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Manual do Usuário

1. Segurança 2. Descrição do cooktop

3. Instalação

KE4GP, KE4TP
KE5GP, KE5TP 

MANUAL DE INSTRUÇÕESCOOKTOP A GÁS

IMPORTANTE
Guarde a nota fiscal de 
compra do aparelho, 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 Cooktop necessite de 
reparo. Não retire-a do local 
onde está adesivada.

Leia todas as instruções antes de 
utilizar o aparelho e guarde este 
manual para futuras referências.
Em caso de dúvida, ligue para o 
Serviço de Atendimento ao Con-
sumidor:3004 8778 - Capitais e 
Regiões Metropolitanas.0800 728 
8778 - Demais Localidades. Con-
sulte nosso site na Internet www.
electrolux.com.br.

Dicas Ambientais
O material da em-
balagem é reciclá-
vel. Procure sele-
cionar plásticos, 
papel e papelão e 
enviar às compa-

nhias de reciclagem.
Este equipamento não pode ser 
tratado como lixo doméstico, 
devendo ser entregue para 
descarte a um sistema de 
reciclagem de equipamentos 
elétricos e eletrônicos que atenda 
à legislação local.
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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 conhecimento, a menos que 
tenham recebido instruções 
referentes à utilização do aparelho 
ou estejam sob a supervisão de 
uma pessoa responsável pela sua 
segurança.
As crianças devem ser vigiadas 
para assegurar que não brinquem 
com o aparelho.

Durante a Utilização
Este aparelho foi desenvolvido 
para cozinhar apenas alimentos e 
para uso doméstico. Não o utilize 
para outros propósitos.
Verifi que sempre se todos os bo-
tões estão na posição de desligado 
quando o aparelho não estiver em 
uso.Certifi que-se de que os cabos 
elétricos de outros eletrodomésti-
cos em uso não estão em contato 
com as áreas mais quentes. Em 
caso de mau funcionamento do 
aparelho, retire o plugue da toma-
da e feche o registro de gás.

Para Crianças
Evite acidentes. Após desembalar 
seu Cooktop, mantenha o material 
da embalagem fora do alcance de 
crianças. Não permita que o Cook-
top seja manuseado por crian-
ças, mesmo estando desligado. 
ATENÇÃO: As peças acessíveis 
podem ficar quentes durante o 
uso. As crianças devem ser man-
tidas longe.

Cooktop está regulado para 
uso com gás liquefeito de 
petróleo (GLP). Entre em 
contato com o Serviço 
Autorizado Electrolux mais 
próximo para adaptação do 
produto em caso de utilização 
com gás natural (GN). 

ATENÇÃO

Cuidados com Al imentos e 
Utensílios
ATENÇÃO: Quando estiver aque-
cendo óleo ou gordura no cooktop, 

.
Cuidados com a Limpeza.
Por motivo de higiene e segu-
rança, mantenha seu Cooktop 
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 Cooktop.
Alimentos perecíveis, utensílios 
plásticos ou limpadores tipo ae-
rossol podem ser afetados pelo 
calor e não devem ser armaze-
nados em cima ou embaixo do 
Cooktop.
A limpeza não deve ser realizada 
com equipamentos a vapor.

Cuidados Gerais
Mantenha crianças e animais dis-
tantes quando o Cooktop estiver 
em funcionamento.
Ao se ausentar por um período 
prolongado, feche o registro de 
entrada do gás.
Evite a instalação do Cooktop 
próximo a materiais infl amáveis, 
como cortinas, panos de cozinha, 
etc.
Verifique sempre se os botões 
estão na posição “ ” (desligado) 
quando o cooktop não estiver 
em uso.
Caso existam peças danifi cadas, 
dirija-se ao Serviço Autorizado 
Electrolux e adquira somente pe-
ças e acessórios originais para a 
substituição.

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

chama, pois isto pode causar 
explosão.

