 
Os pratos podem ser mantidos quentes dentro do 
forno a temperatura mínima.
Tempos de cozimento
Os tempos de cozimento podem variar em função 
das diferentes composição e quantidade de 
ingredientes e líquidos de cada receita.
Anote os dados programados durante o primeiro 
cozimento ou de experiências feitas em uma 
próxima preparação do mesmo prato.
Com base na sua própria experiência, você pode 
alterar os valores indicados individualmente.
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ATENÇÃO
Não cubra o forno com papel alumínio e não coloque recipientes ou a bandeja coletora gordura 
sobre a base do forno, pois isso pode danificar as partes esmaltadas do forno devido ao acúmulo 
de calor.

Função Tipo de Prato Nivel 
(de baixo para cima)

Temperatura 
(°C)

Tempo (minutos)*

Aquecimento 
Tradicional

Massas
Lasanha
Macarrão ao forno

2 - 3
2 - 3

210 - 230
210 - 230

30
40

Carnes
Vitela Assada
Carne de gado assada
Pernil assado
Frango
Pato
Peru
Coelho
Cordeiro

2
2
2
2
2
2
2
1

175 - 200
210 - 240
170 - 200
170 - 200
170 - 200
140 - 170
170 - 200
170 - 200

30 - 40/kg
30 - 40/kg
30 - 40/kg

45 - 60
45 - 60
45 - 60
50 - 60
15/kg

Peixe assado 1 - 2 170 - 200 Conforme o tamanho
Pizza 1 - 2 210 - 240 40 - 45
Sobremesas
Merengue
Tortinhas
Donuts
Gratinados
Brioches
Bolo de frutas

1 - 2
1 - 2
1 - 2
1 - 2
1 - 2
1 - 2

50 - 70
170 - 200

165
150

170 - 200
170 - 200

60 - 90
15 - 20
35 - 40
30 - 50
40 - 45
20 - 30

Dourar alimentos 3 - 4 15 220

*Com forno pré-aquecido.
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Função Tipo de Prato Nivel 
(de baixo para cima)

Temperatura 
(°C)

Tempo (minutos)*

Ventilação 
forçada

Massas
Lasanha
Macarrão ao forno
Arroz de forno

2
2
2

190 - 210
190 - 210
190 - 210

20 - 25
25 - 30
20 - 25

Carnes
Vitela Assada
Pernil assado
Carne de gado assada
Filé de gado
Filé de cordeiro
Frango assado
Pato assado
Peru assado
Coelho assado
Lebre assada
Pombo assado

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

150 - 170
150 - 160
160 - 170
160 - 180
130 - 150
170 - 180
160 - 170
150 - 160
150 - 160
160 - 170
140 - 170

65 - 90
70 - 100
65 - 90
35 - 45

100 - 130
40 - 45

100 - 160
160 - 240
80 - 100
30 - 50
15 - 25

Peixe assado 2 - 3 150 - 170 Conforme o tamanho
Pizza 2 - 3 210 - 240 30 - 50
Sobremesas
Donuts
Bolo de frutas
Pão-de-ló
Brioche
Strudel
Pudim
Pão
Torrada

2 - 3
2 - 3
2 - 3
2 - 3
1 - 2
2 - 3
2 - 3
1 - 2

150 - 170
170 - 190
190 - 200
160 - 170

150
160 - 170
190 - 210
220 - 240

35 - 45
40 - 50
25 - 35
40 - 60
25 - 35
30 - 40

40
7

Função Tipo de Prato Nivel 
(de baixo para cima)

Tempo (minutos)*

Primeira prateleira Segunda prateleira

Grelhar

Costela de porco
Filé de porco
Filé de gado
Fígado
Escalope de vitela
Frango (metade)
Molhos
Carne
Filé de peixe
Torrada

