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Dicas Ambientais
O material da embalagem é reciclá-
vel. Procure selecionar plásticos, 
papel e papelão e enviar às com-
panhias de reciclagem.
Este aparelho não pode ser tratado como lixo do-
méstico. Em vez disso deve ser entregue ao centro 
de coleta seletiva para reciclagem de equipamen-
tos eletro-eletrônicos.

Obrigado por escolher a Electrolux. Neste manual 
você encontra todas as informações para a sua 
segurança e o uso adequado do seu Freezer. Leia 
todas as instruções antes de utilizar o aparelho e 
guarde-as para futuras referên-
cias. Em caso de qualquer dúvida, 
ligue para o Serviço de Atendi-
mento ao Consumidor 3004 
8778 (capitais e regiões metropo-
litanas) e 0800 728 8778 (demais 
regiões).
Consulte nosso site www.electrolux.com.br na 
Internet; nele você poderá encontrar informações 
sobre acessórios originais Electrolux, assim como 
informações de manuais e catálogos de toda a li-
nha 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 
informações do código, modelo, fabricante 
e outras, será utilizada pelo Serviço Auto-
rizado Electrolux caso seu Freezer neces-
site reparo. Não retire-a do local onde está 
adesivada.

Este aparelho não se destina à utilização por pes-
soas (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 utili-
zação do aparelho ou estejam sob a supervisão 
de uma pessoa responsável pela sua segurança. 
As crianças devem ser vigiadas para assegurar 
que elas não estejam brincando com o aparelho.

Segurança para Crianças
Evite acidentes. Após desembalar o Freezer, man-
tenha o material da embalagem fora do alcance 
de crianças. Não permita que seu Freezer seja 
manuseado por crianças, mesmo que o aparelho 
esteja desligado.
Caso seu Freezer contenha algum pacote de sílica 
gel ou argila Desi Pak® em seu interior, jogue-o 
fora e não permita que crianças brinquem com ele.

Para o Usuário/Instalador

•	 Antes de ligar o seu Freezer, verifique se 
a tensão elétrica da tomada onde será 
ligada é igual à indicada na etiqueta lo-
calizada próxima ao plugue (no cabo de 
alimentação elétrica) ou na etiqueta de 
identificação do aparelho.

•	Desligue o Freezer da tomada sempre que 
fizer limpeza ou manutenção.

•	Nunca desligue o Freezer da tomada pu-
xando pelo cabo elétrico. Use o plugue.

•	Não prenda, torça ou amarre o cabo 
elétrico.

•	 Se o cabo de alimentação estiver danifi-
cado, este deve ser substituído pelo Ser-
viço Autorizado Electrolux a fim de evitar 
riscos.

•	Não tente consertar o Freezer em nenhu-
ma circunstância. Consulte sempre o Ser-
viço Autorizado Electrolux e exija peças 
originais de reposição.

•	Não armazene no Freezer medicamentos, 
produtos tóxicos ou químicos, pois eles 
podem contaminar os alimentos.

•	 Produtos em aerosol sob alta pressão, 
identificados pela palavra inflamável ou 
com o símbolo de uma pequena chama, 
não podem ser armazenados em nenhum 
refrigerador ou freezer sob o risco de 
explosão.

•	Não se apóie sobre as tampas. As dobradi-
ças poderão desregular-se, prejudicando 
a vedação do Freezer e comprometendo  
seu desempenho.
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•	Não deposite recipientes com temperatu-
ra superior a 80°C em cima do seu Freezer, 
sob o risco de danificar o tampo superior 
do aparelho.

•	Mantenha as aberturas de ventilação livres 
e desobstruídas.

•	Não utilize dispositivos mecânicos ou 
qualquer tipo de objeto para acelerar o 
processo de degelo.

•	O fluido refrigerante utilizado no sistema 
de refrigeração deste aparelho é o isobu-
tano (R600a), que é um gás natural com 
um alto nível de compatibilidade ambien-
tal; porém este fluido é inflamável. Por 
isso, durante o transporte e a instalação 
do Freezer, tenha cuidado para não dani-
ficar qualquer componente do sistema de 
refrigeração.

•	 Se houver qualquer tipo de dano a um dos 
componentes do sistema, evite acender 
chamas ou ignitores, ventile totalmente o 
ambiente onde se encontra o aparelho e 
entre em contato com o Serviço Autoriza-
do Electrolux.

•	Não retire nem toque nos itens que se en-
contram dentro do Freezer se estiver com 
as mãos úmidas ou molhadas, pois isto 
pode causar ferimentos na pele ou quei-
maduras provocadas pelo gelo.

