
Modelo: ALBA CUBO ILHA / ALBA PIRAMIDE ILHA

MANUAL DO PROPRIETÁRIO

O Fabricante não se responsabiliza por possíveis inexatidões, imputáveis a erros de 
impressão ou de transcrição, contidas neste manual e reserva-se o direito de efetuar qualquer 
modificação ou atualização sempre que necessário e sem qualquer aviso prévio. A 
representação gráfica das figuras contidas neste manual é meramente indicativa.

A ELETTROMEC, buscando a melhoria contínua de seus produtos comercializados, reserva-
se o direito de alterar seus produtos e suas características, técnicas ou estéticas sem prévio 
aviso indicativo.

O Fabricante reserva-se o direito de efetuar nos próprios produtos as modificações que julgar 
necessárias ou úteis, também no interesse das características essenciais de funcionamento e 
de segurança.

Este Manual de Instruções vai ajudá-lo a instalar, manusear e preservar sua coifa 
Elettromec.

Nas páginas seguintes estão explicações sobre todo o funcionamento do aparelho e a 
melhor forma de cuidar de sua coifa.

Os produtos Elettromec possuem garantia de qualidade e inestimável elegância. Este 
produto além de ser um excelente eletrodoméstico, decora  embeleza qualquer 
ambiente  em que for colocado.

A Elettromec possui ainda uma grande linha de coifas importadas, além de Ice Maker, 
fornos e adega climatizada para vinhos, que aliam conforto e qualidade, nossa marca 
registrada. Se inspire na sua “coifa” a mais versátil da Elettromec e venha conhecer 
toda a linha da Elettromec.

Agora aproveite sua mais nova aquisição, siga todas as instruções deste Manual.



ALBA CUBO ILHA

Medidas em milímetros
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CARACTERÍSTICA INFORMAÇÃO TÉCNICA

LARGURA 55 cm

ACABAMENTO aço inoxidável e vidro branco

COMANDO soft touch

VELOCIDADE 4

ILUMINAÇÃO 6 lâmpadas halógenas 20 W + 4 lâmpadas halógenas 20W

FILTRO DE ALUMÍNIO 1

FILTRO DE CARVÃO 1

FUNÇÃO clean air / controle de limpeza e troca de filtros / timer

VAZÃO 250-500 m³ /h

RUÍDO 43-60 db

CONSUMO 0.23 kW/h

POTÊNCIA (W) 650 W

MOTOR 450 W

TENSÃO 220 V

PROFUNDIDADE 49 cm

TIPO ilha



ALBA PIRAMIDE  ILHA

Medidas em milímetros
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CARACTERÍSTICA INFORMAÇÃO TÉCNICA

LARGURA 80 cm

ACABAMENTO aço inoxidável e vidro branco

COMANDO soft touch

VELOCIDADE 4

ILUMINAÇÃO 6 lâmpadas halógenas 20 W + 4 lâmpadas halógenas 20W

FILTRO DE ALUMÍNIO 1

FILTRO DE CARVÃO 1

FUNÇÃO clean air / controle de limpeza e troca de filtros / timer

VAZÃO 250-500 m³ /h

RUÍDO 43-60 db

CONSUMO 0.23 kW/h

POTÊNCIA (W) 650 W

MOTOR 450 W

TENSÃO 220 V

PROFUNDIDADE 50 cm

TIPO ilha
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PORTUGUÊS P

 GENERALIDADES

Ater-se especificamente às instruções indicadas neste
manual. Declina-se qualquer responsabilidade por 
eventuais inconvenientes, danos ou incêndios provocados 
ao aparelho, derivantes da inobservância das instruções 
indicadas neste manual. O exaustor foi projetado para ser 
utilizado exclusivamente em ambientes domésticos.
A coifa pode ter estéticas diferentes a quanto ilustrado 
neste livrete, todavia as instruções de uso, manutenção 
e instalação permanecem as mesmas.
Ÿ É importante conservar este livrete para podê-lo 

consultar a qualquer momento. Em caso de venda, 
cessão ou mudança, certificar-se que o mesmo fique 
junto com o produto.