4
3
3
4
4
3
4
4
4
4

7 - 9
9 - 1
9 - 11
2 - 3
7 - 9

9 - 14
7 - 9
7 - 9
5 - 6
2 - 4

5 - 7
5 - 9
9 - 11
2 - 3
5 - 7
9 - 11
5 - 6
5 - 6
3 - 4
2 - 3

Posição das
prateleiras

4
3
2
1
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Limpeza Geral
Antes de executar qualquer limpeza ou manutenção, 
desligue o Fogão da tomada e feche os registros 
de gás. A limpeza deverá ser feita com o fogão frio.
Não use em hipótese alguma agentes de limpeza 
como: cloro, água sanitária, 
querosene, gasolina, 
solventes, removedores, 
ácidos, vinagres, suco de 
limão, produtos químicos 
ou abrasivos, pois podem 
causar manchas.
Para a limpeza das partes de aço inoxidável, das 
esmaltadas e do painel use uma esponja macia ou 
um pano úmido com água morna e sabão neutro ou 
detergente tipo lava-louças neutro. Não utilize palha 
metálica, pós abrasivos e substâncias corrosivas 
que possam arranhar as citadas partes. Utilize 
um pano seco e macio para não deixar marcas 
de água no final da limpeza.
Conserve as velas de acendimento eletrônico dos 
queimadores limpas e isentas de crostas de sujeira.
Não utilize papel alumínio para forrar a mesa do 
fogão, pois pode causar manchas na mesa e 
prejudicar o funcionamento das velas.
Não deixe que substâncias ácidas ou alcalinas, 
como: vinagre, café, leite, água salgada, suco 
de tomate etc., permaneçam por muito tempo 
em contato com as superfícies da mesa, 
queimadores ou superfícies esmaltadas 
(tampas dos queimadores e as grades). Em 
caso de derramamentos, proceda a limpeza 
imediatamente, pois podem ocorrer manchas 
nas peças que tiverem contato com estas 
substâncias.
A limpeza dos queimadores, das tampas e dos 
espalhadores deve ser feita periodicamente com 
água morna e sabão neutro ou detergente tipo 
lava-louças neutro. Antes de recolocá-los no seu 
lugar, enxugue-os bem e verifique se todos ficaram 
limpos e secos. Verifique se estão bem encaixados. 
Acenda os queimadores e deixe-os ligados por 
aproximadamente 1 minuto para garantir a secagem 
completa.
Podem ocorrer pontos de oxidação na parte inferior 
da tampa do queimador, na região sem esmalte. 
Porém, esses pontos de oxidação não interferem no 
funcionamento do fogão.

Limpeza e Manutenção
Nas grades da mesa (trempes) é normal a ocorrência 
de marcas brancas ou prateadas que parecem riscos. 
Essas marcas acontecem devido ao resíduo do metal 
do fundo de panelas que fica acumulado nas grades.
Não deixe cair líquidos ou sólidos dentro do 
queimador para não desregular a chama ou causar 
entupimentos. Caso aconteça, desligue o queimador, 
espere esfriar e limpe com pano úmido.
Tome cuidado especialmente quando a mesa estiver 
sem os queimadores. Não deixe cair fiapos ou 
detritos no sistema de gás pois pode desregular a 
chama ou causar entupimento no pequeno orifício 
de saída de gás.

Grades (Trempes)
As grades do Fogão possuem borrachas protetoras 
para garantir a estabilidade e evitar que a mesa inox 
seja riscada durante o uso.
Depois de retirar as grades para limpeza, verifique 
se todas elas estão com as borrachas protetoras. Ao 
recolocá-las no Fogão, certifique-se de que estão 
estáveis e centralizadas nas posições corretas.

ATENÇÃO
Antes de tocar no grill, certifique-se de que 
todos os controles estão na posição desligado 
e aguarde que o grill esteja frio.

ATENÇÃO
Nunca use o forno com o gril abaixado.

Errado Certo

Para Limpar a Parte Superior do Forno
Para facilitar a limpeza da parte superior do forno, 
você pode abaixar o grill.

1 Segure o grill enquanto retira o pino de fixação.
2 Abaixe a parte frontal do grill com cuidado.
3 Quando estiver limpando o forno, não force o 

grill.
4 Quando terminar a limpeza, remova quanlqer 

resíduo químico ou de água que possa ter ficado 
no grill.

5 Levante o gril com cuidado para a posição 
original e fixe-o com o pino.
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Retirada da Porta do Forno
A porta do forno é removível para facilitar a limpeza.
1 Abra totalmente a porta (figura 1).

Figura 1

2 Levante e gire as travas localizadas nas 
dobradiças (figura 2).

Figura 2

3 Segure nas duas laterais da porta e feche a 
porta até a metade.

4 Destrave a porta pressionando nas presilhas 
“F” (figura 3) e, em seguida, puxe a porta para 
cima (figura 4).

Figura 3

Figura 4

5 Para reinstalar a porta, siga os mesmos 
procedimentos na ordem inversa .

Substituição da Lâmpada
1 Retire o cabo elétrico da tomada.
2 Retire a tampa da lâmpada, girando-a no sentido 

anti-horário.
3 Retire a lâmpada e substitua-a por outra com as 

mesmas especificações.
4 Reinstale a tampa da lâmpada.