•	Não use aparelhos elétricos dentro dos 
compartimentos de armazenamento de 
alimentos do aparelho, a menos que se-
jam do tipo recomendado pelo fabricante.

•	Não coloque panelas quentes nas partes 
de plástico do Freezer.

•	 Jamais deixe velas ou incensos acesos 
sobre o Freezer, sob o risco de provocar 
incêndios.

•	Não guarde gases ou líquidos inflamá-
veis no aparelho, pois eles podem causar 
explosão.

•	Não coloque objetos diretamente contra a 
saída de ar na parte lateral. 

•	Depois de descongelados, os alimentos 
não devem ser recongelados.

•	Guarde os alimentos congelados pré-em-
balados de acordo com as instruções do 
fabricante.

•	Não coloque bebidas gaseificadas dentro 
do Freezer, pois isso cria pressão no reci-
piente, o que pode causar explosão, resul-
tando em ferimentos e danos ao aparelho.

•	 Alimentos congelados podem provocar 
queimaduras se forem consumidos ime-
diatamente depois de retirados do Freezer.

NOTA: Esse modelo usa gás refrigerante in-
flamável R600a em seu sistema selado de 
refrigeração.
As seguintes recomendações devem ser ob-
servadas para sua segurança:
•	 Este eletrodoméstico contém uma peque-

na quantidade de gás refrigerante R600a, 
que não é nocivo ao meio ambiente, mas 
é inflamável. Ele não agride a camada de 
ozônio, nem aumenta o efeito estufa;

•	 Durante o transporte e instalação do apa-
relho, cuide para não provocar danos as 
peças (compressor, tubos do evaporador e 
condensador) do sistema de refrigeração;

•	 Vazamentos de gás refrigerante no sistema 
de refrigeração (compressor, tubos do eva-
porador e condensador) podem entrar em 
combustão e podem provocar danos aos 
olhos;

•	 No caso vazamento de gás refrigerante, evi-
tar a exposição do aparelho e o local onde 
o mesmo se encontra, a chamas (fogo) e 
qualquer outro dispositivo que gera faísca.

•	 Permita a ventilação natural do ambiente 
onde está o eletrodoméstico por alguns 
minutos. Após desligue o aparelho da rede 
elétrica;

•	 Em caso de dúvidas ligue para o Serviço 
de Atendimento ao Consumidor 3004 8778 
(capitais e regiões metropolitanas) e 0800 
728 8778 (demais regiões);

•	O local para a instalação do seu eletrodo-
méstico deve possuir pelo menos 1 metro 
cúbico para cada 8 gramas de gás refrige-
rante contida no produto. A quantidade de 
gás refrigerante contida neste eletrodo-
méstico está nas especificações técnicas. 
Este valor também está indicado na etique-
ta de identificação do aparelho. É perigoso 
para qualquer indivíduo que não seja uma 
pessoa do Serviço Autorizado qualificada 
e com autorização de trabalho para gás 
refrigerantes de hidrocarboneto, para rea-
lizar consertos ou reparos que envolvam 
remoção de algum componente do siste-
ma de refrigeração (compressor, evapora-
dor, condensador) ou do sistema elétrico 
e eletrônico (soquete lâmpada, interruptor, 
termostato, etc…).

•	 Este eletrodoméstico deve ser ligado a 
uma tomada aterrada;

•	Mantenha desobstruídos os orifícios e as 
aberturas de passagens de ar superior, 
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laterais e traseira. Respeite as distâncias 
mínimas (ver item instalação), no local 
onde o eletrodoméstico será instalado;

•	 AVISO: Não utilize dispositivos mecânicos 
ou outros meios para acelerar o processo 
de descongelamento, além daqueles reco-
mendados neste manual;

•	 AVISO: Não danifique o sistema de re-
frigeração (evaporador, compressor e 
condensador);

•	 AVISO: Não use aparelhos elétricos dentro 
dos compartimentos de armazenamento 
de alimentos do aparelho;

•	 Não armazene material explosivo dentro 
do eletrodoméstico ou quaisquer outros 
materiais que contenham propelentes in-
flamáveis, tais como latas de spray, líqui-
dos explosivos ou líquidos inflamáveis, que 
possam causar uma explosão. Durante o 
funcionamento do aparelho, termostatos 
e/ou interruptores podem produzir faíscas 
que representam perigo de incêndio;

•	 Não utilize objetos afiados e pontiagudos 
para retirar o gelo ou para separar alimen-
tos congelados dentro do eletrodoméstico, 
pois pode causar danos ao evaporador e 
causar sérios danos ao eletrodoméstico;

