
Manual de Instruções
Coifa de Parede WHI09



2 Onde Obter Informações

LEIA E GUARDE ESTE MANUAL
Obrigado por ter escolhido Electrolux, a marca líder em eletrodomésticos.  Este 
manual de instruções é parte de nosso compromisso em satisfazer o Consumidor 
e oferecer um aparelho de qualidade.

Entendemos que com a sua compra se estabeleceu o começo de um vínculo. 
Para assegurar nosso atendimento contínuo, sugerimos que você anote logo 
abaixo as informações importantes sobre seu aparelho.

Depois de instalar o aparelho, guarde este Manual em um lugar seguro 
para possíveis consultas futuras. Se o aparelho estiver apresentando algum 
problema, entre em contato com o Serviço Autorizado Electrolux.

Fixe sua Nota 
Fiscal de compra 
nesta página para 
consultas futuras.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES DO APARELHO
O período de garantia começa a partir da data da compra do seu aparelho, 
constante na nota fiscal. Guarde a nota fiscal de compra, pois a garantia só é 
válida mediante sua apresentação ao Serviço Autorizado Electrolux.

Anote o modelo do seu aparelho, o número de série, a data da compra e o 
número da nota fiscal.

Modelo do aparelho

Número de série

Data da compra

Número da nota fiscal

Mantenha este manual em um local de fácil acesso para consultas futuras.

DÚVIDAS?

     ATENÇÃO
Não remova do aparelho a etiqueta com o modelo e o número de série, pois ela será 
usada pelo Serviço Autorizado Electrolux caso seu aparelho necessite de reparo.

Ligue para o Serviço de Atendimento ao Consumidor (3004-6679 Capitais e 
Regiões Metropolitanas ou 0800 709 6677 demais localidades)
Para mais informações sobre o aparelho acesse:
www.electrolux.com.br
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Onde Obter Informações

     ATENÇÃO
A instalação do seu aparelho é gratuita. Para sua comodidade, ligue para o Serviço 
Autorizado mais próximo e agende a instalação. A Electrolux possui uma rede de Serviços 
Autorizados altamente qualificada para melhor atendê-lo.
Esta instalação não compreende serviços de preparação do local (ex.: alvenaria, rede 
elétrica, tomadas, disjuntor, tubulações e outros acessórios que não acompanham o 
aparelho), pois são de responsabilidade do Consumidor.
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INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA
Leia e guarde estas informações.
Tenha cuidado quando estiver usando produtos de limpeza, como detergentes.

     ATENÇÃO
A fabricante exime-se de qualquer responsabilidade por eventuais inconvenientes, 
danos ou incêndios provocados ao aparelho, resultantes da inobservância das 
instruções indicadas neste manual.
Este aparelho deve ser utilizado apenas para exaustão doméstica. Não use para 
exaustão de gases, substâncias químicas ou materiais combustíveis.

     CUIDADO
SIGA AS RECOMENDAÇÕES ABAIXO PARA EVITAR INCÊNDIO, CHOQUE ELÉTRICO 
OU FERIMENTOS:
• Utilize a Coifa conforme as informações contidas neste manual. Se você tiver 

dúvidas, entre em contato com o Serviço Autorizado Electrolux ou com o Serviço 
de Atendimento ao Consumidor, pelo telefone 0800 709677.

• Este aparelho não se destina a 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 referentes à 
utilização do aparelho ou estejam sob 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.

• Não permita que crianças brinquem com a Coifa, mesmo quando o aparelho estiver 
desligado.

• Não conecte a Coifa à rede elétrica enquanto a instalação não estiver completa.
• Verifique se a tensão da Coifa é a mesma da 

tomada.
• Conecte a sua Coifa a uma tomada exclusiva 

e não utilize extensões ou conectores tipo T 
(benjamim).

• Para evitar choque elétrico, desligue a Coifa da 
tomada sempre que fizer limpeza ou manutenção.

• Nunca desligue a Coifa da tomada puxando pelo cabo de alimentação. Desligue-a 
puxando pelo plugue. Não prenda, torça ou amarre o cabo de alimentação e não tente 
consertá-lo. Se o cabo de alimentação for danificado, entre em contato com o Serviço 
Autorizado Electrolux para providenciar a substituição a fim de evitar riscos.

