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

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

vendo ser entregue para descarte a um sistema 
de reciclagem de equipamentos elétricos e ele-
trônicos que atenda à legislação local.

Obrigado por escolher a Electrolux. Neste ma-
nual você encontra todas as informações para 
a sua segurança e o uso adequado da sua Coi-
fa. Leia todas as instruções antes de utilizar o 
aparelho e guarde-as para futuras referências. 
Em caso de qualquer dúvida, ligue para o canal 
home pró 3004-2224 ou 0800 725 2224. Consul-
te nosso site na Internet www.electrolux.com.
br, nele você poderá encontrar informações so-
bre acessórios originais Electrolux, assim como 
informações de manuais e catálogos de toda a 
linha de produtos Electrolux.

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 in-
formações do código, modelo, fabricante e 
outras, será utilizada pelo Serviço Autoriza-
do Electrolux caso sua Coifa necessite repa-
ro. Não a retire do local onde está adesivada.

Este aparelho foi desenvolvido exclusiva-
mente para uso doméstico.
A Electrolux não se responsabiliza por aci-
dentes causados por uma instalação que 
não tenha sido feita de acordo com as infor-
mações contidas neste Manual.
Para evitar choque elétrico desligue a Coifa 
da tomada sempre que fizer limpeza ou ma-
nutenção.
Nunca desligue a Coifa da tomada puxando 
pelo cabo de alimentação. Use o plugue. 
Não prenda, torça ou amarre o cabo de ali-
mentação. 
Para sua segurança, este aparelho só deve 
ser aberto pela assistência técnica, ou por 
uma pessoa devidamente qualificada. 
Se o cabo de alimentação estiver danificado, 
este deve ser substituido pelo Serviço Auto-
rizado Electrolux, a fim de evitar riscos. 
Não tente consertar a Coifa em nenhuma 
circunstância. Consulte sempre o Serviço 
Autorizado Electrolux e exija peças originais 
de reposição. 
Se ouvir algum ruído estranho ou odores du-
rante o funcionamento, desligue o aparelho 
e retire o cabo de alimentação da tomada. 
Não derrube água sobre o aparelho nem 
mergulhe-o na água. 
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Este aparelho não se destina à utilização por 
pessoas (inclusive crianças) com capacidades 
físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por 
pessoas com falta de experiência e conhecimen-
to, a menos que tenham recebido instruções re-
ferentes à utilização do aparelho ou estejam sob 
a supervisão de uma pessoa responsável pela 
sua segurança.
Evite acidentes. Após desembalar o aparelho, 
mantenha o material da embalagem fora do al-
cance de crianças.

As crianças devem ser vigiadas para assegurar 
que elas não estejam brincando com o aparelho. 
Não permita que o aparelho seja manuseado 
por crianças, mesmo que ele esteja desligado.



3

Certifique-se de que a parede ou a superfí-
cie onde o depurador será fixado é forte su-
ficiente para suportar o peso do aparelho.

Fixação da Coifa na Parede
Para fixar o coifa na parede, utilize os gabaritos 
fornecidos para realizar a furação da parede.

1. Suporte de parede para chaminé

2. Chaminé - Parte Superior

3. Chaminé - Parte Inferior

4. Adaptador para tubo 150mm

5. Suporte de parede para Coifa

6. Coifa de parede 90cm

7. Filtros de alumínio

Para sua tranquilidade, a Electrolux possui uma 
rede de Serviços Autorizados altamente qualifi-
cada para instalar a sua Coifa. Entre em contato 
com um dos Serviços Autorizados Electrolux da 
relação que acompanha o aparelho. A instala-
ção deste aparelho 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 elétri-
ca, tomadas, disjuntor, e outros acessórios que 
não acompanham o aparelho), pois são de res-
ponsabilidade do consumidor.

Condições do Local de Instalação
A coifa deverá ser instalada à uma altura míni-
ma de 65cm àcima dos queimadores do fogão e 
máxima de 80cm.