2 Não mexa em interruptores 
elétricos.

3 Não utilize telefone fixo ou 
celular próximo ao Cooktop. 

4 Feche o registro de gás no 
botjião.

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

6 Se o vazamento for no botijão, 
retire-o e leve-o para um local 
aberto e bem ventilado. 

7 Entre em contato com o distri-
buidor de gás, a fi m de eliminar 
o vazamento.

Especifi cações técnicas

Especifi cação KE4TP KE5TP KE4GP KE5GP

Dimensão (mm) 155x571x465 155x748x450 155x554x445 155x738x440

Tensão (Bivolt) 127V - 220V

Frequência 60Hz

Manípulo Removíveis

Pressão de gás GLP: 2,75 kPa 
GN: 1,96 kPa

Grades/Trempes Aço esmaltado

Localização dos 
queimadores 
(legenda das 

letras na imagem 
acima)

Queimadores Quantidade

Semirápido
(GLP: 1800W) 3

Rápido
(GLP: 3000W) - 1 1 2

Tripla Chama
(GLP: 3200W) 1 -

Queimador
Rápido (R)

Queimador
Semi-rápido (SR)

Queimador
Tripla Chama (TC)

Grades / Trempes

Manípulos Entrada de 
Gás

Antes de iniciar a instalação, con-
fi ra na etiqueta de identifi cação, 
localizada na parte inferior do 
Cooktop o tipo de gás: o cooktop 
está preparado para funcionar 
com GLP. Se o cooktop não tiver 
sido usado, a conversão para gás 
natural será gratuita, durante o 
período de cobertura da garantia, 
exceto as despesas de deslo-
camento do Serviço Autorizado 
(quando o aparelho se encontrar 
fora do município sede do Serviço 
Autorizado Electrolux).
A conversão somente será pos-
sível se o gás natural estiver 
disponível no local.
Se houver necessidade de mo-
difi car a instalação elétrica, entre 
em contato com um eletricista 
qualifi cado para que as altera-
ções 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 Cooktop. O 
custo da instalação será cobrado 
separadamente.

Condições de Local de 
Instalação
A utilização de um cooktop a gás 
produz umidade e calor no local 
em que está instalado.
Certifi que-se de que há circula-
ção de ar no local de instalação 
do aparelho, de forma a manter 
uma ventilação natural, ou instale 
um exaustor de ar.

 As correntes de ar não devem 
prejudicar o funcionamento do 
cooktop nem apagar as chamas.

IMPORTANTE
Use sempre um regulador de 
pressão do gás para qualquer 
tipo de botijão, pois a ausên-
cia deste causará pressão ex-
cessiva e, consequentemente, 
vazamento de gás, o que pode 
causar incêndio.
Verifi que o prazo de validade do 
regulador, pois a mangueira e o 
regulador devem ser trocados 
a cada 5 anos. Quando for ne-
cessária a substituição, observe 
que as letras NBR 8473 (norma 
brasileira) devem estar gravadas 
no regulador de pressão.
Se a sua residência for abasteci-
da com gás de botijão, verifi que 
a distância entre o botijão e o 
cooktop. Se o botijão está a mais 
de 80 cm do cooktop, a instala-
ção 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.
Em caso de dúvida, consulte um 
técnico especializado.

Para o Usuário/Instalador
Para evitar choque elétrico, desli-
gue o produto da tomada sempre 
que fi zer limpeza ou manutenção.
Nunca desligue o produto da 
tomada puxando pelo cabo de 
alimentação; desligue-o puxando 
pelo plugue. Não altere o plugue 
do seu produto.
Não prenda, torça ou amarre o 
cabo de alimentação e não tente 
consertá-lo.
Se o cabo de alimentação estiver 
danifi cado, este deve ser subs-
tituido pelo Serviço Autorizado 
Electrolux, a fi m de evitar riscos
É perigoso modifi car as especifi ca-
ções ou características do produto.
Tenha cuidado para que o produto 
não fi que apoiado sobre o cabo 
elétrico.
Ligue o seu produto a uma tomada 
exclusiva. Não utilize extensões 
ou conectores tipo T (benjamim).

