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Obrigado por escolher a Electrolux. 
Neste manual você encontra todas 
as informações para a sua seguran-
ça e o uso adequado da sua Coifa. 
Leia todas as instruções antes de 
utilizar o aparelho e guarde-as para 
futuras referências.
Em caso de dúvida, ligue para o 
Serviço de Atendimento ao Consu-
midor 3004 8778 (capitais e demais 
regiões metropolitanas) ou 0800 
728 8778 (demais regiões). Consulte 
nosso site, www.electrolux.com.br, 
nele você poderá encontrar infor-
mações sobre acessórios originais 
Electrolux, assim como informações 
de manuais e catálogos de toda a 
linha de aparelhos Electrolux.

Para o Usuário/Instalador
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 alimenta-
ção. Desligue-a puxando pelo plu-
gue. Não prenda, torça ou amarre 
o cabo de alimentação e não tente 
consertá-lo.
Para evitar acidentes, não modifi-
que as especificações ou caracte-
rísticas da sua coifa.
Não altere o plugue da sua coifa.

Conecte a sua coifa a 
uma tomada exclusiva 
e não utilize extensões 
ou conectores tipo T 
(benjamim).
Este produto pode fun-
cionar nas versões re-
circulador ou exaustor. 

Consulte as recomendações de ins-
talação para uso como recirculador 
ou exaustor na seção Instalação.
Nunca limpe a coifa com fluidos 
inflamáveis.

1. Segurança

Guarde a nota fiscal de compra. 
A garantia só é válida mediante 
sua apresentação no Serviço 
Autorizado Electrolux.
A etiqueta de identificação onde 
estão as informações do código, 
modelo, fabricante e outras, será 
utilizada pelo Serviço Autorizado 
Electrolux caso sua coifa neces-
site reparo. Não retire-a do local 
onde está adesivada.

Atenção

Este produto foi desenvolvi-
do exclusivamente para uso 
doméstico.
A Electrolux não se responsa-
biliza por acidentes causados 
por uma instalação que não 
tenha sido feita de acordo com 
as informações contidas neste 
Manual.

Existe um risco de incêndio se 
a limpeza não for realizada de 
acordo com as instruções.
Nunca limpe a coifa com produ-
tos inflamáveis.
Se o cabo de alimentação for 
danificado, entre em conta-
to com o Serviço Autorizado 
Electrolux para providenciar a 
substituição a fim de evitar riscos.
Não se deve flambar alimentos 
sob a coifa.
Este produto não se destina à 
utilização por pessoas (inclusive 
crianças) com capacidades 
físicas, sensoriais ou mentais 
reduzidas, ou por pessoas com 
falta de experiência e conhe-
cimento, a menos que tenham 
recebido instruções referentes à 
utilização do produto ou estejam 
sob a supervisão de uma pessoa 
responsável pela sua segurança. 
As crianças devem ser vigiadas 
para assegurar que elas não es-
tejam brincando com o produto.
Quando instalada a coifa deve 
estar no mínimo a 70 cm acima 
dos queimadores elétricos ou 
dos queimadores a gás do 
fogão.
Se o fabricante do fogão espe-
cificar uma distância maior deve 
ser usada esta informação.
A chama do fogão acesa sem 
panelas em cima e com a coifa 

2. Descrição da Coifa

Dicas ambientais
O material da embalagem é reciclá-
vel, procure separar e enviar para 
reciclagem.
Este aparelho não deve ser tra-
tado como lixo doméstico, deve 
ser entregue em um sistema de 
reciclagem de equipamentos elé-
tricos e eletrônicos que atenda à 
legislação local. 