•	 Não use materiais do tipo “sprays” para 
efetuar ou acelerar o degelo, pois tais ma-
teriais podem conter substâncias nocivas 
que podem reagir e danificar as peças de 
plástico;

•	 Não use dispositivos de limpeza a vapor 
para limpar. Vapor sob pressão pode pro-
vocar umidade em componentes elétricos, 
provocando um curto- circuito;

•	O meio ambiente e a segurança pessoal 
devem ser considerados quando do des-
carte do eletrodoméstico. Certifique-se o 
eletrodoméstico seja transportado para um 
lugar apropriado para o descarte e a reci-
clagem segura. NÃO DEIXE o eletrodomés-
tico abandonado em aterros sanitários, ou 
terrenos baldios, pois a espuma utilizada 
no isolamento e o gás refrigerante conti-
do neste eletrodoméstico são inflamáveis. 
Siga as instruções:

•	 Desligue o aparelho da rede elétrica.
•	Cortar o cabo de alimentação no ponto em 

que ele sai do refrigerador e destrua o plu-
gue ou torne-o inutilizável para evitar mal 
uso e que não representem um perigo.

•	 Remova as portas e as prateleiras, para que 
as crianças ao subirem e entrarem no in-
terior dos gabinetes, não fiquem presas e 
não tenham risco de sufocamento.

•	Certifique-se que o eletrodoméstico não 
apresenta qualquer perigo para as crianças 
enquanto está sendo armazenado tempo-
rariamente para a eliminação.

•	 Antes e durante o transporte para descarte, 
garanta que a tubulação do sistema de re-
frigeração não esteja danificada.

•	 Vazamento de gás refrigerante pode causar 
danos e risco de incêndio;

•	 Este eletrodoméstico contém isolamento 
de espuma de poliuretano formado por bo-
lhas de gases inflamáveis. Evite qualquer 
ameaça a segurança, seguindo os proce-
dimentos de descarte apropriado indicado 
acima;

•	Certifique-se que o eletrodoméstico é des-
cartado conforme as orientações e em lo-
cal apropriado para os aparelhos que con-
tenham refrigerantes de hidrocarboneto 
(isobutano: fórmula nome usual: R600a).

•	 Este aparelho é destinado a uso doméstico 
e aplicações similares, tais como:
- cozinha de uso do grupo de funcionários 
em lojas, escritórios e outros ambientes de 
trabalho;
- casas de fazenda e por clientes em 
hotéis, motéis e outros ambientes tipo 
residenciais;
- ambientes de meia-pensão;
- buffet e aplicações similares não destina-
dos ao varejo.
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Deixe um espaço livre de 15 centímetros na parte 
traseira e de 10 centímetros nas laterais do apare-
lho para permitir a correta circulação do ar e evitar 
o superaquecimento.
Este Freezer deve ser instalado em um ambiente 
interno seco e bem ventilado.

Para sua tranquilidade, a Electrolux possui uma 
rede de Serviços Autorizados altamente qualifica-
da para instalar o seu Freezer. Entre em contato 
com um dos Serviços Autorizados Electrolux da 
relação que acompanha o aparelho. A instalação 
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 elétrica, 
tomadas, disjuntor, etc.), pois são de responsabili-
dade do consumidor.

Condições do Local de Instalação
Posicione o Freezer sobre um piso plano e resis-
tente o suficiente para suportar o peso do aparelho 
totalmente carregado.

Não utilize rodízios diferentes dos originais.
Aguarde no mínimo 4 horas antes de ligar o 
seu Freezer, para evitar o mau funcionamen-
to do mesmo.
Sempre que movimentar seu Freezer asse-
gure-se de que ele fique estável.