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, cer-
tifique-se de que 
nenhum registro 
esteja aberto antes 
de usar um fósfo-
ro para acender a 
chama.

ATENÇÃO: O processo de coc-
ção deve ser supervisionado, 
principalmente os de curto prazo.
Perigo de fogo: Não guarde itens 
nas superfícies de cocção.

5. Montagem em balcões modulados
Seu cooktop foi projetado para 
ser embutido em móveis de 
cozinhas que tenham as espe-
cificações mínimas descritas 
abaixo, com tampo de granito ou 
mármore (fi gura abaixo).

Estas dimensões podem ser 
ajustadas de acordo com a sua 
preferência, desde que sejam res-
peitadas as dimensões mínimas 
informadas.

520 mm - KE4GP / K4TP
660 mm - KE5GP / KE5TP

DIVISÓRIA COM ABERTURA PARA 
PASSAGEM DA MANGUEIRA DE 
GÁS E CABO DE ALIMENTAÇÃO, 
NECESSÁRIA PARA INSTALA-
ÇÕES QUE NÃO POSSUAM 
FORNO ABAIXO DO COOKTOP.

4. Instalação Elétrica
Seu aparelho possui um cabo de 
alimentação com plugue de 10A, 
com pinos de Ø 4,0mm. Para sua 
segurança, solicite a um eletri-
cista de sua confi ança ou entre 
em contato com o Serviço Auto-
rizado Electrolux para que seja 
verifi cado as condições da rede 
elétrica do local e também para 
que instale o produto conforme 
a norma de instalações elétricas 
NBR 5410 da ABNT. Durante a 
instalação é necessário o aterra-
mento da tomada.
Os níveis de tensão de alimen-
tação com o qual este aparelho 
opera são estabelecidos nos 
“Procedimentos de Distribuição 
de Energia Elétrica no Sistema 
Elétrico Nacional (PRODIST)” 
da ANEEL (Agência Nacional de 
Energia Elétrica). Caso a tensão 
de alimentação do aparelho 
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 (estabiliza-
dor) com potência não inferior 
a 2000VA. Danos ao aparelho 
poderão ocorrer se houver, no 
local da instalação, variação de 
tensão fora dos limites especifi -
cados (vide tabela citada abaixo) 
ou quedas frequentes no forneci-
mento de energia.

Antes de fazer a instalação, 
certifi que-se que:
• O regulador de gás e a instala-

ção doméstica podem suportar 
a carga do aparelho, conforme 
suas características.

• A tomada usada para a ligação 
é de fácil acesso, mesmo após 
a instalação do aparelho.

• O cabo elétrico fi cará posiciona-
do de forma a nunca encostar 
nas partes quentes do Cooktop, 
pois pode ocorrer o derreti-
mento do isolamento elétrico, 
resultando em curto-circuito.

• Quando houver um forno ins-
talado embaixo do Cooktop o 
cabo elétrico do Cooktop e do 
próprio forno não fi carão em 
contato com a parte traseira 
do forno.

Tensão 127V 220V
Mínima 117V 202V

Máxima 133V 231V

Instalação Sobre Balcão 
com Forno
Para os casos onde o houver um 
forno abaixo do cooktop, o móvel 
deve possuir aberturas que possi-
bilitem a circulação de ar.

Instalando seu cooktop
1. Remova as embalagens, trem-
pes e queimadores.
2. Coloque o Cooktop com a parte 
inferior para cima. Tome cuidado 
para não danifi car os ignitores e 
riscar o vidro.
3. Cole a tira vedante fornecida 
com o aparelho na extremidade 
da superfície do vidro.
4. Coloque o produto no móvel 
tomando o cuidado para que a 
borracha não fi que exposta.
5. Faça a ligação da mangueira 
de gás e do cabo elétrico levando 
em consideração os cuidados 
destacados anteriormente.
6. Coloque as trempes e queima-
dores. 