1. Painel de controle
2. Filtros de alumínio laváveis (3 peças)
3. Lâmpadas (2 peças – 90CTU e 90CTV / 4 peças – 90CIV)
4. Chaminé
5. Saídas laterais da chaminé (somente para o modo recirculação)

A ELECTROLUX DO BRASIL S/A, buscando a melhoria contínua de seus 
produtos, reserva-se o direito de alterar as características gerais, técnicas 
e estéticas de produtos por ela comercializados sem prévio aviso.

modelos 90CTU e 90CTV
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3. Instalação
Acessórios

Dimensões da coifa
As principais dimensões da sua coifa estão ilustradas na figura a seguir.
Todas as dimensões estão em milímetros.
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Itens que não acompanham o apa-
relho, disponíveis para compra no 
Serviço Autorizado Electrolux:
1. Tampa externa duto
2. Duto com comprimento 1200 mm, 

diâmetro 120 mm
3. Folha metálica para vedação
4. Saída de ar com duto de 400 mm, 

diâmetro 120 mm
5. União duto, diâmetro 120 mm
6. Duto flexível com uniões
7. Válvula Borboleta
8. Chaminé

Os acessórios descritos abaixo são indicados para os modelos 90CTU, 
90CTV e 90CIV quando não mencionado o contrário.

580 (90CTU / 90CTV)

Fixação da Coifa

Modelos 90CTU e 90CTV
Modo Exaustão
1. Verifique a altura da Coifa em relação ao fogão e faça uma marcação 

correspondente ao centro do fogão.

Itens que acompanham o aparelho:
9. Recirculador T
10. Suporte fixação duto
11. Filtros de carvão ativado
12. Suporte fixação chaminé (2 un)
13. Buchas 6 mm (12un – 90CTU, 90CTV) / 

10 mm (4 um – 90CIV)
14. Parafusos 4×12 mm (4 un)/6,3×70 mm 

(4 un)
15. Parafusos 4×32 mm (8 un)/3,5×12 mm 

(6 un)
16. Extensão Recirculador T
17. Base de saída do duto 150 mm
18. Travessas / Arruelas diâmetro 18×6,3 

mm (4 un) / Parafusos 3×12 mm (6 un) 
e 4,2×8 mm (48 un)

modelos 90CTU e 90CTV

modelo 90CIV

ligada pode danificar os filtros e 
causar incêndio. 
Nunca deixe panelas com óleo 
aquecendo no fogão, pois o 
óleo pode incendiar-se es-
pontaneamente devido ao 
superaquecimento.
Nunca ligue a coifa sem que 
os filtros de alumínio estejam 
instalados.
Para que a coifa funcione corre-
tamente, as janelas da cozinha 
devem estar fechadas. Abra a 
janela de um ambiente próximo.
Se a coifa estiver funcionando ao
mesmo tempo que um incinera-
dor ou lareira que depende do 
ar ambiente (por exemplo a gás, 
diesel, carvão ou aquecedores 
a lenha, aquecedores de água, 
etc.), Tenha cuidado, pois quando 
está ligado no modo exaustão 
seu produto retira do ambiente 
o ar necessário à combustão de 
incineradores e lareiras. 
Deve haver uma ventilação 
adequada no ambiente quando 
a coifa é usada juntamente com 
fogões a gás ou outros combus-
tíveis. Neste caso o ar deve ser 
descarregado por uma chaminé 
utilizada para a exaustão da 
fumaça gerada.
Devem ser atentidas as regula-
mentações a respeito da des-
carga de ar.
Esta coifa não é indicada para 
uso em churrasqueiras.
Se ocorrer um incêndio, desligue 
a coifa e o fogão. Abafe o fogo 
e nunca use água.
As partes acessíveis podem ficar
quentes quando usado com 
aparelhos de cozinha.

Para sua tranquilidade, a Electro-
lux possui uma Rede de Serviços 
Autorizados altamente qualificada 
para instalar a sua Coifa. Consulte 
no site www.electrolux.com.br a As-
sistência Autorizada mais próxima a 
sua residência e entre em contato. 
A instalação deste produto não é 
gratuita e para este serviço será 
cobrada uma taxa de instalação.
Esta instalação não compreende 
serviços de preparação do local 
(ex.: alvenaria, rede elétrica, toma-
das, disjuntor, e outros acessórios 
que não acompanham o produto*), 
pois são de responsabilidade do 
consumidor.
*Acessórios necessários para a 
instalação (não fornecidos).