A lâmpada pode ser adquirida junto ao Serviço 
Autorizado Electrolux.
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Solução de Problemas

Assistência ao Consumidor
Caso seu Fogão apresente algum problema de funcionamento, antes de ligar para o Serviço Autorizado 
verifique abaixo se a causa da falha não é simples de ser resolvida ou se não está havendo erro na utilização 
do produto, o que pode ser fácil e rapidamente corrigido, sem necessidade de aguardar um técnico.
Quando as correções sugeridas não forem suficientes, chame o Serviço Autorizado Electrolux, que estará 
à sua disposição.

Prováveis Causas/Correções

O Fogão não 
funciona (não 
acende)

O plugue não está devidamente 
conectado à tomada elétrica.

O circuito elétrico (tomada, cabos e 
disjuntor) estão em más condições.

Os registros de gás estão fechados e/
ou o gás acabou.

Os queimadores estão sujos e/ou mal 
encaixados.

Os botões de controle não foram 
selecionados corretamente para o 
cozimento.

Verifique o plugue e a tomada nos 
quais o fogão está conectado.

Verifique todo o circuito elétrico. Se 
necessário, chame um eletricista.

Abra todos os registros de gás e/ou  
troque o botijão.

Limpe os queimadores e/ou encaixe-
os corretamente.

Verifique os botões e repita as operações 
indicadas no item “Como Usar” (pág. 8).

Chama 
inadequada

Chama amarela/vermelha. Verifique se o gás está acabando e se 
há sujeira/umidade no queimador.

Cheiro de gás no 
ambiente

Feche a válvula de gás. Verifique se a válvula está mal 
conectada ou se é necessário 
substituí-la.

Queimador não 
permanece aceso

Sistema bloqueia gás não foi acionado 
corretamente.

Após acender o queimador, 
permaneça com o botão de controle 
pressionado por mais 10 segundos.

O Forno Solta 
Fumaça

Forno sujo de gordura ou molho. Limpe o forno após cada utilização 
conforme item “Limpeza e Manutenção”.

Porta do Forno 
Embaçada

Umidade entre os vidros. Dependendo das condições atmosféricas 
é normal. Ligue o forno e aguarde alguns 
minutos.

A Lâmpada do 
Forno não Acende

Lâmpada queimada. Adquira uma lâmpada no Serviço Autori-
zado Electrolux, e faça a substituição/
instalação, conforme item “Limpeza e 
Manutenção".

Há Formação 
de Umidade nos 
Alimentos e no 
Interior do Forno

Os alimentos são deixados muito 
tempo no interior do forno após o 
término do cozimento.

Não deixe os alimentos no forno por 
mais de 15 minutos após a finalização 
do cozimento.

Assa muito Lento/ 
Assa muito 
Rápido

Os tempos de cozimento e a 
temperatura selecionada não estão 
corretas. 

Consulte as tabelas das páginas 13 e 14.

Verifique se o gás não está no fim.
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Altura (mm)
Largura (mm)
Profundidade (mm)
Peso (kg)
Altura interna do forno (mm)
Largura interna do forno
Profundidade interna do forno (mm)
Volume do forno (litros)

Potência Máxima dos Queimadores
Tripla-Chama (kW)
Rápido(kW)
Semi-Rápido - 2 queimadores (kW)
Auxiliar(kW)
Potência Térmica Total(kW)

Categoria
Pressão (GLP)
Entrada de gás

Alimentação
Tensão (V)
Frequência (Hz)
Corrente (A)
Potência resistência superior (W)
Potência resistência inferior (W)
Potência resistência grill (W)
Potência resistência circular (W)
Potência ventilador (W)
Potência ventilador resfriamento (W)
Potência lâmpada do forno (W)
Potência total (W)

FG90X

900
900
600
82,5
355
395
430
105

3,5
2,9
1,7
1,0

10,65

II 2,3
2,75 kPa

G 1/2”

220
60

14,8
1177
1718
1800
2780

15
8,8
59

2900

Modelo

Especificações Técnicas

IMPORTANTE
Este produto foi concebido e deve ser utilizado exclusivamente para uso doméstico.

Queimador da 
mesa não acende

Espalhador e/ou capa mal 
posicionados.

Verifique se o espalhador e a capa estão 
corretamente montados.