• Não altere o plugue da sua Coifa.
• O local deve dispor de uma ventilação suficiente para quando a Coifa for utilizada 

simultaneamente com outros aparelhos que utilizam gás e outros combustíveis.

errado
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     CUIDADO
• O ar aspirado não deve ser transportado através de dutos usados para a 

descarga de vapores produzidos por aparelhos de combustão a gás ou de outros 
combustíveis.

• Quando estiver perfurando ou abrindo uma parede ou teto, tenha cuidado para não 
danificar a rede elétrica ou tubulações embutidas.

• Serviços de instalação elétrica e do aparelho devem ser executados apenas por 
técnicos qualificados, de acordo com as normas locais.

• Não se deve flambar alimentos sob a coifa.
• O uso de chamas livres, como churrasqueiras a carvão ou elétricas, pode danificar 

os filtros e causar incêndio, por isso, deve ser evitado.• Nunca use a Coifa 
como plano de apoio.

• Nunca deixe panelas sobre o fogo sem que haja alguém tomando conta. A fervura 
pode resultar em fumaça e derramamento de óleo, que podem causar incêndio. 
Aqueça o óleo lentamente, em fogo médio ou baixo.

• Use panelas com tamanhos apropriados. Sempre use utensílios apropriado ao 
tamanho do queimador do fogão.

• Esteja sempre atento quando estiver fazendo frituras para evitar que o óleo 
superaquecido incendeie.

• Limpe a Coifa interna e externamente com frequência.
• Tenha cuidado ao limpar a Coifa, pois as partes externas podem estar quentes e 

causar ferimentos.
• O não cumprimento das normas de limpeza da coifa e de substituição e limpeza 

dos filtros pode resultar em risco de incêndio.
• Para evitar choque elétrico, não use a Coifa sem que as lâmpadas estejam 

instaladas ou mal encaixadas.
• Quando instalada, a Coifa deve estar no mínimo a 70 cm acima dos queimadores 

elétricos ou 65cm dos queimadores a gás do fogão. Se o fabricante do fogão 
especificar uma distância maior, deve ser usada esta informação.

DICAS AMBIENTAIS

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



6 Descrição do Aparelho

CONHECENDO A SUA COIFA

PAINEL DE CONTROLE

1 Painel de Controle
2 Filtro Antigordura
3 Puxador do Filtro Antigordura
4 Lâmpadas Halógenas

5 Proteção contra Vapores
6 Chaminé
7 Saída de Ar
8 Painel

1 Tecla para Desligar o Motor
2 Teclas de Seleção de Velocidade do Motor
3 Tecla de Seleção de Velocidade Intensiva
4 Tecla Liga/Desliga Lâmpadas
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INSTRUÇÕES DE USO
A sua Coifa pode ser utilizada na versão exaustor, com exaustão externa, ou 
depurador, com recirculação interna.

Versão Exaustor
Juntamente com a Coifa é fornecida uma saída de ar superior para a 
descarga dos vapores para o exterior do ambiente (o duto de descarga e as 
abraçadeiras de fixação não são fornecidos).
Se a Coifa estiver com o filtro de carvão ativado instalado, este deve ser 
retirado.

Versão Depurador
Se não é possível descarregar a fumaça e os vapores do cozimento para o 
exterior, a Coifa pode ser instalada na versão depurador, desde que estejam 
instalados o filtro de carvão ativado e o defletor. Nesta versão, a fumaça e os 
vapores são reciclados, passando pela grade superior através de um tubo 
de descarga ligado à saída superior de ar e do anel de conexão montado no 
defletor (o duto de descarga e as abraçadeiras de fixação não são fornecidos).
Se a coifa não estiver com o filtro de carvão ativado, este deve ser 
providenciado e instalado.
Aconselhamos ligar a coifa cerca de 5 minutos antes de começar a cozinhar e 
deixá-la em funcionamento por aproximadamente 15 minutos após o término 
do cozimento.
Utilize a velocidade menor para uso normal e a velocidade maior para odores 
mais fortes ou fumaça.
Reduza as correntes de ar para garantir o perfeito funcionamento da Coifa.

     ATENÇÃO
Utilize a Coifa com o painel sempre fechado.
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TECLA VELOCIDADE INTENSIVA
Esta velocidade deve ser utilizada quando a concentração de vapores ou 
odores na cozinha é muito forte, como ao efetuar frituras ou cozinhar peixe, 
por exemplo.