Atenção

Atenção

Certifique-se de que a parede 
ou móvel onde a coifa será ins-
talada é forte o suficiente para 
suportar o peso do produto.
Os parafuros e buchas que 
acompanham o produto são 
para aplicação de paredes de 
alvenaria. 
Instalações em tetos que não 
sejam de alvenaria é de inteira 
responsabilidade do consumidor 
e possíveis danos materiais ou 
de produto, e acidentes pessoais 
não serão cobertos pela garan-
tia do produto pela Electrolux.

O recirculador T deve ser utili-
zado se a coifa for utilizada na 
opção de recirculação. Caso a 
coifa seja utilizada como exaus-
tor, não instale o recirculador.

Modos Recirculação/
Exaustão
No modo recirculação o ar é filtrado 
através do filtro de carvão ativado 
e circula novamente no ambiente 
através das saídas laterais na 
chaminé.
No modo exaustão o ar é levado 
para fora do ambiente através de 
um duto com diâmetro de 120 mm 
que deve ser conectado ao suporte 
localizado na parte superior do 
corpo da coifa.
Instalando o seu duto para
o Modo exaustão.
No modo exaustão, preste muita 
atenção para não instalar o duto de 
modo inadequado. Caso contrário, 
a coifa não funcionará corretamen-
te. Siga as instruções abaixo:

A condição ideal de instalação 
do duto é sem nenhuma curva até 
a saída de ar, de qualquer forma, 
caso sejam necessárias curvas, 
instale o duto com no máximo duas, 
com maior angulação possível, 
conforme “condições desejáveis” 
mostrado na figura anterior. Assim, 
é possível garantir maior eficiência, 
e evitar mal funcionamento do seu 
produto.

Importante

O duto não acompanha o pro-
duto e deve ser adquirido pelo 
Consumidor.

Modo Exaustão com 
saída traseira

Modo Exaustão com 
saída superior

Modo 
Exaustão 

com saída 
lateral

Modo 
Recirculação

Antes de instalar a coifa, retire a 
película que protege a superfície 
do produto e o calço localizado 
na parte interna da coifa, atrás 
do motor.

Atenção

Caminho ideal que seu
duto deve percorrer

Quanto mais lisa a superficie do seu
duto for, melhor a circulação de ar
e assim o produto terá uma melhor
eficiência. 
AVISO: Não instalar os parafusos ou 
o dispositivo de fixação de acordo 
com estas instruções pode resultar 
em risco de choque elétrico.

Quando instalado horizontalmente
o duto deve ficar levemente inclina-
do para baixo (aprox. 10°) para faci-
litar a saída do ar para o ambiente
externo. Como vimos nas figuras, 
as possíveis formas de instalação:

3. Fixe a parte superior do corpo 
da coifa com 2 parafusos (passo 
1). Retire os filtros de alumínio 
e coloque os 2 parafusos que 
fixam a parte interna da coifa (A 
no passo 1). 

4. Fixe o suporte do duto na parte 
superior do corpo da coifa.

5. Usando ainda a marcação do 
centro do fogão, faça os 4 furos 
para a fixação dos suportes da 
chaminé (C e D no passo 1). Colo-
que as buchas e fixe os suportes 
das chaminés com os parafusos. 

Importante

Recomendamos que o duto 
utilizado possua no máximo 3 
metros de comprimento e 120 
milímetros de diâmetro, para 
melhor desempenho. Para evitar 
mal funcionamento, não amasse 
ou deforme o seu duto.

6. Encaixe o duto no suporte e 
fixe-o.

7. Coloque o plugue do cabo de 
alimentação na tomada. Para 
que o cabo de alimentação não 
fique aparente, é recomendável 
que a tomada onde ele será co-
nectado esteja na área coberta 
pela chaminé.

9. Encaixe a chaminé superior na 
chaminé inferior e fixe-a no su-
porte com os parafusos. 

Modo Recirculação
1. Siga os passos 1 a 3 do modo 
exaustão.
2. Fixe o duto (d=120 mm - não for-
necido), sobre o suporte fixado no 
passo 4 do modo exaustão (figura 
3) e na outra ponta do duto fixe o 
recirculador T. Note que, neste caso, 
a saída lateral de ar da chaminé 
deverá estar alinhada com o recir-
culador T, para que a fumaça saia 
para fora da chamine, conforme 
figura 7.
3. Siga os passos 7 a 9 do modo 
exaustão. 