Puxador

Tabela de conservação de alimentos

Tampa balanceada

Dobradiça

Fechadura com chave de segurança

Painel de controle

Dreno frontal

Rodízios

Cesto removível

Válvula de alívio

Raspador de gelo

Instale o Freezer em um local onde não haja a inci-
dência direta dos raios solares e distante de fontes 
de calor (fogão, forno, aquecedor, etc.).
Os raios solares podem afetar o acabamento do 
aparelho e as superfícies aquecidas podem cau-
sar o aumento do consumo de energia elétrica. 
Ambientes com temperaturas muito baixas tam-
bém podem afetar a performance do aparelho.
Para garantir uma melhor performance, é reco-
mendada a utilização em ambientes com tempe-
ratura ambiente entre 16ºC e 43ºC.
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O aparelho deve ser conectado a uma tomada ex-
clusiva, com uma variação de tensão de acordo 
com a especificada na tabela de variação admis-
sível de tensão. Isso ajudará a obter um melhor 
rendimento do aparelho, além de prevenir contra 
sobrecarga da fiação elétrica da residência, que 
pode causar superaquecimento.
Nunca desligue o Freezer da tomada puxando 
pelo cabo elétrico. Use o plugue. Sempre encaixe 
bem o plugue na tomada.
Quando estiver movendo o aparelho, tenha cuida-
do para não danificar o cabo elétrico.
Para sua segurança, recomendamos que não se-
jam utilizadas extensões para conectar o aparelho.
Informamos que o plugue do cabo de alimentação 
deste eletrodoméstico respeita o novo padrão es-
tabelecido pela norma NBR 14136, da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, e pela Por-
taria 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 mes-
ma ao novo padrão NBR14136, com um eletricista 
de sua confiança.
Os benefícios do novo padrão de tomada são:
•	Maior segurança contra risco de choque elétrico 

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

da, 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.

Conexão Elétrica
O uso incorreto do plugue com pino de aterramen-
to pode resultar em risco de choque elétrico. Se o 
cabo elétrico estiver danificado, entre em contato 
com o Serviço Autorizado Electrolux para que seja 
feita a substituição.
Para sua segurança, esse aparelho 
deve ser devidamente aterrado. O 
seu Freezer possui um cabo elétri-
co com um um plugue de 3 pinos 
que se encaixa nas tomadas padro-
nizadas, para evitar a possibilidade 
de choque elétrico. 
O cabo elétrico deve ser conectado 
a uma tomada aterrada exclusiva. 
Não retire, sob quaisquer circuns-
tâncias, o pino de aterramento do 
cabo elétrico. Se você tiver qual-
quer dúvida sobre o aterramento 
na sua residência, entre em contato 
com um eletricista qualificado.
Esse aparelho deve ser conectado a um circuito 
de acordo com a sua tensão (127 ou 220V), 60Hz, 
devidamente aterrado. Se houver uma tomada de 
2 pinos no local da instalação, é de sua responsa-
bilidade providenciar a instalação de uma tomada 
de 3 pinos aterrada.

Variação Admissível de Tensão*

Tensão (V) do 
freezer Mínima (V) Máxima (V)

127 116 133

220 201 231

* Os níveis de tensão de alimentação com o qual 
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).
Caso a tensão de alimentação do aparelho este-
ja 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 não inferior a 2000VA. Danos ao aparelho 
poderão ocorrer se houver, no local da instalação, 
variação de tensão fora dos limites especificados 
(vide tabela citada acima) ou quedas frequentes 
no fornecimento de energia. 
O cabo elétrico deve ficar atrás do aparelho. Para 
evitar acidentes, não deixe o cabo elétrico exposto 
ou pendurado.
Certifique-se de que o Freezer não está em cima 
do cabo elétrico após a instalação.
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Antes de utilizar o Freezer pela primeira vez, lim-
pe o interior e todos os acessórios internos com 
água morna e detergente neutro para remover os 
odores típicos de um aparelho novo. Em seguida, 
seque bem.

Ligando o Freezer
Coloque o plugue do cabo elétrico na tomada. A 
lâmpada indicadora de funcionamento acende no 
painel de controle.
Gire o botão de regulagem da temperatura no sen-
tido horário.

Ajuste de temperatura
É o botão de regulagem de 
temperatura que define a 
condição de “dupla ação”, 
ou seja, o aparelho funcio-
nará como um Conservador 
ou como um Freezer. Para girar o botão do contro-
le de temperatura, utilize uma moeda pequena ou 
uma chave.
O aparelho funciona como conservador de alimen-
tos com o botão situado no inicio da faixa, “Con-
servador”. Desta forma os alimentos não serão 
congelados, permanecendo à temperaturas posi-
tivas próximas de 0ºC. Esta faixa é indicada para 
resfriar bebidas, laticínios, etc.
Na região central da faixa o aparelho funciona com 
temperatura negativa, isto é, conserva alimentos 
congelados, entretanto não deve ser usado para 
congelar alimentos.
Girando-se o botão no sentido horário, diminui-
-se ainda mais a temperatura interna, atingindo a 
faixa “Freezer”. Ao se posicionar o botão na fai-
xa “Freezer”, os alimentos armazenados serão 
congelados.
A temperatura ideal para congelamento é de -18 
ºC e será influenciada pela temperatura ambiente, 
o número de vezes que se abre a tampa do Apa-
relho, a quantidade de alimentos armazenados e 
a localização do aparelho. Defina a posição ideal 
de regulagem.