Ÿ Ler cuidadosamente as instruções: as mesmas 
apresentam importantes informações sobre a 
instalação, uso e segurança.

Ÿ Não efetuar variações elétricas ou mecânicas no 
produto ou nos tubos de fuga.

Nota: As peças que apresentam o símbolo “(*)” são 
acessórios opcionais fornecidos somente em alguns 
modelos ou são peças não fornecidas e que, portanto, 
deverão ser adquiridas.

 ADVERTÊNCIAS PARA A SEGURANÇA

Atenção! Não conectar o aparelho à rede elétrica enquanto a 
instalação não tiver sido totalmente completada.
Antes de qualquer operação de limpeza ou manutenção, 
desligar a coifa da rede elétrica tirando a ficha ou desligando 
o interruptor geral da habitação.
Para todas as operações de instalação e manutenção, utilize 
luvas de trabalho.
Nunca utilizar a coifa sem a grelha corretamente montada!
A coifa NUNCA deve ser utilizada como plano de apoio 
exceto se isto não tiver sido expressamente indicado.
Quando a coifa de cozinha é utilizada contemporaneamente 
com outros aparelhos a combustão de gás ou outros 
combustíveis o local deve dispor de suficiente ventilação.
O ar aspirado não deve ser transportado por meio de ductos 
usados para a descarga dos fumos produzidos por aparelhos 
a combustão de gás ou de outros combustíveis.
É severamente proibido cozinhar alimentos diretamente na 
chama sob a coifa.
O emprego de chama livre é danoso para os filtros e pode dar 
lugar a incêndios, portanto, deve ser absolutamente evitado.
A fritura deve ser feita sob controle de modo a evitar que o 
óleo superaquecido se incendeie.
As partes acessíveis podem aquecer-se notavelmente 
quando forem usadas com os aparelhos para a cozedura.
No que diz respeito às medidas técnicas e de segurança a 
serem adotadas para a descarga dos fumos, ater-se 
estritamente a quanto previsto pelos regulamentos das 
autoridades competentes locais.

A coifa deve ser limpa freqüentemente tanto interna quanto 
externamente (PELO MENOS UMA VEZ POR MÊS, todavia, 
respeitar quanto expressamente indicado nas instruções de 
manutenção indicadas neste manual).
A inobservância das normas de limpeza da coifa e da 
substituição e limpeza dos filtros comporta riscos de incêndio.
Não utilizar ou deixar a coifa sem lâmpadas corretamente 
montadas devido ao possível risco de choque elétrico.
Declina-se qualquer responsabilidade por eventuais 
inconvenientes, danos ou incêndios provocados ao aparelho 
derivantes da inobservância das instruções indicadas neste 
manual.

ATENÇÃO: 
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.

SEGURANÇA DAS CRIANÇAS:
Este eletrodoméstico deve ser usado somente por adultos. 
Esteja certo que as crianças não toquem nos controles deste. 
As partes expostas deste eletrodoméstico quando aquecidos 
durante o cozimento, permanecerão quentes por algum 
tempo há mais depois de desligado. Mantenha as crianças 
bem longe até que eletrodoméstico tenha esfriado.

Este aparelho está classificado de acordo com a Diretiva 
Europeia 2002/96/EC sobre Resíduos de equipamento 
elétrico e eletrônico (REEE).
Ao garantir a eliminação adequada deste produto, estará a 
ajudar a evitar potenciais conseqüências negativas para o 
ambiente e para a saúde pública, que poderiam derivar de um 
manuseamento de desperdícios inadequado deste produto.

O símbolo     no produto, ou nos documentos que 
acompanham o produto, indica que este aparelho não pode 
receber um tratamento semelhante ao de um desperdício 
doméstico.
Pelo contrário, deverá ser depositado no respectivo centro de 
recolha para a reciclagem de equipamento elétrico e 
eletrônico.
A eliminação deverá ser efetuada em conformidade com as 
normas ambientais locais para a eliminação de desperdícios.
Para obter informações mais detalhadas sobre o tratamento, 
a recuperação e a reciclagem deste produto, contate o 
Departamento na sua localidade, o seu serviço de eliminação 
de desperdícios domésticos ou a loja onde adquiriu o produto.
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PRECAUÇÃO: Este eletrodoméstico deve apenas ser 
instalado e utilizado em locais com permanente ventilação, 
obedecendo as normas locais.