Ligação Elétrica
Os fios da tomada onde será ligada 
a sua Coifa devem ser de cobre e ter 
seção mínima de 2,5 mm²,conforme 
NBR5410. Para sua segurança, 
solicite a um eletricista de sua con-
fiança que verifique a condição da 
rede elétrica do local de instalação 
da Coifa e, para maiores informa-
ções, consulte a norma NBR5410 
(Instalações elétricas para baixa 
tensão) ou entre em contato com o 
nosso Serviço de Atendimento ao 
Consumidor.
Verifique se a variação máxima 
admissível da tensão no local de 
instalação está conforme tabela 
abaixo:

8. Posicione a chaminé inferior no 
corpo da coifa e encaixe-a no 
suporte.

modelo 90CIV
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Fixação da coifa modelo 
90CIV
Modo Exaustão
1. Verifique a altura da Coifa em re-
lação ao fogão e faça uma marca-
ção correspondente ao centro do
fogão. Utilize o gabarito para mar-
car os furos no teto.

2. Faça os 4 furos de 6mm de 
diâmetro e utilizando as buchas 
plásticas fornecidas, fixe a base de 
fixação no teto.

4. Encaixe as partes da chaminé 
inferior e superior na coifa.
5. Fixe a coifa ao suporte de fixação 
da chaminé no teto através das 
cantoneiras. Conecte o cabo de 
alimentação e o duto de exaustão.

6. Ajuste a parte superior da cha-
miné, deslizando-a até o teto e 
parafuse-a na frente e atrás.

7. Retire os filtros e fixe o tubo infe-
rior à coifa através dos 4 parafusos 
indicados.

3. Fixe a base de saída do duto, 
suporte fixação e o duto principal 
dentro da coifa. De acordo com 
a altura do teto, ajuste o compri-
mento das cantoneiras superiores e 
inferiores e utilizando os parafusos 
fornecidos, prenda-os à coifa.

Suporte de fixação

Recirculador T

Teto

Duto de exaustão

4x cantoneiras 
superiores

4x cantoneiras 
inferiores

Adaptador 150 
para 120mm

Base da saída 
do duto (150mm)

Coifa

Altura mín.= 76cm 
Altura máx.=104,5cm

Altura recom. = 80cm
(mínima=65cm)

Cooktop 
ou fogão

Chaminé 
superior

Para fixar tubo inferior

Chaminé 
inferior
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Recomendamos ligar a coifa 
5 minutos antes de começar a 
cozinhar e mantê-la ligada por 
aproximadamente 15 minutos 
depois do término do cozimento 
para que todos os odores sejam 
eliminados.

Quando o cabo de alimentação 
é conectado na tomada, todo o 
painel vai acender por 1 segundo, 
a coifa emitirá um bipe longo, e 
as luzes se apagarão em seguida.
Para os modelos 90CTV e 90CIV 
os ícones se acendem em branco. 
Já para o modelo 90CTU acende-
-se em azul a auréola que envolve 
cada ícone.

1. Indicador de filtro saturado
2. Tecla liga/desliga lâmpadas
3. Tecla timer
4. Tec las de ve loc idade de 

aspiração

Painel de Controle

Velocidade de Aspiração
A coifa possui um motor com três 
velocidades de aspiração. 
Toque na tecla da velocidade 
desejada, o motor ligará e a tecla 
se acende. Ao tocar na tecla no-
vamente, o motor para e a tecla 
se apaga.
Para um melhor funcionamento, 
recomendamos o uso das velocida-
des baixas em condições normais, 
e das velocidades altas em casos 
específicos de odores muito fortes 
ou concentração de vapores.

Timer
A função Timer faz com que o motor 
funcione na velocidade selecio-
nada por 5 minutos e passe para 
a próxima velocidade mais baixa, 
funcionando por mais 5 minutos e 
reduzindo novamente, até desligar 
o motor.
Para acionar o Timer é necessário 
que o motor já esteja funcionando. 
Ao tocar a tecla Timer ela se acen-
de, enquanto a tecla da velocidade 
selecionada começará a piscar.
Após 5 minutos o motor passará 
para a próxima velocidade mais 
baixa, e a tecla correspondente a 
esta velocidade passará a piscar, 
durante 5 minutos.
O processo se repetirá até a me-
nor velocidade, e então o motor 
desligará.