Função Turbo Congelamento
Acionando a tecla Turbo, a luz verde acenderá indi-
cando a condição de congelamento rápido. Deve 
ser utilizada para o congelamento de alimentos 
frescos.
A tecla “TURBO” (luz Verde) só deve ser ligada 
quando o Freezer estiver na função Freezer e no 
máximo por 24 horas. Esta função não desliga 
automaticamente.

Luz piloto

Luz de congelamento rápido

Botão turbo (congelamento rápido)

Regulador de temperatura (termostato)

Função Turbo (Congelamento Rápido)
Você pode acionar esta função pressionando a 
tecla Turbo.
A lâmpada da função Turbo acenderá no painel de 
controle.
É possível desacionar a função a qualquer mo-
mento pressionando a tecla novamente. A lâmpa-
da apagará.
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Sempre que desligar o Freezer, aguarde 10
minutos antes de religá-lo.
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Dicas para o Congelamento
Siga as dicas abaixo para obter o maior aproveita-
mento do processo de congelamento:
•	O processo de congelamento demora 26 horas. 

Não devem ser colocados mais alimentos den-
tro do Freezer durante este período.

•	 Congele apenas alimentos de alta qualidade, 
frescos e extremamente limpos.

•	 Prepare os alimentos em pequenas quantidades 
para permitir que sejam rápida e completamen-
te congelados e para poder descongelar ape-
nas a quantidade necessária posteriormente.

•	 Embale os alimentos em folha de alumínio ou 
filme plástico e certifique-se de que as embala-
gens são herméticas.

•	 Não permita que os alimentos frescos e des-
congelados entrem em contato com os alimen-
tos já congelados, evitando, assim, o aumento 
de temperatura dos alimentos congelados.

•	 Alimentos sem gordura são mais indicados 
para congelamento do que os alimentos com 
gordura.

•	O sal reduz o tempo de armazenamento dos 
alimentos.

•	 Anote a data de congelamento em cada emba-
lagem individual para que você saiba o tempo 
de armazenamento.

•	 Não congele quantidades acima do indicado 
(vide tabela da página 12).

Dicas para Armazenamento de Alimentos 
Congelados
Siga as dicas abaixo para obter o melhor desem-
penho do seu Freezer:
•	 Certifique-se de que os alimentos congelados 

foram armazenados adequadamente antes de 
comprá-los.

•	 Certifique-se de que  os alimentos congelados 
são transferidos do supermercado ao Freezer 
no menor espaço de tempo possível.

•	 Não abra a tampa muitas vezes nem a deixe 
aberta mais tempo do que o necessário.

•	 Uma vez descongelados, os alimentos se dete-
rioram rapidamente e não podem ser congela-
dos novamente.

•	 Não exceda o período de armazenamento indi-
cado pelo fabricante do alimento.

A validade entre os limites mínimos e máximos do 
tempo de armazenamento indicado depende da 
qualidade dos alimentos e do tratamento antes do 
congelamento.

Desligando o Freezer
Para desligar o Freezer, gire o botão de regulagem 
de temperatura para a posição mínima e desco-
necte o aparelho da tomada.

Carregar/Abastecer
Estas instruções devem ser seguidas antes do pri-
meiro abastecimento ou após o degelo total para 
limpeza do Freezer.
1. Conecte o plugue do cabo elétrico na tomada.
2. Deixe o Freezer funcionando por 2 horas antes 

de armazenar qualquer alimento em seu interior.
3. Carregue de acordo com as orientações a 

seguir.
4. Após o carregamento, regule o termostato na 

posição mais indicada, seguindo as informa-
ções do item “Ajuste de Temperatura”.

Congelamento de Alimentos Frescos
Este Freezer é adequado para o congelamento de 
alimentos frescos e para a conservação a longo 
prazo de alimentos congelados.
Antes de colocar alimentos frescos para serem 
congelados, acione a função Turbo (congelamento 
rápido). Recomenda-se fazer isso 24 horas antes 
do carregamento para que o freezer esteja com 
uma temperatura propicia para o congelamento.
O processo de congelamento dura 26 horas: du-
rante este período, não coloque novos alimentos 
no Freezer.

Armazenamento de Alimentos 
Congelados
Ao ligar o Freezer pela primeira vez ou após um 
período sem utilização, antes de colocar os produ-
tos dentro do aparelho, deixe-o em funcionamento 
por, no mínimo, 2 horas na temperatura mais fria 
antes de colocar os alimentos.