A instalação, tanto elétrica quanto mecânica, deve ser 
efetuada por pessoal especializado.
A distância mínima entre a superfície de suporte dos 
recipientes no dispositivo de cozimento e a parte mais baixa 
da coifa não deve ser inferior a 50cm no caso de fogões 
elétricos e 65cm no caso de fogões a gás ou mistos.
Se as instruções de instalação do dispositivo de cozimento a 
gás especificarem uma distância maior, deve-se levar em 
conta esta indicação.

Conexão elétrica
A tensão de rede deve corresponder à tensão indicada na 
etiqueta das características situada no interior da coifa.
O produto foi predisposto para a conexão direta à rede de 
alimentação, portanto, aplicar um interruptor bipolar em 
conformidade com as normas que assegure a desconexão 
completa da rede nas condições da categoria III de sobre 
tensão, de acordo com as regras de instalação.
ATENÇÃO! A peça B (elemento de fixação ao teto - Fig.1), 
é dotada de condutor (amarelo – verde) que deve ser 
conectado à terra da instalação elétrica doméstica. Fig.4
Atenção! A substituição do cabo de interconexão deve ser 
efetuada pelo serviço de assistência técnica autorizado.

Montagem
Este tipo de exaustor deve ser fixado ao teto.
A coifa é dotada de buchas de fixação adequadas à maior 
parte das paredes/tectos. Todavia, é necessário interpelar um 
técnico qualificado para se certificar quanto à idoneidade dos 
materiais em função do tipo de parede/tecto. A parede/tecto 
deve ser suficientemente robusta para suportar o peso da 
coifa.
Alguns modelos não fornecem os painéis (Nominados 
Versão Painelavél) com o propósito de permitir a 
personalização do produto.

Atenção!: Os materiais utilizados para revestir à versão 
Painelavél devem ser conforme a Norma Geral Européia 
de Eletrodoméstico EN 60335-1 e ao eletrodoméstico 
coifa em particular EM 60334-2-31.
Elica S.p.A não se responsabiliza por eventuais danos 
causados pela  ut i l ização de mater ia is  não 
correspondentes aos já citados.

Atenção! : Não conecte o aparelho à rede elétrica até que 
a instalação da coifa e do painel de controle seja 
completamente concluída.
Os desenhos técnicos necessários para determinar as 
dimensões corretas do painel e dos pontos de fixação estão 
localizados na primeira pagina deste manual. 
Fig. 18-19

Descrição do exaustor
Fig. 1
A. Cobertura
B. Elemento de suporte ao teto
C. Tirantes da coifa
D. Tampa decorativa
E. Caixa para a conexão à rede elétrica doméstica
F. Cabo elétrico
G. Lâmpada halógena
H. Filtro de carvão activado
I. Filtro metálico anti-gorduras
J. Painel
K. Lâmpada lateral
L. Haste de controle

Atenção! A haste de controle é fornecida em dotação e deve 
ser a última a ser instalada antes de conectar a coifa à rede 
elétrica.
Inserir a haste de controle na respectiva sede (ver desenhos 
nas primeiras páginas deste livrete – engate por encaixe, 
sentido do engate obrigado).

A coifa foi realizada para ser utilizada na versão filtrante com 
re-circulação interna.
Os fumos e vapores do cozimento são aspirados para dentro 
da coifa, filtrados e depurados passando através do(s) filtro(s) 
gordura e o(s) filtro(s) de carvão ativado que DEVE FAZER 
PARTE da dotação da coifa.

Importante
É possível adquirir um Kit para a função aspirante.
Neste caso o filtro de carvão não deverá ser instalado.
Ao utilizar o Kit aspirante outro tipo de instalação da coifa 
poderia ser requisito, as quais contem neste manual, por isso 
antes de iniciar com a instalação da coifa, adquira o kit 
aspirante e consulte as instruções anexadas ao Kit.