Para cancelar, toque a tecla Timer 
e ela se apagará, enquanto a ve-
locidade selecionada irá parar de 
piscar e permanecer acesa.

Ligar/desligar as Lâmpadas
Ao tocar a tecla das lâmpadas elas 
se acenderão. A tecla também se 
acenderá como forma de indicar 
que as lâmpadas estão acesas.
Para apagar as lâmpadas, basta 
tocar na tecla mais uma vez, a tecla 
também se apagará.

Indicador de Filtro Saturado
O indicador de filtro saturado 
acende em vermelho após 6 me-
ses de uso para informar que os 
filtros de carvão ativado devem ser 
substituídos.
Após substituir o filtro, toque e se-
gure a tecla Timer por 3 segundos 
para apagar e reiniciar a contagem 
até a nova substituição.

A Electrolux do Brasil S.A. 
concede garantia contra 
qualquer defeito de fabrica-
ção 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 produto 
a ser garantido, com iden-
tificação obrigatória de 
modelo e características do 
produto;
2. O prazo de vigência da 
garantia é de 12 (doze) me-
ses contados a partir da 
emissão da data nota fiscal 
e conforme o item “1” acima, 
assim divididos:
2.1. 03 (três) meses de ga-
rantia legal e,
2.2. 09 (nove) meses de 
garantia contratual cedida 
pelo fabricante Electrolux 
do Brasil. S.A.

3. O fabricante não concede 
qualquer forma e/ou tipo de 
garantia para produtos que 
não tenham a nota fiscal 

Existe um risco de incêndio se 
a limpeza não for realizada de 
acordo com as instruções.

Abaixo segue a especificação 
das lâmpadas, dependendo do 
modelo e tensão da coifa:
Modelo 90CTU / 90CTV
• Lâmpada: LED
• Base: GU10
• Comprimento: 5,5 cm
• Diâmetro: 5,0 cm
• Potência máxima: 3,5 W
• Tensão: 127 V ou 220 V (mesma 

tensão que a coifa)
• Quantidade: 2

Modelo 90CIV
• Lâmpada: LED
• Base: G4
• Comprimento: 1,5 cm
• Diâmetro: 6,6 cm
• Potência máxima: 1,5 W 
• Tensão: 12 V
• Quantidade: 4

Os filtros de alumínio devem ser 
lavados pelo menos uma vez 
ao mês.

O filtro de carvão ativado nunca 
deve ser lavado.
Verifique sempre o estado de 
saturação do filtro. O acúmulo 
de gordura pode prejudicar o 
desempenho do produto, pois 
é altamente inflamável e pode 
provocar incêndio.

O filtro de carvão ativado deve 
ser substituído quando o indi-
cador acender no painel de 
controle (vermelho).

MODELO 90CTU 90CTV 90CIV

Altura máxima (mm) 1090 1090 1045

Largura (mm) 900 900 900

Profundidade (mm) 500 500 623

Massa líquida (kg) 18,6 19,3 31,2

Frequência (Hz) 60 60 60

Potência do motor (W) 270 270 270

Potência total (W) 277 277 276

Número de velocidades do motor 3 3 3

Potência máxima da lâmpada
(GU10 para 90CTU/90CTV, G4 para 90CIV) 3,5W 3,5W 1,5W

Capacidade máxima sem filtro de carvão 
ativado (m³/h) (IEC) 520 520 650

Vazão livre (m³/h) 1040 1040 1040

Problema Provável Causa Solução

Se a Coifa não 
funciona (não liga)

O cabo de alimentação não 
está conectado na tomada 

ou está frouxo.

Certifique-se de que o 
cabo de alimentação está 

devidamente conectado na 
tomada.

Tomada com mau contato. Corrija o defeito na tomada.

O disjuntor está desligado 
ou falta energia elétrica.

Ligue o disjuntor ou aguar-
de o retorno da energia 

elétrica.

A lâmpada não 
acende

Falta de energia elétrica na 
tomada. Corrija o defeito na tomada.