Em caso de descongelamento acidental de-
vido a falta de energia elétrica, por exemplo, 
se o aparelho ficar desligado por mais de 
30 horas no modelo H162 ou 36 horas no 
modelo H222, os alimentos descongelados 
devem ser consumidos rapidamente ou co-
zidos imediatamente.

Tabela de Alimentos Congelados

Os símbolos apresentam diferentes tipos de ali-
mentos congelados. Os números indicam o tempo 
de armazenamento em meses para os respectivos 
tipos de alimentos.
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Limpeza geral
Antes de efetuar qualquer operação de manuten-
ção, incluindo as descritas neste manual, desligue 
o Freezer da energia elétrica retirando o plugue da 
tomada.
Jamais limpe o seu Freezer 
com fluidos inflamáveis como 
álcool, querosene, gasolina, 
tinner, varsol, solventes ou 
outros produtos químicos 
abrasivos como detergentes, 
ácidos ou vinagres.

Não jogue água diretamente dentro ou fora
do Freezer.

Parte Interna
Limpe o interior do Freezer e os acessórios com 
uma solução de água morna e bicarbonato de só-
dio (uma colher de sopa de bicarbonato para cada 
1 litro de água). Seque-o cuidadosamente.
As peças plásticas não podem ser lavadas com 
água quente.

Parte Externa
Muitos produtos de limpeza contêm componentes 
químicos que podem atacar/danificar os plásticos 
usados neste aparelho. Por isso, para limpar facil-
mente a parte externa do seu Freezer, utilize ape-
nas uma solução de água morna com detergente 
neutro e depois seque-o cuidadosamente.
Mantenha a grade de proteção do compressor 
sempre limpa, espanando-a ou varrendo-a sem-
pre que necessário para garantir a máxima perfor-
mance do aparelho.

Não é necessário limpar a área do 
compressor.

Borracha de Vedação da Tampa
A borracha de vedação da tampa deve ser limpa 
cuidadosamente com detergente neutro e água 
morna.
Enxágue e seque, tomando cuidado para não da-
nificar a borracha.

Descongelamento (Degelo)
Proceda a operação de degelo de 6 em 6 meses 
ou sempre que a camada de gelo atingir 1 cm ou 
a espessura de uma caneta.
A formação de uma camada maior de gelo na par-
te superior é normal.

Degelo com Limpeza
Utilize este procedimento para degelar e limpar o 
Freezer.
1. Retire o plugue da tomada.
2. Retire todos os alimentos do interior do Freezer.
3. Retire a tampa do dreno interno, puxe ou retire a 

tampa do dreno frontal e coloque um recipiente 
embaixo para coletar a água.

4. Depois de terminado o degelo, limpe o Free-
zer seguindo as instruções do item “Limpeza e 
Manutenção”.

5. Coloque a tampa dreno.
6. Ligue o plugue na tomada e proceda a regu-

lagem do termostato seguindo as informações 
dos itens “Como Usar - Carregar/Abastecer e 
Ajuste de Temperatura”.

Período de Férias
Se o aparelho não será usado por algum tempo, 
observe as seguintes precauções:
1. Retire o plugue do cabo elétrico da tomada.
2. Retire todos os alimentos de dentro do Freezer.
3. Descongele e limpe o Freezer e todos os 

acessórios.
4. Deixe a tampa aberta para evitar a formação de 

odores desagradáveis.

Se você decidir manter o Freezer ligado, 
peça a alguém para que o verifique espora-
dicamente, para evitar que os alimentos no 
interior se estraguem em caso de falta de 
energia elétrica.

Nunca utilize objetos afiados de metal para 
raspar o gelo, pois isto pode danificar o 
aparelho.
Para acelerar o processo de descongela-
mento, você pode utilizar o raspador de gelo 
que acompanha o produto.
O aumento de temperatura nas embalagens 
dos alimentos congelados durante o des-
congelamento do Freezer pode diminuir o 
tempo de armazenamento.
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Assistência ao Consumidor
Caso seu Freezer apresente algum problema de 
funcionamento, verifique as prováveis causas e 
correções.

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

Problema Prováveis Causas Correções

O Freezer não 
funciona

Disjuntor desligado. Ligue o disjuntor. O Freezer deve ser 
conectado a uma tomada exclusiva.

O cabo elétrico não está conectado Certifique-se de que o cabo elétrico foi 
devidamente conectado na tomada.

Não liga após uma queda rápida de 
energia elétrica.

Aguarde 10 minutos antes de religar o 
Freezer após o retorno da energia.

Sem tensão na tomada. Consulte um eletricista.

Tensão na tomada muito alta ou muito 
baixa (neste caso, o compressor dará vá-
rios arranques sucessivos sem, contudo, 
funcionar).