Instalação com mangueira 
de PVC tarja amarela
1. Coloque a abraçadeira de metal 
na ponta da mangueira,em segui-
da, encaixe a mangueira no ponto 
de entrada do produto e aperte a 
abraçadeira com a chave de fenda.
2. Coloque a outra abraçadeira na 
extremidade oposta da mangueira, 
em seguida, encaixe a mangueira 
no regulador de pressão e aperte a 
abraçadeira com a chave de fenda.
3. Conecte o regulador de gás ao 
botijão, apertando-o somente com 
as mãos. Este sistema foi desen-
volvido para vedação somente com 
a força “manual”, não necessitando 
ferramentas.
4. Ligue o gás e verifi que se existem 
vazamentos utilizando o detergente 
líquido viscoso.

Instalação com tubo fl exí-
vel metálico
1. Fixe o adaptador para “bico de 
mamadeira“ na entrada de gás do 
cooktop usando duas chaves ajus-
táveis (chave inglesa).
2. Encaixe o anel de vedação dentro 
do adaptador e fi xe o tubo fl exível 
metálico ao adaptador, usando duas 
chaves ajustáveis.
3. Encaixe o anel de vedação dentro 
da outra extremidade e fi xe o tubo 
flexível metálico no regulador de 
pressão com registro de rosca ex-
terna ½”, usando a chave ajustável.
4. Conecte o regulador de gás ao 
botijão, apertando-o somente com 
as mãos. Este sistema foi desen-
volvido para vedação somente com 
a força “manual”, não necessitando 
ferramentas.
5. Ligue o gás e verifi que se existem 
vazamentos utilizando o detergente 
líquido viscoso.

Se o produto for abastecido com 
gás canalizado ou central de gás 
(prédios), utilize um registro de 
parede exclusivo para o fogão/
cooktop que esteja em boas condi-
ções. Nesse caso recomenda-se o 
uso de tubo fl exível metálico para 
conectar o produto ao registro de 
parede

fi que atento. O óleo ou a gordura 
podem incendiar-se quando fi cam 
excessivamente quentes.
Não utilize panelas com fundo 
arredondado.
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6. Como Usar
Botões de Controle do Gás 

Nenhum fornecimento de gás 
(desligado)
Fornecimento máximo de gás
Fornecimento mínimo de gás
Acendimento superautomático

1. Verifique se o tipo do gás disponí-
vel na residência esta de acordo com 
o configurado no produto.
2. Conecte a mangueira de gás no 
produto.
3. Ligue o produto na tomada. 
4. Gire o manípulo para a esquerda 
na posição estrela    e mantenha-o 
pressionado até acender a chama.
5. Em seguida, regule a chama de 
acordo com o desejado.*
* Para apagar a chama do queima-
dor, gire o botão no sentido horário, 
até a posição desligado ( ).
* Se a chama não acender depois de 
15 segundos ou se apagar acidental-
mente , gire o botão para a posição 
“  ” (desligado) e aguarde pelo me-
nos 1 minuto antes de tentar acender 
o queimador novamente.
* Para acender um queimador em 
caso de falta de energia elétrica, 

A - Tampa
B - Espalhador
C - Vela de ignição
D - Base
E - Bico injetor

Limpeza Geral
Antes de executar qualquer lim-
peza ou manutenção, desligue 
o cooktop da tomada e feche os 
registros de gás. A limpeza deverá 
ser feita com o cooktop frio.
Não use em hipótese alguma 
agentes de limpeza como: cloro, 
água sanitária, querosene, ga-
solina, solventes, removedores, 
ácidos, vinagres, suco de limão, 
produtos químicos ou abrasivos, 
pois podem causar manchas.
Para a limpeza das partes de aço 
inoxidável e dos vidros 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 corro-
sivas que possam arranhar as 
citadas partes. Conserve as velas 
de acendimento eletrônico dos 
queimadores limpas e isentas de 
crostas de sujeira.
Não deixe que substâncias áci-
das 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 po-
dem ocorrer manchas nas peças 
que tiverem contato com estas 
substâncias.