A lâmpada está queimada. Substitua a lâmpada.

Não está 
filtrando o ar 

satisfatoriamente

O filtro de alumínio está 
saturado.

Lave ou substitua o filtro de 
alumínio.

O filtro de carvão ativado 
não elimina os odores.

Substitua o filtro de carvão 
ativado.

Para um melhor rendimento da 
sua coifa, ligue-a antes de iniciar 
a fritura.
A chama do fogão acesa sem pa-
nelas em cima e com a coifa ligada 
pode danificar os filtros e causar 
incêndio.
Não se deve flambar alimentos sob 
a coifa.
Nunca deixe panelas com óleo 
aquecendo no fogão, pois o óleo 
pode incendiar-se espontaneamen-
te devido ao superaquecimento.
Nunca ligue a coifa sem que os fil-
tros de alumínio estejam instalados.
Para que a coifa funcione correta-
mente, as janelas da cozinha devem 
estar fechadas. Abra a janela de um 
ambiente próximo.

Assistência ao Consumidor
Caso sua Coifa apresente al-
gum problema de funcionamento, 
verifique as prováveis causas e 
correções.

Limpeza geral
Antes de executar qualquer limpeza 
ou manutenção, retire o cabo de 
alimentação da tomada.
A limpeza interna e externa da coifa 
deve ser feita frequentemente.
Nunca use produtos de limpeza 
como álcool, querosene, gasolina, 
thinner, solventes, detergentes, áci-
dos, vinagres e produtos químicos 
ou abrasivos para limpar a coifa.
Para limpeza das partes em aço 
inox (90CTU) ou aço pintado 
(90CTV / 90CIV) e do painel de 
controle use uma esponja macia 
ou pano úmido. Não utilize palha 
de aço, pós abrasivos e substân-
cias corrosivas, pois estes produtos 
podem causar riscos permanentes.
Para limpar a parte externa da 
coifa use um pano úmido e deter-
gente neutro. Nunca use produtos 
abrasivos.

7. Soluções de Problemas

8. Especificações técnicas

5. Recomendações Importantes

9. Certificado de Garantia

Nunca use álcool para fazer a 
limpeza.

Se a coifa estiver funcionando ao 
mesmo tempo que um incinera-
dor ou lareira que depende do 
ar ambiente (por exemplo a gás, 
diesel, carvão ou aquecedores 
a lenha, aquecedores de água, 
etc.), tenha cuidado, pois quando 
está ligado no modo exaustão 
seu produto retira do ambiente 
o ar necessário à combustão de 
incineradores e lareiras.
Deve haver uma ventilação 
adequada no ambiente quan-
do a coifa é usada juntamente 
com fogões a gás ou outros 
combustíveis.
Neste caso o ar deve ser des-
carregado por uma chaminé 
utilizada para a exaustão da 
fumaça gerada.
Devem ser atentidas as regula-
mentações a respeito da des-
carga de ar.
Essa coifa não é indicada para 
uso em churrasqueiras.
Se ocorrer um incêndio, desligue 
a coifa e o fogão. Abafe o fogo 
e nunca use água.
As partes acessíveis podem ficar 
quentes quando usado com 
aparelhos de cozinha.

Antes de retirar as lâmpadas, 
retire o cabo de alimentação da 
tomada e certifique-se de que 
elas estão frias.

Limpeza dos filtros inerciais 
de alumínio
O filtro de alumínio serve para 
captar as partículas de gordura em 
suspensão.
Para retirar o filtro inercial segure a 
parte traseira (oposta ao painel de 
controle) e puxe a trava na parte 
frontal, removendo-o com cuidado.
Lave os dois lados do filtro com 
água morna e detergente neutro, 
utilize uma esponja macia. Não 
utilize palha de aço ou substâncias 
abrasivas pois podem danificar 
permanentemente o acabamento 
da peça.
Aguarde até que o filtro esteja com-
pletamente seco antes de colocá-lo 
na Coifa.
Para reinstalar, encaixe os pinos 
traseiros do filtro nos furos corres-
pondentes da Coifa, no lado oposto 
ao painel de controle, e pressione 
o lado da puxador para travá-lo.