Instale um estabilizador de tensão 
(2000VA).

Não refrigera o 
suficiente

Temperatura ambiente muito alta.

Quando a temperatura ambiente está 
muito alta o Freezer precisa ser ajustado 
para uma temperatura mais baixa (mais 
fria).

A temperatura não foi ajustada 
corretamente. Selecione uma temperatura mais fria.

A tampa é aberta com muita frequência. Abra a tampa do Freezer somente quan-
do necessário.

A tampa não foi fechada completamente. Certifique-se de que a tampa foi total-
mente fechada.

A tampa foi deixada aberta por muito 
tempo.

Não deixe a tampa aberta mais tempo do 
que o necessário.

Antes do congelamento o Freezer não foi 
suficientemente pré-refrigerado.

Deixe o aparelho pré-refrigerar o tempo 
suficiente.

Foram colocadas grandes quantidades 
de alimentos a serem congelados ao 
mesmo tempo.

Aguarde algumas horas e volte a verificar 
a temperatura. Da próxima vez, coloque 
menores quantidades de alimentos a 
serem congelados ao mesmo tempo.

Os alimentos colocados no Freezer 
estavam muito quentes.

Aguarde até que os alimentos estejam 
em temperatura ambiente antes de 
colocá-los no Freezer.

Os alimentos foram colocados muito 
perto uns dos outros.

Coloque os alimentos de forma a que o 
ar frio possa circular entre eles.

Excesso de 
gelo

Os alimentos não foram embalados 
corretamente. Embale os produtos corretamente.

A tampa não foi fechada completamente. Certifique-se de que a tampa está total-
mente fechada.

A tampa do dreno não foi colocada 
corretamente. Coloque a tampa do dreno corretamente.
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Problema Prováveis Causas Correções

O compres-
sor funciona 
continuamente

A temperatura não foi ajustada 
corretamente. Selecione uma temperatura mais quente.

A tampa é aberta com muita frequência. Abra a tampa somente quando 
necessário.

A tampa não foi fechada completamente. Certifique-se de que a tampa está total-
mente fechada.

Foram colocadas grandes quantidades 
de alimentos a serem congelados ao 
mesmo tempo.

Aguarde algumas horas e volte a verificar 
a temperatura. Da próxima vez, coloque 
menores quantidades de alimentos a 
serem congelados ao mesmo tempo.

Os alimentos colocados no Freezer 
estavam muito quentes.

Aguarde até que os alimentos estejam 
em temperatura ambiente antes de 
colocá-los no Freezer.

Função Turbo ativada. Desacione a função Turbo (a lâmpada 
apagará).

Temperatura ambiente muito alta. Tente baixar a temperatura do ambiente 
onde o aparelho está instalado.

A tampa não 
fecha

Excesso de gelo. Elimine o excesso de gelo.

As dobradiças da tampa estão sujas. Limpe as dobradiças.

A tampa está bloqueada por embalagens 
de alimentos.

Coloque as embalagens de forma que 
não interfiram no fechamento da tampa.

A tampa não 
abre

As dobradiças da tampa estão sujas. Limpe as dobradiças.

A tampa foi fechada recentemente. Aguarde alguns minutos antes de reabrir 
a tampa.

Ruídos
Aparelho desnivelado.

Certifique-se de que o Freezer está 
nivelado, com os 4 rodízios totalmente 
apoiados no chão.

Aparelho encostado na parede. Respeite as distâncias indicadas na 
página 5.

Se o freezer 
apresenta 
aquecimento 
excessivo

Freezer encostado na parede ou 
embutido.

Mantenha a distância recomendada no 
item “Instalação”.

Raios solares incidindo diretamente no 
Freezer ou próximo a fontes de calor. Veja o item “Instalação”.
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Largura (mm) 606 806

Altura (mm) 909 909

Profundidade (mm) 706 706

Capacidade de armazenamento (litros) (Norma ISO5155) 149 222

Massa líquida modelo 127V / 220V (kg) 36,0 / 37,0 41,0 / 42,0

Tensão nominal (V) 127 / 220 127 / 220

Frequência (Hz) 60 60

Corrente nominal modelo 127V / 220V (A) 1,14 / 0,8 1,25 / 0,85

Retenção de temperatura (horas) 30,4 36,1

Consumo de energia (kW/mês) (Norma ISO5155) 26,6 34,0

Capacidade de congelamento (kg/24h) (Norma ISO5155) 8,0 11,0

Gás refrigerante R600a / 65g R600a / 68g

Este aparelho é destinado a uso doméstico e aplicações similares, tais como:
•	Cozinha de uso do grupo de funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
•	Casas de fazenda e por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes tipo residenciais;
•	 Ambientes de meia-pensão;
•	Buffet e aplicações similares não destinadas ao varejo.