 INSTRUÇÕES PARA A INSTALAÇÃO
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Usar a potência de aspiração no caso de uma maior 
concentração de vapores de cozimento. Aconselhamos ligar 
a aspiração 5 minutos antes de iniciar a cozinhar e de deixá-la 
em funcionamento por aproximadamente 15 minutos após o 
término do cozimento.
O exaustor é dotado de um dispositivo "TOUCH" para o 
controle de luzes e velocidades.
Para a correta utilização leia atentamente as instruções 
abaixo descritas.
O exaustor pode ser controlado através de um controle 
remoto disponível como acessório (ver o parágrafo relativo ao 
funcionamento do controle remoto).

4a velocidade (potência) de aspiração - led VERMELHO A
PISCAR
Nota: a 4a velocidade (potência) de aspiração fica acesa por 
5 minutos, após esse tempo o motor de aspiração posiciona-
se na 2a velocidade.
Ainda pressionado, o motor de aspiração desliga-se (Stand 
by).

Necessidade de lavar os filtros anti-gordura: led VERDE A 
PISCAR (leia as instruções relativas ao "Reset e configuração
da sinalização de saturação dos filtros")
Necessidade de lavar ou substituir os filtros a carvão: led 
COR-DE-LARANJA A PISCAR (leia as instruções relativas ao 
"Reset e configuração da sinalização de saturação dos 
filtros")
Nota: O reset pode ser efetuada seja através da placa de 
controle seja através do telecomando.

Controle da luz central
A luz central pode ser acesa e desligada premindo o botão T2 
da placa de controle.

Controle das luzes laterais (quando previstas)
As luzes laterais podem ser acesas e desligadas premindo 
DE MANEIRA PROLONGADA o botão T2 da placa de 
controle.
O TOQUE PROLONGADO permite, para além de ligar e 
desligar, de ajustar a intensidade da luz emitida pelas 
lâmpadas.
Nota: As funções de ligar, desligar (e ajuste) alternam-se. 
O ajuste da intensidade da luz não é disponível para os 
exaustores com lâmpadas neon.

Reset e configuração da sinalização de saturação dos 
filtros
Ligue o exaustor a uma velocidade qualquer (veja o parágrafo 
acima "Selecione as velocidades (potências) de aspiração")

Reset sinalização saturação do filtro anti-gordura (LED 
VERDE A PISCAR na placa de controle)
Proceda primeiro com a manutenção do filtro como 
descrito no parágrafo correspondente.
Mantenha pressionado (mais de 3 segundos) o botão T1 da 
placa de controle, o LED para de piscar e indica que o reset da 
sinalização foi efetuado, o exaustor desliga-se.

Reset sinalização saturação do filtro a carvão (LED COR-
DE-LARANJA A PISCAR)
Proceda primeiro com a manutenção do filtro como 
descrito no parágrafo correspondente.
Mantenha pressionado (mais de 3 segundos) o botão T1 da 
placa de controle, o LED pára de piscar a indicar que o reset 
da sinalização foi efetuado, o exaustor desliga-se.

Desativação da sinalização de saturação do filtro a
carvão (para aplicações especiais)
Desligue o exaustor (veja o parágrafo acima "Selecione as
velocidades (potências) de aspiração")

 USO E MANUTENÇÃO
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Função de ligação automática
O exaustor está equipado com um sensor de temperatura que 
ativa o motor à 1ª velocidade (potência) de aspiração no caso 
em que a temperatura ambiente na zona circunstante ao 
exaustor ultrapasse os 70ºC.
O utilizador pode, contudo, desligar ou modificar a velocidade 
(potência) de aspiração (veja parágrafo "Controle das 
velocidades (potências) de aspiração").