Resíduo de cola Resíduo de cola proveniente das 
etiquetas

Remova as etiquetas antes de utilizar o 
fogão. Utilize uma esponja macia e um 
limpador líquido multi-uso.
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Diagrama Elétrico
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A fabricante Electrolux do Brasil S.A. concede garantia contra qualquer vício de 
fabricação aplicável nas seguintes condições:
1. O início da vigência da garantia ocorre na data de emissão da competente 
nota fiscal de venda ao consumidor correspondente ao produto a ser garantido 
com identificação, obrigatoriamente, de modelo e características de produto;
2. O prazo de vigência da garantia é de 12 (doze) meses contados a partir 
da data da emissão da nota fiscal preenchida conforme disposição do item “1” 
deste certificado e divididos da seguinte maneira:
a) 3 (três) meses de garantia legal; e,
b) 9 (nove) meses de garantia contratual.
3. A fabricante não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para produtos 
desacompanhados de nota fiscal de venda ao consumidor, ou produtos cuja 
nota fiscal esteja preenchida incorretamente (observar orientação do item “1” 
deste certificado);
4. Para o produto FG90X exclui-se da garantia mencionada no item “2”, casos 
de riscos, deformações ou similares decorrentes da utilização do produto, bem 
como eventos conseqüentes da aplicação de produtos químicos, abrasivos ou 
similares que danifiquem a qualidade do material componente;
Condições desta Garantia:
5. Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser imediatamente 
comunicado ao Serviço Autorizado Electrolux mais próximo de sua residência, 
cujo contato e endereço pode ser encontrado na relação que acompanha o 
produto, no site da fabricante (www.electrolux.com.br), ou, informado pelo 
Serviço de Atendimento ao Consumidor Electrolux.
6. Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentem vícios 
constatados como de fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo 
reparo.
7. Vidros, frisos, emblemas e peças plásticas de acabamento que compõem o 
produto são garantidos contra vícios de fabricação apenas pelo prazo legal de 
90 (noventa) dias, contados a partir da emissão da nota fiscal de compra do 
produto.
A Garantia perderá a Validade quando:
8. Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de 
identificação do produto.
9. O produto for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual de Instruções 
e utilizado para fins diferentes do uso doméstico (uso comercial, laboratorial, 
industrial, etc.). Também não terão nenhum tipo de cobertura pelas garantias 
(legal e contratual), indenização e/ou ressarcimento, materiais ou alimentos 
armazenados no interior do produto utilizado para os fins citados. 

Certificado de Garantia
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10. O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado.
11. O produto tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações, 
modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas 
pela Electrolux do Brasil S.A.
12. O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo 
Consumidor.
A Garantia concedida pelo Fabricante não cobrirá:
13. Despesas com Instalação do produto.
14. Produtos ou peças danificadas por acidente de transporte ou manuseio, 
riscos, amassamentos ou atos e efeitos da natureza.
15. O não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento 
de energia elétrica e/ou falta de água no local onde o produto está instalado.
16. Despesas com transporte, peças, materiais e mão de obra para preparação 
do local onde será instalado o produto (ex. rede elétrica, conexões elétricas e 
hidráulicas, tomadas, esgoto, alvenaria, aterramento, etc.).
17. Chamadas relacionadas unicamente a orientação de uso constantes no 
Manual de Instruções ou no próprio produto serão passíveis de cobranças.
Outras disposições:
18. As despesas de deslocamento do Serviço Autorizado, para atendimento de 
produtos instalados fora do município de sua sede, obedecerão os seguintes 
critérios:
a) para situações existentes nos primeiros 90 (noventa) dias seguintes à data de 
emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor, as despesas serão suportadas 
pela fabricante;
b) para situações existentes após o 91º (nonagésimo primeiro) dia seguinte à 
data da emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor, as despesas serão 
suportadas única e exclusivamente pelo Consumidor.
19. As despesas decorrentes e conseqüentes de instalação de peças que 
não pertençam ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do 
Consumidor.
20. A Electrolux declara que não há nenhuma outra pessoa física e/ou jurídica 
habilitada a fazer exceções ou assumir compromissos, em seu nome, referente 
ao presente certificado de garantia.
21. Este CERTIFICADO DE GARANTIA é válido apenas para produtos 
vendidos e utilizados no território brasileiro, sendo que qualquer dúvida sobre as 
disposições do mesmo devem ser esclarecidas pelo manual de instruções, pelo 
site da fabricante ou pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor Electrolux.
22. Para sua comodidade, preserve o MANUAL DE INSTRUÇÕES, 
CERTIFICADO DE GARANTIA E A NOTA FISCAL DO PRODUTO. Quando 
necessário, consulte a nossa Rede Nacional de Serviços Autorizados e/ou 
Serviço de Atendimento exclusivo ao Consumidor Electrolux HOME PRO 
através do 0800 725 2224 , de 2ª a sábado, das 8 às 22h.
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Fogão FG X90
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