Lava-Louças
Para maior praticidade, os filtros 
inerciais são laváveis na lava-lou-
ças. Basta removê-los seguindo o 
procedimento acima, posicioná-los 
na lavadora de louças e programar 
o ciclo comum para louças.
Utilize sabão neutro, e não utilize al-
vejante ou produtos abrasivos, pois 
podem danificar permanentemente 
o acabamento das peças.
Aguarde que o filtro esteja comple-
tamente seco antes de colocá-lo de 
volta na coifa.

Filtro de carvão ativado
Este filtro elimina os odores da co-
zinha e deve ser usado no modo 
recirculação. Não utilize os filtros 
no modo exaustão.

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 corrosão 
provocada por riscos, de-
formações ou similares de-
correntes da utilização do 
produto, bem como eventos 
consequentes da aplica-
ção de produtos químicos, 
abrasivos ou similares que 
provoquem eventos dano-
sos à qualidade do material 
componente.
C O N D I Ç Õ E S  D E S TA 
GARANTIA:
5. Qualquer defeito que for 
constatado nesse produto 
deve ser imediatamente 
comunicado ao Serviço 
Autorizado Electrolux mais 
próximo de sua residência, 
constante na relação que 
acompanha o produto.
6. Esta garantia abrange 
a substituição de peças 
que apresentarem defeitos 

constatados como sendo de 
fabricação, além da mão de 
obra utilizada no respectivo 
reparo.
A GARANTIA PERDERÁ A 
VALIDADE QUANDO:
7. Houver remoção e/ou al-
teração do número de série 
ou da etiqueta de identifica-
ção do produto.
8. O produto for instalado ou 
utilizado em desacordo com 
o Manual de Instruções e uti-
lizado 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 indeni-
zações e/ou ressarcimentos, 
para materiais ou alimentos 
armazenados no interior do 
produto, utilizado para os 
fins citados.
9. O produto for ligado em 
tensão diferente a qual foi 
destinado. 
10. O produto tiver recebi-
do maus tratos, descuidos 
ou ainda sofrer alterações, 
modificações ou consertos 

feitos por pessoas ou entida-
des não credenciadas pela 
Electrolux do Brasil S.A.
11. O defeito for causado por 
acidente ou má utilização do 
produto pelo Consumidor.
A GARANTIA CONCEDIDA 
NÃO COBRE:
12. Não funcionamento ou 
falhas decorrentes de pro-
blemas de fornecimento 
de energia elétrica no lo-
cal onde o produto está 
instalado.
13. Despesas com transporte, 
peças, materiais e mão de 
obra para preparação do 
local onde será instalado o 
produto (ex. rede elétrica, 
conexões elétricas, alvena-
ria, aterramento).
14. Chamadas relacionadas 
a orientação de uso cons-
tantes no Manual de Instru-
ções ou no próprio produto 
serão passíveis de cobrança 
ao Consumidor.
15. Esta garantia não se 
aplica a peças de desgaste 
natural, nem a componen-
tes não fornecidos com o 
produto.

Diagrama Elétrico

1. Retire a lâmpada girando-a 
no sentido anti-horário para 
desencaixá-la.

2. Substitua a lâmpada por outra 
com as mesmas especificações. 
Use somente lâmpadas LED GU10 
com potência máxima de 3,5 W.

As lâmpadas podem ser adquiridas 
junto aos Serviços Autorizados 
Electrolux.
Para Modelo 90CIV
Para realizar a troca da lâmpada é 
necessário entrar em contato com 
o Serviço Autorizado Electrolux, sob 
risco de dano ao aparelho.

Substituição das lâmpadas
Para Modelos 90CTU / 90CTV

1. Retire o plugue do cabo de ali-
mentação da tomada.

2. Retire os filtros metálicos.
3. Retire o filtro de carvão ativado 

girando-o no sentido anti-horário.
O filtro de carvão ativado para 
reposição pode ser adquirido junto 
aos Serviços Autorizados Electrolux.

Todas as informações da tabela 
são válidas para 127 V e 220 V. 
Esse produto não é bivolt, verifi-
que a tensão (V) correta da rede 
elétrica antes de ligar o produto.