A Velocidade Intensiva funciona por aproximadamente 5 minutos e, então, 
retorna automaticamente à velocidade ajustada anteriormente (1, 2 ou 3) 
ou desliga se nenhuma velocidade tiver sido selecionada. Para desligar a 
Velocidade Intensiva antes do final dos 5 minutos, toque em uma das teclas de 
seleção de velocidade.

TECLA VELOCIDADE 1 - STATUS DO FILTRO DE 
GORDURA
Toque nesta tecla para selecionar a velocidade 1 de aspiração.

Quando esta tecla fica piscando, indica que é necessário lavar o filtro 
antigordura.

TECLA VELOCIDADE 2 - STATUS DO FILTRO DE 
CARVÃO ATIVADO
Toque nesta tecla para selecionar a velocidade 2 de aspiração.

Quando esta tecla fica piscando, indica que é necessário lavar ou substituir o 
filtro de carvão ativado.

A Coifa sai de fábrica com esta indicação desativada. Para ativá-la, toque na 
tecla 0 por mais de 5 segundos, até soar um bip e apagar a tecla. Em seguida, 
toque nas teclas 1 e 2 ao mesmo tempo. Primeiro piscará somente a tecla 1 e 
em seguida ambas as teclas piscarão, indicando o acionamento da função. Na 
sequencia, toque na tecla 0 por mais 5 segundos, até soar um bip e acender a 
tecla.

Para desativar a indicação de saturação do filtro de carvão ativado,  toque na 
tecla 0 por mais de 5 segundos, até soar um bip e apagar a tecla. Em seguida, 
toque nas teclas 1 e 2 ao mesmo tempo. Primeiro piscará somente a tecla 2 e 
em seguida ambas as teclas piscarão, indicando a desativação da função. Na 
sequência, toque na tecla 0 por mais 5 segundos, até soar um bip e acender a 
tecla.

Toque na tecla 1 novamente por mais de 5 segundos para reativar os 
controles.
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TECLA 0 - DESLIGA O MOTOR - RESET DOS FILTROS

Toque nesta tecla para desligar o motor.

Além disso, esta tecla serve também para resetar o status dos filtros 
antigordura e de carvão ativado.

Pressione a tecla por 5 segundos: a tecla 1 (indicadora do filtro antigordura ou 
a tecla 2 (indicadora do filtro de carvão ativado) para de piscar.

Para desligar a Coifa, pressione esta tecla por 5 segundos. Esta opção deve 
ser usada antes que seja feita a limpeza da Coifa.

Para ligar a Coifa, basta pressionar a tecla por 5 segundos novamente.

TECLA VELOCIDADE 3

Funcionamento

Toque nesta tecla para selecionar a velocidade 3 de aspiração.

     ATENÇÃO
Caso a Coifa não esteja funcionando corretamente, retire o plugue do cabo de alimentação da 
tomada, aguarde aproximadamente 5 segundos e conecte o plugue novamente.
Se o problema persistir, entre em contato com o Serviço Autorizado Electrolux.
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LIMPEZA EXTERNA
A Coifa deve ser limpa frequentemente, tanto interna quanto externamente.
Para a limpeza, use um pano macio umedecido com água e detergente neutro.
Não use produtos químicos ou solventes voláteis, pois o aparelho pode perder 
o brilho e a cor.
Jamais limpe sua Coifa com produtos inflamáveis como álcool, querosene, ga-
solina, thinner, solventes, produtos químicos ou abrasivos como detergentes, 
ácidos, vinagres ou produtos que possam deixar cheiro.
Limpe e seque as superfícies em aço inox sempre na direção do escovamento 
do inox.
Para remover marcas de dedos e dar mais brilho, utilize produtos específicos 
para aço inox, de acordo com as instruções do fabricante.

Desmontagem
Puxe o painel firmemente (lado dianteiro) para baixo, solte o pu-
xador de segurança S (veja a figura ao lado) e desencaixe-o das 
guias traseiras.

Limpeza
O painel de aspiração deve ser limpo com a mesma frequência 
do filtro antigordura. Use uma pano macio umedecido com água e 
detergente neutro.
Não use produtos abrasivos nem álcool.

Montagem
Encaixe a parte traseira do painel nas guias e fixe a parte frontal 
nos pinos da Coifa.
Certifique-se de que o painel está bem encaixado.

LIMPEZA DO PAINEL DE ASPIRAÇÃO

     ATENÇÃO
Antes de efetuar qualquer serviço de limpeza ou manutenção, desconecte a energia 
elétrica da Coifa.