Controle das velocidades (potências) de aspiração
A seleção das velocidades (potência) de aspiração é cíclica 
segundo a seqüência velocidade "stand-by - 1-2-3-4- Stand 
by -1-2...", deste modo, cada vez que carrega no botão T1 da 
placa de controle, a velocidade (potência) de aspiração 
aumenta de um nível para se desligar (stand-by) se o botão for 
pressionado ainda quando o exaustor estiver na velocidade 
de (potência) de aspiração 4.
É possível desligar o exaustor (stand by) mesmo quando o 
este estiver em qualquer velocidade pressionando de modo 
prolongado (mais de 3 segundos) a tecla T1 da placa de 
controle.
É possível determinar a qual velocidade (potência) de 
aspiração se encontra o exaustor dado que a placa é 
fornecida com um led que muda de cor conforme a velocidade 
(potência) de aspiração como se segue:

Exaustor em stand-by: LED DESLIGADO
1a velocidade (potência) de aspiração - led VERDE
2a velocidade (potência) de aspiração - led LARANJA
3a velocidade (potência) de aspiração - led VERMELHO



Mantenha pressionado (mais de 5 segundos) o botão T1 da 
placa de controle, o LED pisca com a cor VERDE a indicar que 
foi desativada a sinalização de saturação do filtro a carvão.
Para ativar novamente a sinalização de saturação do filtro de 
carvão, repita a operação, o LED pisca em COR-DE-
LARANJA.

Uso do controle remoto
O controle remoto tem condições de controlar todas as 
funções da coifa:

Reset sinalização saturação do filtro anti-gorduras (LED 
VERDE LAMPEJANTE na haste de controle)
Primeiramente efetuar a manutenção do filtro como 
descrito no parágrafo correspondente.
Pressionar contemporaneamente por cerca de 3 segundos as
teclas “+” e “-”, o LED para de piscar indicando que o reset da 
sinalização foi efetuado.

Reset sinalização saturação do filtro de carvão ativado 
(LED LARANJA LAMPEJANTE)
Nota! Normalmente o reset de sinalização saturação filtro de 
carvão ativado está desativado, para ativá-lo ver o parágrafo 
abaixo “Ativação da sinalização de saturação do filtro de 
carvão ativado”.
Primeiramente efetuar a manutenção do filtro como 
descrito no parágrafo correspondente.
Pressionar contemporaneamente por cerca de 3 segundos as
teclas “+” e “-”, o LED para de piscar indicando que o reset da 
sinalização foi efetuado.

Desativação da sinalização de saturação do filtro de 
carvão ativado (para aplicações especiais)
Desligar a coifa (ver parágrafo acima “Seleção das 
velocidades (potências) de aspiração”)
Pressionar a tecla “"◄" ou a tecla "►" até visualizar no 
controle remoto o símbolo relativo à função “Reset e 
configuração da sinalização de saturação dos filtros”.
Pressionar contemporaneamente por cerca de 3 segundos as 
teclas “+” e “-”, o LED piscará em VERDE indicando que a 
sinalização de saturação do filtro de carvão ativado foi 
desativada.
Para reativar a sinalização de saturação do filtro de carvão 
ativado repetir a operação, o LED piscará em LARANJA.

Manutenção do controle remoto

Limpeza do controle remoto:
Limpar o controle remoto utilizando um pano macio e uma 
solução detergente neutra isenta de substâncias abrasivas
Substituição da bateria:
• Abrir o vão da bateria fazendo alavanca com uma pequena 
chave de fenda com ponta chata.
• Substituir a bateria descarregada com outra nova de 12 V 
tipo MN21/23
Ao inserir a nova bateria respeitar as polaridades indicadas
no vão da bateria!
• Fechar o vão da bateria.
Descarte das baterias
O descarte das baterias deve ser efetuado de acordo com 
todas as normas e leis nacionais. Não descartar as baterias 
usadas junto com o lixo normal.
As baterias devem ser descartadas de modo seguro.
Para maiores informações a respeito dos aspectos de 
proteção do ambiente, a reciclagem e o descarte de baterias, 
contatar as repartições encarregadas da coleta diferenciada.
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Seleção das velocidades (potências) de aspiração:
Pressionar a tecla "◄" ou a tecla "►" até visualizar no 
controlo remoto o simbolo relativo à função “Seleção das 
velocidades (potências) de aspiração”
Pressionar a tecla “+” ou a tecla “-” ou a tecla "■ " 
respectivamente para aumentar ou diminuir ou desligar 
(stand by) a velocidade (potência de aspiração).