4. Como Usar

6. Limpeza e Manutenção6. Limpeza e Manutenção

OUTRAS DISPOSIÇÕES:
16. As despesas de deslo-
camento do Serviço Auto-
rizado para atendimento a 
produtos quando instalados 
fora do município sede do 
respectivo Serviço Autoriza-
do obedecerão os seguintes 
critérios:
- para atendimentos exis-
tentes nos primeiros 90 (no-
ventas) dias seguintes à data 
da emissão da nota fiscal de 
venda ao Consumidor, as 
despesas serão suportadas 
pela Electrolux.
- para atendimentos existen-
tes no período compreendi-
do a partir do 91º (nonagé-
simo primeiro) dia seguinte 
à data da emissão da nota 
fiscal de venda ao Consu-
midor, as despesas serão 
suportadas única e exclusi-
vamente pelo Consumidor.
17. As despesas decorrentes 
e consequentes de insta-
lação de peças que não 
pertençam ao produto são 
de responsabilidade única 
e exclusiva do Consumidor.

Modelo 90CIVModelos 90CTU e 90CTV

Atenção

Caso as correções sugeridas não 
sejam suficientes, chame o Serviço 
Autorizado Electrolux, que está a 
sua disposição.

AtençãoImportante

Atenção

Atenção

Importante

Importante Importante Importante

Importante

18. A Electrolux declara que 
não há nenhuma outra pes-
soa física e/ou jurídica ha-
bilitada a fazer exceções 
ou assumir compromissos 
em seu nome, referente ao 
presente certificado.
19. Este CERTIFICADO DE 
GARANTIA é válido apenas 
para produtos vendidos 
e utilizados no território 
brasileiro. 
20. Para sua comodidade, 
preserve o MANUAL DE INS-
TRUÇÕES, o CERTIFICADO 
DE GARANTIA e a NOTA 
FISCAL DO PRODUTO. 
Quando necessário, consul-
te a Serviço de Atendimento 
ao Consumidor 3004 8778 
(capitais e demais regiões 
metropolitanas) ou 0800 728 
8778 (demais regiões).
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Caso a tensão de alimentação 
do produto esteja fora dos limites 
indicados na tabela Variação 
Admissível de Tensão, solicite 
à concessionária de energia 
a adequação dos níveis de 
tensão e instale um regulador 
de tensão (estabilizador) com 
potência igual ou superior a 
2000 VA. Se houver, no local da 
instalação, variação de tensão 
fora dos limites especificados 
(vide tabela citada acima) ou 
quedas frequentes no forneci-
mento de energia, o produto 
poderá sofrer alterações no seu 
funcionamento. Caso isto ocorra, 
retire o plugue da tomada por 5 
minutos e reconecte-o a seguir.

*Os níveis de tensão de alimen-
tação com os quais esse apare-
lho opera são estabelecidos nos 
“Procedimentos de Distribuição de 
Energia Elétrica no Sistema Elétrico 
Nacional (PRODIST)” da ANEEL 
(Agência Nacional de Energia 
Elétrica).

Essa Coifa deve ser utilizada 
somente para uso doméstico.

Assim, caso a tomada da sua 
residência ainda se encontre no 
padrão antigo, recomendamos que 
providencie a substituição e ade-
quação 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;

Variação Admissível de Tensão*

Tensão Mínima (V) Máxima (V)

127 117 133

220 202 231

Informamos que o plugue do cabo 
de alimentação desse eletrodomés-
tico respeita o novo padrão esta-
belecido pela norma NBR 14136, da 
Associação Brasileira de Normas 
Técnicas – ABNT, e pela Portaria nº 
02/2007, do Conmetro.

Importante Importante

• Melhoria na conexão entre o 
plugue e tomada, reduzindo 
possibilidade de mau contato 
elétrico;

• Diminuição das perdas de 
energia.

Lembramos, ainda, que para apro-
veitar o avanço e a segurança da 
nova padronização, é necessário o 
aterramento da tomada, conforme 
a norma de instalações elétricas 
NBR5410 da ABNT.
Em caso de dúvidas, consulte um 
profissional da área.