     ATENÇÃO
Durante a retirada ou instalação do painel, segure-o com as duas mãos para evitar que 
o mesmo caia, causando danos ou ferimentos.
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FILTRO ANTIGORDURA

Este filtro seja lavado uma vez ao mês ou sempre que a tecla indica-
dora de saturação do filtro (1) estiver piscando. Ele pode ser lavado à 
mão somente com água morna e detergente neutro ou, se preferir, na 
lava-louças a baixa temperatura e ciclo curto.

O filtro pode perder a cor quando lavado em lava-louças, porém, isto 
não interfere na sua capacidade de filtragem.

Para retirar o filtro antigordura, retire o suporte girando 90o os botões 
g (veja na figura ao lado) que o fixam à Coifa.

Limpeza e Manutenção

FILTRO DE CARVÃO ATIVADO (VERSÃO DEPURADOR)
O filtro de carvão ativado retém os odores desagradáveis produzidos durante a 
preparação dos alimentos.

A saturação do filtro de carvão ativado ocorre depois de um uso prolongado 
em função do tipo de cozimento e da regularidade da limpeza dos filtros de 
gordura. Por isso, é recomendável lavá-lo a cada dois meses (ou quando o 
dispositivo sensor de saturação do filtro indicar esta necessidade).

O filtro de carvão ativado pode ser lavado à mão com água quente e detergen-
te neutro ou, se preferir, na lava-louças a 65oC. Neste caso, utilize o ciclo com-
pleto sem que haja louças dentro da lava-louças.

Retire o excesso de água com cuidado para não danificar o filtro. Em seguida, 
seque-o no forno a 100oC por 10 minutos.

O filtro de carvão ativado deve ser substituído a cada 3 anos ou sempre que o 
tecido estiver danificado.

O filtro de carvão ativado para substituição pode ser adquirido nos 
Serviços Autorizados Electrolux.
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MONTAGEM DO FILTRO DE CARVÃO ATIVADO

Limpeza e Manutenção

Posicione o filtro de carvão ativado (1) ao redor do filtro antigordura (2) e fixe-o 
com abraçadeiras de fixação (3), conforme mostra a figura abaixo.

Coloque a tampa superior e fixe-a com a mola (4).

Para desmontar, siga os mesmos procedimentos na ordem inversa.

LÂMPADA

TAMPA DA 
LÂMPADA

SUBSTITUIÇÃO DAS LÂMPADAS

Retire o plugue do cabo de alimentação da tomada.
• Usando uma chave de fenda, retire a tampa da lâmpada.
• Retire a lâmpada queimada e substitua-a por outra original, 

com as mesmas especificações (12 V / 20W / G4). Tenha 
cuidado ao manusear a lâmpada nova, caso contrário poderá 
danificá-la.

• Encaixe a nova lâmpada no soquete.
• Recoloque a tampa da lâmpada.
• Conecte a energia elétrica.

     ATENÇÃO
Certifique-se de que as lâmpadas estão frias antes de tocá-las.

1
2

3
4
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Modelo
Altura A - Ajustável (mm)
Largura L (mm)
Profundidade P (mm)
Largura da chaminé (mm)
Profundidade da chaminé (mm)
Diâmetro da saída da coifa (mm)
Frequência (Hz)
Tensão (V)
Lâmpadas G4 (tensão e potência 
máxima)
Potência de absorção (W)
Pressão (Pa)
Vazão de exaustão - IEC (m3/h)
Nível de ruído (dB)

WHI09
780 a 1280

900
500
326
320
150
60

220
12V - 20W (2x)

290
540

350 - 900
35 - 50

IMPORTANTE
Esta coifa foi desenvolvida somente para uso doméstico.

Este aparelho está em conformidade com os níveis de tensão estabelecidos 
na resolução de número 505, de 26 de novembro de 2001 da ANEEL (Agência 
Nacional de Energia Elétrica).

Medidas em mm.
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A Electrolux do Brasil S.A. concede garantia contra qualquer defeito de 
fabricação aplicável nas seguintes condições:
1 O início da vigência da garantia ocorre na data de emissão da nota fiscal 

de venda ao Consumidor correspondente ao aparelho a ser garantido, 
com identificação obrigatoria de modelo e características do aparelho;

2 O prazo de vigência da garantia é de 12 (doze) meses contados a par-
tir da emissão da data nota fiscal e conforme o item “1” acima, assim 
divididos:

 2.1 03 (três) meses de garantia legal e,
 2.2 09 (nove) meses de garantia contratual cedida pelo fabricante Elec-

trolux do Brasil. S.A.
3 O fabricante não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para 

aparelhos que não tenham a nota fiscal de venda ao Consumidor e ainda 
que não preencham as condições mencionadas no item “1” acima.