Controle da luz central:
Pressionar a tecla "◄" ou a tecla "►" até visualizar no 
controle remoto o símbolo relativo à função “Controle da luz 
central”
A luz central pode ser acesa e apagada de duas maneiras:
1. Pressionar a tecla “+” ou a tecla “-” respectivamente para 
acender (ON) ou apagar (OFF) a luz central.
2. Pressionar a tecla "■ " para mudar o estado da luz de 
apagada (OFF) para acesa (ON) ou vice-versa.

Controlo das luzes laterais:
Pressionar a tecla "◄" ou a tecla "►" até visualizar no 
controle remoto o símbolo relativo à função “Controle das 
luzes laterais”
Pressionar a tecla "■" para mudar o estado das luzes laterais 
de apagadas (OFF) para acesas (ON) na intensidade máxima 
e vice-versa.
Pressionar a tecla “-” para diminuir a intensidade das luzes 
laterais até apagá-las.
Pressionar a tecla “+” para aumentar a intensidade das luzes 
laterais.

Reset e configuração da sinalização de saturação dos 
filtros
Ligar a coifa a qualquer velocidade (ver parágrafo acima 
“Seleção das velocidades (potências) de aspiração”)
Pressionar a tecla "◄" ou a tecla "►" até visualizar no 
controlo remoto o símbolo relativo à função “Reset e 
configuração da sinalização de saturação dos filtros”

Seleção das velocidades (potências) de aspiração

Controle da luz central

Controle das luzes laterais

Reset e configuração da sinalização de saturação 
dos filtros



Manutenção

Atenção! Antes de qualquer operação de limpeza ou 
manutenção, desconectar a coifa da rede elétrica tirando 
a tomada ou desligando o interruptor geral da habitação.

Limpeza
A coifa deve ser limpa freqüentemente, interna e 
externamente (pelo menos com a mesma freqüência com a 
qual se efetua a manutenção dos filtros gorduras).
Para a limpeza use um pano humedecido com detergentes
líquidos neutros. Evite o uso de produtos contendo abrasivos.
NÃO UTILIZE ÁLCOOL!
Atenção: O não cumprimento das instruções fornecidas para 
a limpeza do aparelho e para a limpeza ou substituição do 
filtro pode provocar riscos de incêndio.
O fabricante declina toda e qualquer responsabilidade pelos 
danos ao motor ou decorrentes de incêndio, provocados por 
uma manutenção inadequada ou pelo não cumprimento das 
indicações de segurança citadas anteriormente.

Painel
Fig. 13 - 16
Limpar o painel perimetral de aspiração com a mesma 
freqüência do filtro anti-gordura, usar um pano e um 
detergente líquido não muito concentrado. Nunca utilizar 
substâncias abrasivas.

Filtro antigordura
Fig. 14-16
Capta as partículas de gordura derivantes do cozimento.
Deve ser limpo uma vez por mês (ou quando o sistema de 
indicação da saturação dos filtros - se previsto no modelo que 
se possui – indicar esta necessidade) com detergentes não 
agressivos, manualmente ou em máquina de lavar louça a 
baixas temperaturas e com ciclo breve.
Apesar do filtro metálico para a gordura poder perder cor com 
as lavagens na máquina da loiça, as suas características de 
filtração não se alteram.
Para desmontar o filtro anti-gordura puxe o puxador de 
libertação com mola.