Se o fabricante do fogão a gás especificar uma 
distância maior, esta distância deverá ser con-
siderada.

Antes de instalar sua coifa, leia atentamente 
o capítulo 1 - Segurança.

O ar não pode ser descarregado em duto utili-
zado para a exaustão de fumaça proveniente 
de aparelhos a gás ou outros combustíveis.
Deve haver adequada ventilação no am-
biente quando o depurador é utilizado jun-
tamente com aparelhos de chama à gás ou 
outros combustíveis.

Antes de conectar o aparelho na tomada, 
verifique a tensão correspodente, 127V ou 
220V, na etiqueta do produto ou na etiqueta 
da embalagem.
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Gabarito ACom uma fita adesiva fixe o gabarito A na pa-
rede de forma que ele fique nivelado com o seu 
fogão. Caso você não possua um nível, basta 
garantir que a altura dos dois furos do suporte 
esteja na mesma distância do seu fogão.

Faça os furos sobre as marcações indicadas 
no gabarito. Retire o gabarito, insira as buchas 
nos furos e fixe o suporte A. Com o auxílio de 
alguém, encaixe a Coifa nas abas do suporte.
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Teto

Ponto de Fixação da Coifa

Ponto de Fixação para
Alinhamento

280 mm

Modelo
de Fogão

Gás

Elétrico

mínimo* máximo

Topo do Fogão

A sua coifa possuí chaminé com altura ajustável 
para atender casas com pé direito entre 2,40m 
e 3,50m.

A coifa deverá ser instalada à uma altura míni-
ma de 65cm àcima dos queimadores do fogão e 
máxima de 80cm. 

Verifique atentamente o desenho esquemático 
a seguir e certifique-se de que os suportes se-
jam instalados corretamente. Se preferir, solicite 
o auxílio de um técnico qualificado da rede de 
serviços autorizados Electrolux. (Será cobrada 
taxa de instalação).
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Instalação do Duto (modo exaustor)
Para utilização no modo exaustor, deve ser aber-
ta uma saída circular de 150mm de diâmetro na 
parede ou teto para passagem do duto flexível 
de exaustão.

Conecte o tubo com o adaptador na saída da 
Coifa, conforme abaixo e o outro lado na saída 
de sua parede ou teto.

Gabarito C

Instalação do Duto (modo recirculação)
Para instalar a Coifa é necessário instalar o kit que 
acompanha o produto. O modo recirculação é reco-
mendável em casos onde não é possível criar uma 
saída para o ar coletado pela coifa. 

O kit compõe o filtro de carvão ativado, que possui 
função de remover odores do ar para que este seja 
devolvido novamente para a cozinha, além duto fle-
xível e o difusor de ar para fazer a exaustão do ar.

Detalhe do suporte A

Insira os parafusos nas posições B1 e B2

Kit de 

recirculação

Com uma fita adesiva larga, fixe o tubo na saída 
da Coifa e encaixe a outra extremidade na saída 
da sua parede.

Após a fixação da Coifa na parede e do difusor de 
ar em “T”, conecte o duto flexível com o adaptador 
na saída da Coifa e no difusor e prenda-o com uma 
fita adesiva larga nas duas extremidades.

Utilize o gabarito C para fazer a furação onde 
será fixado o difusor de ar em “T” no teto, con-
forme o esquemático abaixo.

330 mm
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Para facilitar, utilize o gabarito B e fure sobre as 
marcações indicadas.

Conecte o aparelho na tomada.

Encaixe o conjunto das chaminés sobre o produto, 
e parafuse a parte superior conforme as figuras à 
seguir.
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Ponto de Fixação para
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280 mm

Modelo
de Fogão

Gás

Elétrico

mínimo* máximo

Topo do Fogão

Fixação da Chaminé (acabamento)
Para a fixação da Chaminé que irá encobrir o duto 
e a tomada do aparelho, fixe o suporte B, de modo 
que a linha central dos furos fique à uma  distân-
cia de 117 mm do teto, conforme o esquemático 
abaixo.