7. Limpeza e Manutenção
Após a limpeza dos queimadores, 
das tampas e dos espalhadores, 
enxugue-os bem e verifique se 
todos ficaram limpos e secos. Ve-
rifique se estão bem encaixados. 
Acenda os queimadores e deixe-
-os ligados por aproximadamente 
1 minuto para garantir a secagem 
completa.
Podem ocorrer pontos de oxida-
ção na parte inferior da tampa do 
queimador, na região sem esmalte. 
Porém, esses pontos de oxidação 
não interferem no funcionamento 
do cooktop.
Nas grades da mesa (trempes) 
é normal a ocorrência de mar-
cas 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 fia-
pos ou detritos no sistema de gás 
pois pode desregular a chama ou 
causar entupimento no pequeno 
orifício de saída de gás.

8. Dicas e Conselhos
* 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.
* Use somente panelas com fundo plano para garantir uma boa 
estabilidade sobre as grades.  
* Para 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.

Queimadores

Diâmetro da panela

Semi-
Rápido (SR) Rápido (R) Tripla Chma 

(TC)

KE4GP 12 à 21 18 à 21 -

KE5GP 12 à 21 18 à 21 -

KE4TP 12 à 21 - 20 à 23

KE5TP 12 à 22 18 à 22 22 à 26

9. Solução de Problemas
Assistência ao Consumidor
Caso seu Fogão apresente algum 
problema de funcionamento, 
antes de ligar para o Serviço 
Autorizado (telefone disponível 
na página 1) verifique abaixo se 
a causa da falha não é simples 
de ser resolvida ou se não está 

Problema Provável Causa Solução

O Cooktop não funcio-
na (não acende)

O plugue não está devida-
mente conectado à tomada 

elétrica.

Verifique o plugue e a tomada 
nos quais o cooktop está 

conectado.

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

más condições.

Verifique todo o circuito elétri-
co. Se necessário, chame um 

eletricista.

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

Abra o registro do queimador 
que deseja utilizar e/ou troque 

o botijão.
Os queimadores estão sujos 

e/ou mal encaixados.
Limpe os queimadores e/ou 
encaixe-os corretamente.

Chama inadequada Chama amarela/vermelha.
Verifique se o gás está 

acabando e se há sujeira/umi-
dade no queimador.

Cheiro de gás no 
ambiente Feche a válvula de gás.

Verifique se o regulador de 
gás está mal conectada ou se 

é necessário substituí-lo.

havendo erro na utilização do 
aparelho, 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.

10. Certificado de Garantia
A fabricante Electrolux do 
Brasil S.A. concede garantia 
contra qualquer vício e/ou 
defeito de fabricação aplicável 
nas seguintes condições: 
1. O início da vigência da ga-
rantia ocorre na data de emis-
são da competente nota fiscal 
de venda ao Consumidor cor-
respondente ao produto a ser 
garantido, com identificação, 
obrigatoriamente, de modelo 
e características do produto. 
2. O prazo de vigência da ga-
rantia é de 12 (doze) meses 
contados a partir da data da 
emissão da nota fiscal preen-
chida conforme disposição do 
item “1” deste Certificado e 
divididos da seguinte maneira: 
a) 90 (noventa) dias de garan-
tia legal; e 
b) 9 (nove) meses de garantia 
contratual. 
3. A fabricante não concede 
qualquer forma e/ou tipo de 
garantia para produtos desa-
companhados de nota fiscal 
de venda ao Consumidor, ou 
produtos cuja nota fiscal esteja 
preenchida incorretamente 
(observar orientação do item 
“1” deste Certificado). 