4 Exclui-se da garantia mencionada no item “3” acima casos de corro-
são provocada por riscos, deformações ou similares decorrentes da 
utilização do aparelho, bem como eventos conseqüentes da aplicação 
de produtos químicos, abrasivos ou similares que provoquem eventos 
danosos à qualidade do material componente.

5 O fabricante reserva para si próprio o direito de alterar as condições de 
concessão e de aplicabilidade da garantia prescrita na forma do item “4” 
acima, independentemente de circunstâncias e/ou de eventos existentes, 
tendo em vista representar ato de liberalidade por parte da concedente.

Condições desta Garantia:
1 Qualquer defeito que for constatado neste aparelho deve ser imediata-

mente comunicado ao Serviço Autorizado Electrolux mais próximo de 
sua residência, constante na relação que acompanha o aparelho.

2 Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentarem defeitos 
constatados como sendo de fabricação, além da mão de obra utilizada 
no respectivo reparo.

3 Vidros, peças plásticas e lâmpadas são garantidos contra defeitos de 
fabricação pelo prazo legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da 
data de compra do aparelho constante na nota fiscal.

A Garantia perderá a validade quando:
1 Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de 

identificação do aparelho.
2 O aparelho for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual de 

Instruções e utilizado para fins diferentes do uso doméstico (uso comer-
cial, laboratorial, industrial, etc). Assim como, não terão nenhum tipo de 
cobertura através das garantias legal/contratual, tais como indenizações 
e/ou ressarcimentos, para materiais ou alimentos armazenados no in-
terior do aparelho, utilizado para os fins citados.

Certificado de Garantia
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3 O aparelho for ligado em tensão diferente a qual foi destinado.
4 O aparelho 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.

5 O defeito for causado por acidente ou má utilização do aparelho pelo Consumidor.

A Garantia concedida pelo Fabricante não cobre:
• Aparelhos ou peças danificadas devido a acidente de transporte ou manuseio (tais como 

riscos, amassados) e atos e efeitos da natureza.
• Não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica 

no local onde o aparelho está instalado.
• Despesas com transporte, peças, materiais e mão de obra para preparação do local onde 

será instalado o aparelho (ex. rede elétrica, conexões elétricas, alvenaria, aterramento).
• Chamadas relacionadas a orientação de uso constantes no Manual de Instruções ou no 

próprio aparelho serão passíveis de cobrança ao Consumidor.
• Esta garantia não se aplica a peças de desgaste natural, nem a componentes não forne-

cidos com o aparelho.

Outras disposições:
• As despesas de deslocamento do Serviço Autorizado para atendimento a aparelhos quando 

instalados fora do município sede do respectivo Serviço Autorizado obedecerão os seguin-
tes critérios:

 - para atendimentos existentes nos primeiros 90 (noventas) dias seguintes à data da emis-
são da nota fiscal de venda ao Consumidor, as despesas serão suportadas pela Electrolux.

 - para atendimentos existentes no período compreendido a partir do 91º (nonagésimo pri-
meiro) dia seguinte à data da emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor, as despesas 
serão suportadas única e exclusivamente pelo Consumidor.

• As despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças que não pertençam ao 
aparelho são de responsabilidade única e exclusiva do Consumidor.

• A Electrolux do Brasil S.A., buscando a melhoria contínua de seus aparelhos, reserva-se 
o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de aparelhos por ela co-
mercializados sem aviso prévio.

• Esta garantia anula qualquer outra assumida por terceiros, não estando nenhuma firma 
ou pessoa habilitada a fazer exceções ou assumir compromisso em nome da Electrolux 
do Brasil S.A.

•  Este CERTIFICADO DE GARANTIA é válido apenas para aparelhos vendidos e utilizados 
no território brasileiro.

• Para sua comodidade, preserve o MANUAL DE INSTRUÇÕES, o CERTIFICADO DE GA-
RANTIA e a NOTA FISCAL DO APARELHO. Quando necessário, consulte a nossa Rede 
Nacional de Serviços Autorizados e/ou o Serviço de Atendimento ao Consumidor (0800 
7096677).
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