Insira as buchas nos furos, e fixe o terminal com 
os parafusos.

Para instalação do filtro de carvão ativado, pri-
meiramente, remova os 3 filtros de alumínio da 
Coifa.

Insira o filtro de carvão ativado na posição in-
dicada.

Gabarito B
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Instalação do Extensor da Chaminé
Este produto possui como acessório o extensor do 
duto chaminé. Este acessório não acompanha o 
produto e pode ser adquirido nas assistências téc-
nicas autorizadas Electrolux. A função do extensor 
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Gás
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é permitir a instalação do modelo 90FS em residên-
cias cujo pé direito possa chegar a 3,80m de altura

Para instalação do extensor, utilize o gabarito forne-
cido com o mesmo, fixando o suporte conforme o 
esquemático da figura abaixo.
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*Os níveis de tensão de alimentação nos quais 
este aparelho opera são estabelecidos nos “Pro-
cedimentos de Distribuição de Energia Elétrica 
no Sistema Elétrico Nacional (PRODIST)” da 
ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica).
Verifique se a variação máxima da tensão no lo-
cal de instalação, não ultrapassa os valores da 
tabela. Caso a tensão esteja fora destes limites, 
adapte um regulador de tensão (estabilizador) 
não inferior a 1000 VA. 
Para sua segurança, solicite a um eletricista de 
sua confiança que verifique a condição da rede 
elétrica do local de instalação da Coifa, e para 
maiores informações entre em contato com o 
Serviço Autorizado Electrolux.

Ligue seu aparelho a uma to-
mada exclusiva, não utilize ex-
tensões ou conectores tipo T 
(benjamim). Este tipo de ligação 
pode causar acidentes com fogo 
e uma sobrecarga na rede elétri-
ca prejudicando o desempenho 
da sua Coifa.

Os fios da tomada onde será ligado o seu apa-
relho devem ser de cobre e instalados de acordo 
com a NBR5410.

Informamos que o plugue do 
cabo de alimentação deste ele-
trodoméstico respeita o novo 
padrão estabelecido pela nor-
ma NBR 14136, da Associação 
Brasileira de Normas Técni-
cas – 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 ele-
tricista de sua confiança.

Verifique se a tensão do seu aparelho é 127V ou 
220V na etiqueta do aparelho, na embalagem,  
ou na etiqueta próxima ao plugue do cabo de 
alimentação. Este aparelho pode ser operado na 
faixa de tensão conforme tabela abaixo.

Variação Admissível de Tensão*

Tensão (V) Mínima (V) Máxima (V)

127 116 133

220 201 231

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 necessá-
rio o aterramento da tomada, conforme a norma 
de instalações elétricas NBR5410 da ABNT.
Em caso de dúvidas, consulte um profissional da 
área.

Recomendações importantes
Recomendamos ligar a Coifa antes de começar a 
cozinhar e mantê-lo ligado por aproximadamente 
15 minutos depois do término do cozimento para 
que todos os odores sejam eliminados.
O aparelho possui um motor com três velocida-
des. Para um melhor funcionamento, recomen-
damos o uso das velocidades baixas em condi-
ções normais e das velocidades altas em casos 
específicos de odores muito fortes ou concentra-
ção de vapores.

A chama do fogão acesa sem panelas em 
cima e com a coifa ligada pode danificar os 
filtros e causar incêndio.
Não se deve flambar alimentos sob o aparelho.
Nunca se ausente deixando panelas com 
óleo aquecendo no fogão, pois o óleo pode 
incendiar-se espontaneamente devido ao 
superaquecimento.
Nunca ligue a Coifa sem que os filtros de 
alumínio estejam instalados.
Se a Coifa estiver funcionando ao mesmo 
tempo que um incinerador ou lareira que 
depende do ar ambiente (por exemplo a gás, 
diesel, carvão ou aquecedores a lenha, aque-
cedores de água, etc.), tenha cuidado, pois 
a Coifa retira do ambiente o ar necessário à 
combustão de incineradores e lareiras.
Se ocorrer um incêndio, desligue a Coifa e o 
fogão. Abafe o fogo e nunca use água.
CUIDADO: Partes acessíveis podem se tor-
nar quentes quando utilizados com apare-
lhos de cocção.
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VELOCIDADE 1 Coifa permanece 5 min.