4. Exclui-se da garantia men-
cionada no item “2” acima ca-
sos de corrosão provocada por 
riscos, deformações ou simila-
res decorrentes da utilização 
do produto, bem como eventos 
consequentes da aplicação de 
produtos químicos, abrasivos 
ou similares que provoquem 
eventos danosos à qualidade 
do material componente. 
CONDIÇÕES DESTA GA-
RANTIA: 
5. Qualquer vício e/ou defeito 
que for constatado neste pro-
duto deve ser imediatamente 
comunicado ao Serviço Auto-
rizado Electrolux mais próximo 
de sua residência, cujo contato 
e endereço podem ser encon-
trados no site da fabricante 
(www.electrolux.com.br), ou 
informados pelo Serviço de 
Atendimento ao Consumidor 
Electrolux. 
6. Esta garantia abrange a 
substituição de peças que 
apresentarem vícios e/ou de-
feitos constatados como sendo 
de fabricação, além da mão-
-de-obra utilizada no respec-
tivo reparo. 

7. Peças e componentes su-
jeitos a desgaste natural são 
garantidos contra vícios e/ou 
defeitos de fabricação apenas 
pelo prazo legal de 90 (no-
venta) dias, contados a partir 
da emissão da nota fiscal de 
compra do produto. 
A GARANTIA PERDERÁ A 
VALIDADE QUANDO: 
8. Houver alteração e/ou re-
moção do número de série ou 
da etiqueta de identificação do 
produto. 
9. O produto for instalado e/ou 
utilizado em desacordo com o 
Manual de Instruções ou uti-
lizado para fins diferentes do 
uso doméstico (uso comercial, 
laboratorial, industrial, etc.).
10. O produto for ligado em 
tensão diferente da qual foi 
destinado. 
11. O produto tiver recebido 
maus tratos, descuidos ou 
ainda sofrer alterações, mo-
dificações ou consertos feitos 
por pessoas ou entidades não 
credenciadas pela Electrolux 
do Brasil S.A.
12. O vício ou defeito for cau-
sado por acidente e/ou má 
utilização do produto.
A GARANTIA CONCEDIDA 
NÃO COBRE: 

13. Despesas com a instalação 
do produto. 
14. O não funcionamento ou 
falhas decorrentes de pro-
blemas de fornecimento de 
energia elétrica. 
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 à orientação de 
uso constantes no Manual 
de Instruções ou no próprio 
produto serão passíveis de 
cobranças. 
OUTRAS DISPOSIÇÕES: 
17. As despesas de desloca-
mento 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 emis-
são da nota fiscal de venda ao 
Consumidor, as despesas se-
rão suportadas pela fabricante; 
b) para situações existentes 
após o 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. 
18. As despesas decorrentes 
e consequentes de instalação 
de peças que não pertençam 
ao produto são de responsa-
bilidade única e exclusiva do 
Consumidor. 
19. A Electrolux do Brasil S.A. 
declara que não há nenhuma 
outra pessoa física ou jurídica 
habilitada a fazer exceções ou 
assumir compromissos, em 
seu nome, referente ao pre-
sente Certificado de Garantia. 
20. Este Certificado de Garan-
tia é válido apenas para pro-
dutos vendidos e utilizados no 
território brasileiro, sendo que 
quaisquer dúvidas 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 Instru-
ções, Certificado de Garantia 
e a Nota Fiscal do produto. 
Quando necessário, consulte 
a nossa Rede de Serviços 
Autorizados no site (www.
electrolux.com.br) ou o SAC 

através dos telefones 3004-
8778 (capitais e regiões me-
tropolitanas) ou 0800 728 8778 
(demais localidades).

www.electrolux.com.br
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Se após algumas tentativas a cha-
ma não acender, verifique se as 
tampas e os espalhadores  foram 
encaixados corretamente.

aproxime uma chama (fósforo 
aceso), pressione o botão corres-
pondente e gire-o no sentido anti-
-horário até a posição de máximo 
fornecimento de gás.