Caso seja necessário, utilize um transformador de tensão com potência de 2000VA.

Suor na Superfície Externa
Segundo a norma internacional ISO5155, os free-
zers de uso doméstico não devem apresentar 
escorrimento de água na super-
fície externa, exceto quando ins-
talados em locais com umidade 
relativa do ar acima de 80% é 
possível que o Freezer apresen-
te condensação externa (suor).

Ruídos Normais de Operação
Ao ligar ou desligar, o seu 
Freezer pode apresentar um 
“estalo”, o que é perfeitamente 
normal. Trata-se do funciona-
mento do termostato (controle 
de temperatura).
Seu Freezer em funcionamento pode apre-
sentar um “chiado”, principalmente quando o 
mesmo estiver com a tampa aberta. Este ruído 

deve-se à expansão do fluido refrigerante dentro 
do evaporador. 
O compressor pode gerar um “ruído”. Isto é uma 
característica dos compressores modernos que 
funcionam em velocidades maiores que os mode-
los antigos, apresentando melhor desempenho e 
menor consumo de energia.
A contração e dilatação dos componentes inter-
nos, devida à variação de temperatura, pode gerar 
pequenos “estalos” em seu Freezer. Isto ocorre 
durante o funcionamento normal do Freezer e prin-
cipalmente após o fechamento da tampa.

Aquecimento Próximo ao Compressor 
(Motor) e Laterais
É normal que estas regiões 
apresentem temperaturas ele-
vadas, pois nelas circula o fluido 
refrigerante em alta temperatura.
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A fabricante Electrolux do Brasil S.A. concede garantia contra qualquer 
vício de fabricação aplicável nas seguintes condições:
1. O início da vigência da garantia ocorre na data de emissão da com-
petente nota fiscal de venda ao consumidor correspondente ao produto 
a ser garantido com identificação, obrigatoriamente, de modelo e carac-
terísticas 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 disposi-
ção 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 imedia-
tamente comunicado ao Serviço Autorizado Electrolux mais próximo de 
sua residência, cujo contato e endereço pode ser encontrado na rela-
ção que acompanha o produto, no site da fabricante (www.electrolux.
com.br), ou, informado pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor 
Electrolux.
5. Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentem vícios 
constatados como de fabricação, além da mão de obra utilizada no res-
pectivo reparo.
6. Vidros, peças plásticas (botões, gavetas, capa dos puxadores, tam-
pas, prateleiras, porta laticínios, frisos, acabamentos, emblemas, etc) e 
lâmpadas 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 co-
mercial, laboratorial, industrial, etc.). Também não terão nenhum tipo de 
cobertura pelas garantias (legal e contratual), indenização e/ou ressarci-
mento, materiais ou alimentos armazenados no interior do produto utili-
zado para os fins citados.
9. O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado.
10. O produto tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda sofrer 
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alterações, modificações ou consertos feitos por 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 manu-
seio, riscos, amassamentos ou atos e efeitos da natureza.
14. O não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de forne-
cimento de energia elétrica e/ou falta de água no local onde o produto 
está instalado.
15. Despesas com transporte, peças, materiais e mão de obra para pre-
paração do local onde será instalado o produto (ex. rede elétrica, cone-
xões elétricas e hidráulicas, tomadas, esgoto, alvenaria, aterramento, 
etc.).
16. Chamadas relacionadas unicamente a orientação de uso constan-
tes no Manual de Instruções ou no próprio produto serão passíveis de 
cobranças.
Outras disposições:
17. As despesas de deslocamento do Serviço Autorizado, para atendi-
mento de produtos instalados fora do município de sua sede, obedece-
rão os seguintes critérios:
a) para situações existentes nos primeiros 90 (noventa) dias seguintes à 
data de emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor, as despesas 
serão suportadas pela fabricante;
b) para situações existentes após o 91º (nonagésimo primeiro) dia se-
guinte 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 conseqüentes de instalação de peças 
que não pertençam ao produto são de responsabilidade única e exclu-
siva do 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 quaisquer dú-
vidas sobre as disposições do mesmo devem ser esclarecidas pelo 
manual de instruções, pelo site da fabricante ou pelo Serviço de Atendi-
mento ao Consumidor Electrolux.
21. Para sua comodidade, preserve o MANUAL DE INSTRUÇÕES, CER-
TIFICADO 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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