VELOCIDADE 2 Coifa permanece 10 min.

VELOCIDADE 3 Coifa permanece 15 min.
VELOCIDADE 4 Coifa permanece 20 min.

VELOCIDADE TURBO Coifa permanece 25 min.

Painel de Controle

1. Luz Liga/Desliga
2. Exaustor Liga/Desliga (última velocidade ativa)
3. Liga + Nível de velocidade
4. Velocidade Turbo
5. Timer Liga/Desliga
6. Alerta de limpeza do filtro

Ligando / Desligando o aparelho e 
ajustando a velocidade
Conecte o cabo de alimentação na tomada de ener-
gia. Um bip será emitido e todos os LEDs se acen-
derão por 1 segundo e em seguida se apagarão.

Para ligar o aparelho, é possível selecionar dire-
tamente a velocidade desejada (3), ou pressionar 
a tecla liga/desliga (2). No segundo caso, a coifa 
iniciará na última velocidade ativa antes de ser 
desligada, ou ativada as funções Turbo e Timer. 
Quando utilizada pela primeira vez, ou após uma 
queda de energia, o aparelho será iniciado na 
velocidade 2. 

Para alternar a velocidade, basta tocar direta-
mente a velocidade desejada ou deslizar o dedo 
sobre as teclas 1 a 4 levando até a velocidade 
escolhida.

Para desligar a coifa, pressione a tecla liga/des-
liga (2).

Quando desligada, todas as teclas da Coifa ficarão 
bloqueadas, exceto a tecla Luz. Ao tocar uma das 
teclas bloqueadas, serão emitidos dois bip curtos 
informado que a função não está disponível.

Função Turbo
Para ativar a função turbo, ligue o aparelho e então 
pressione a tecla Turbo (4). O aparelho irá funcio-
nar por 5 minutos na velocidade máxima ao mesmo 
tempo  que a Tecla LED permanecerá piscando.

Após os 5 minutos, a Coifa retornará a operar na 
última velocidade ativa antes de acionado o modo 
Turbo. Para desligar a função Turbo, basta pressio-
nar a Tecla Turbo (4) novamente.

Função Timer
Somente será possível ativar a função TIMER quan-
do o depurador já estiver operando em alguma ve-
locidade.

Ao pressionar a tecla TIMER (5), o LED da tecla 
de velocidade que estiver ativada passa a pis-
car. A coifa continuará operando por 5 minutos 
na velocidade atual, mais 5 minutos na veloci-
dade imediatamente inferior à ela, e assim por 
diante até desligar-se automaticamente. 

Desta forma, quando acionado o TIMER, quan-
to maior a velocidade ativa, mais tempo a Coifa 
permanecerá ligada.

É possível desligar a coifa a qualquer momento 
com a função TIMER ativada, pressionando a 
tecla da Liga/Desliga (2). Para desativar a fun-
ção TIMER uma vez que esteja ativada, basta 
pressionar a TECLA TIMER (5) novamente. 
Neste caso o depurador continuará funcionan-
do na velocidade atual até que seja desligado 
manualmente.

Utilização da Luminária
É possível ligar ou desligar a luminária à qualquer 
momento, independente de o ventilador estar em 
funcionamento. Basta pressionar a tecla LUZ para 
ligá-la e novamente para desligá-la.

Alerta de troca do filtro
O alerta de troca do filtro do aparelho funciona com 
base nas horas em operação. Porém, se o Depura-
dor for pouco utilizado, recomenda-se a substituição 
do filtro de carvão ativado a cada 6 meses devido à 
perda natural de suas propriedades, garantindo as-
sim o máximo desempenho do aparelho.

Para realizar a trocar consulte o capítulo 6. Limpeza 
e manutenção.

Após realizada a troca, reinicie o contador tocando e 
segurando a tecla Timer (5) por três segundos.
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Os filtros de alumínio devem ser lavados 
pelo menos uma vez ao mês.

Nunca use álcool ou qualquer outro produto 
inflamável para fazer a limpeza.
Existe risco de incêndio se a limpeza não for 
executada conforme as instruções a seguir.

Limpeza dos filtros de alumínio
Os filtros de alumínio servem para captar as par-
tículas de gordura em suspensão.

Para retirar os filtros de alumínio, pressione a 
trava dos puxadores para soltá-los.

Limpeza geral

Lave os filtros com 
água morna e deter-
gente neutro.

Aguarde até que os 
filtros estejam com-
pletamente secos 
antes de colocá-los 
no depurador.

Para instalá-los, encaixe os pinos dos filtros (lo-
calizados no lado oposto ao puxador do filtro) 
nos furos correspondentes na coifa e solte os 
puxadores para travá-los.

Filtro de carvão ativado (vendido sepa-
radamente)

Este filtro só é necessário para 
uso no modo recirculação, onde 
não há saída de ar para o am-
biente externo. O filtro de carvão 
ativado tem a função de eliminar 
os odores do ar antes de devol-

vê-lo ao ambiente, e deve ser substituído regu-
larmente de acordo com a indicação no painel 
do aparelho.

O LED “filtro” acenderá indicando a necessidade 
de troca.

O alerta de troca do filtro do aparelho fun-
ciona com base nas horas em operação. 
Porém, se a coifa for pouco utilizado, reco-
menda-se a substituição do filtro de carvão 
ativado a cada 6 meses devido à perda natu-
ral de suas propriedades, garantindo assim 
o máximo desempenho do aparelho. 

O filtro de carvão ativado nunca deve ser 
lavado. Verifique sempre o estado de satu-
ração do filtro. O acúmulo de gordura pode 
prejudicar o desempenho do aparelho, pois 
é altamente inflamável e pode provocar in-
cêndio.

Para retirar o filtro de carvão ativado:
1. Retire o plugue do cabo de alimentação da 

tomada.

2. Retire os filtros metálicos.

3. Retire o filtro de carvão ativado puxando-o 
pela fita conforme imagem a seguir.

A limpeza interna e externa da 
coifa deve ser feita freqüente-
mente.
Antes de executar qualquer lim-
peza ou manutenção, retire o 

cabo de alimentação da tomada.
Nunca use produtos de limpeza como álcool, 
querosene, gasolina, thinner, solventes, ácidos, 
vinagres e produtos químicos ou abrasivos para 
limpar a Coifa.
Para a limpeza das partes em aço inox e do 
painel de controle use uma esponja macia ou 
um pano úmido. Não utilize palha de aço, pós 
abrasivos e substâncias corrosivas, pois estes 
produtos podem causar riscos permanentes.
Para limpar a parte externa da Coifa use um 
pano úmido e detergente neutro. Nunca use 
produtos abrasivos.
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Assistência ao Consumidor
Caso a sua Coifa apresente algum problema de 
funcionamento, verifique as prováveis causas e 
correções.

Problema Prováveis Causas Correções

A coifa não fun-
ciona (não liga)

O cabo de alimentação não está co-
nectado na tomada ou está frouxo.

Certifique-se de que o cabo de ali-
mentação está devidamente conecta-
do na tomada.

Tomada com mau contato. Corrija o defeito na tomada.

O fusível do quadro de distribuição de 
eletricidade da residência está quei-
mado, o disjuntor está desligado ou 
falta energia elétrica.

Troque o fusível, ligue o disjuntor ou 
aguarde o retorno da energia elétrica.

A luminária não 
acende A luminária está queimada.

Contacte a Assistência Técnica para 
substituição da luminária.

Não está filtrando 
o ar satisfatoria-

mente

O filtro de gordura está saturado.
Providencie a limpeza conforme item 
6: Limpeza dos filtros de alumínio

O filtro de carvão ativado não elimina 
os odores.

Providencie a substituição conforme 
item 6: Filtro de Carvão Ativado

Caso as correções sugeridas não sejam sufi-
cientes, chame o Serviço Autorizado Electrolux, 
que está à sua disposição.

O filtro de carvão ativado para reposição pode 
ser adquirido junto aos Serviços Autorizados 
Electrolux. Verifique a assistência mais próxima 
no encarte “Rede Nacional de Serviços Autori-
zados” que acompanha este aparelho ou na loja 
Electrolux.

Substituição das lâmpadas
Este aparelho possui lâmpadas de LED. Muito 
mais eficientes que as lâmpadas convencionais 
(incandecentes), pois consomem menos ener-
gia e possuem uma vida útil muito maior. 

Porém, variações na rede elétrica ou descargas 
elétricas podem danificá-las eventualmente. A 
substituição destas lâmpadas somente pode 
ser executada por técnicos qualificados. Para 
isto entre em contato com o Serviço Autorizado 
Electrolux.
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Modelo 90FS

Tensão (V) 127/220

Altura total (m) - Sem acessório extensor da chaminé 1,2

Largura (mm) 895

Profundidade (mm) 500

Massa líquida (kg) 23,3

Frequência (Hz) 60

Potência do motor (W) 240

Potência total (W) 250

Número de velocidades do motor 5

Nivel máximo de ruído I (dB) 68

Função Turbo sim

Luminária de LED - Potência Máxima (W) 8,5

Capacidade máxima de sucção (m³/h) 910

Cor Inox

Esta Coifa é recomendada apenas para uso doméstico.
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Anotações
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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 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);
Condições desta Garantia:
4. Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser 
imediatamente comunicado ao Serviço Autorizado Electrolux mais 
próximo de sua residência, constante na relação que acompanha o 
produto, no site da fabricante (www.electrolux.com.br), ou informados 
pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor Electrolux. A intervenção 
por pessoas ou entidades não credenciadas pela Electrolux do Brasil 
S.A acarreta a perda de garantia, conforme item 11 do presente termo.
5. Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentem 
vícios constatados como de fabricação, além da mão de obra utilizada 
no respectivo reparo.
6. As peças: vidros, lâmpadas, acessórios, peças plásticas, borrachas 
e cabo elétrico 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:
7. Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta 
de identificação do produto.
8. 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.
9. O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado.
10. O produto tiver recebido maus tratos, descuidos com a higienização 
ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por 
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pessoas ou entidades 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 pelo Fabricante não cobrirá:
12. Despesas com Instalação do produto.
13. Produtos ou peças danificadas por acidente de transporte ou 
manuseio, riscos, amassamentos ou atos e efeitos da natureza, 
deformações ou similares decorrentes da má utilização do aparelho, 
bem como eventos consequentes da aplicação de aparelhos químicos, 
abrasivos ou similares que danifiquem a qualidade do material 
componente.
14. O não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de 
fornecimento de energia elétrica no local onde o produto está instalado.
15. Despesas com transporte, peças, materiais e mão de obra para 
preparação do local onde será instalado o produto (ex. rede elétrica, 
conexões elétricas, tomadas, alvenaria, aterramento, etc.).
16. Chamadas relacionadas unicamente a orientação de uso 
constantes no Manual de Instruções ou no próprio produto serão 
passíveis de cobranças.
Outras disposições:
17. As despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças 
de desgaste natural e componentes que não pertençam ao produto 
são de responsabilidade única e exclusiva do Consumidor.
18. As despesas de deslocamento do Serviço Autorizado, para 
atendimento de produtos instalados fora do município de sua sede, 
obedecerão aos 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. 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.
20. 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.
21. 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 o Serviço de Atendimento ao Consumidor.
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