Filtro de carvão ativo (só para a versão filtrante)
Fig. 15
Retém os odores desagradáveis produzidos durante a 
cozedura.
A saturação do filtro de carvão ativado se verifica após um uso 
mais ou menos prolongado em função do tipo de cozinha e da 
regularidade da limpeza do filtro de gorduras. Em todo caso, é 
necessário substituir o cartucho no máximo cada 4 meses (ou 
quando o sistema de indicação da saturação dos filtros - se 
previsto no modelo que se possui – indicar esta necessidade).
Retire os filtros de gordura.
Monte os filtros de cobertura do motor.
Certifique-se de que os pinos R do transportador 
correspondem às aberturas S; depois, rode no sentido dos 
ponteiros do relógio até bloquear.
Para desmontar, siga a ordem inversa.
Monte novamente os filtros de gordura.

Substituição das lâmpadas
Fig. 1-12-16
Desligar o aparelho da rede elétrica;
Atenção! Antes de tocar as lâmpadas, certificar-se que 
estejam frias.
Substituição lâmpadas centrais
1. Extraia a proteção servindo-se de uma pequena chave de 
parafuso ou ferramenta semelhante como alavanca.
2. Substitua a lâmpada queimada.
Utilize exclusivamente lâmpadas halógenas de 12V - 20W 
max - G4, tomando o cuidado para não as tocar com as mãos.
3. Feche a cobertura (fixação por encaixe).
Substituição lâmpadas laterais
Utilize exclusivamente lâmpadas de halógénas de 12V - 20W 
max - G4, tomando o cuidado para não as tocar com as mãos.
Se a iluminação não funcionar, verifique se as lâmpadas 
foram corretamente instaladas na sua sede antes de chamar 
a assistência técnica.
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Certificado de Garantia

Garantimos este produto contra qualquer defeito de fabricação que venha a se 
apresentar no período de 21 meses, contados a partir do término da garantia legal 
de 90 dias, prevista no artigo 26, inciso II, da Lei nº 8078/90 (Código de Defesa do 
Consumidor).

SÃO CONDIÇÕES DESTA GARANTIA:
1 - Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser em 48 (quarenta e 
oito) horas comunicado ao Serviço Autorizado Elettromec mais próximo do local 
onde seu produto está instalado.
2 - Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentarem defeitos 
constatados como sendo de fabricação, além da mão-de-obra utilizada no 
respectivo reparo.

A GARANTIA NÃO COBRE:
- Produtos ou peças danificadas devido a acidente de transporte ou manuseio, 
riscos, amassamentos ou atos e efeitos da natureza (raios, inundação, 
desmoronamento etc.), má armazenagem, desgaste natural.
- Defeitos decorrentes da instalação inadequada devido esta tenha sido ocasionada 
por pessoal não autorizado pela “Elettromec”.
- Não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de 
energia elétrica no local onde produto está instalado. A substituição, vidros e 
plásticos.
- Despesas com transporte, peças, materiais e mão-de-obra para preparar o local 
aonde for instalado o produto (ex. Rede elétrica, conexões elétricas e hidráulicas, 
tomadas, esgoto, alvenaria, aterramento).
- Chamadas relacionadas à orientação de uso constantes no Manual de Instruções 
ou no próprio produto, sendo passíveis de cobranças aos Consumidores.
- Despesas relativas à instalação do produto e ou de ajuste do local as condições 
necessárias à instalação do mesmo.
- Caso haja a remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de 
identificação do produto.
- O produto for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual de Instruções.
- O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado.
- O produto tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações, 
modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela 
Elettromec.
- O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo Consumidor.
- Despesas de deslocamento do Serviço Autorizado, quando e se o produto estiver 
instalado fora do município sede do Serviço Autorizado Elettromec.
- Despesas decorrentes e conseqüentes de instalação de peças que não pertençam 
ao produto, sendo estas de responsabilidade única e exclusiva do Consumidor.
- Para sua comodidade, preserve o MANUAL DE INSTRUÇÕES, CERTIFICADO 
DE GARANTIA E A NOTA FISCAL DO PRODUTO.
Quando necessário, consulte a nossa Rede de Serviços Autorizados e/ou o Serviço 
de Atendimento ao Consumidor.
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DIAMANTINO & HOFMAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Fone: Fax: (19) 2129.0524

CONDOMÍNIO INDUSTRIAL PORTAL DO ANHANGUERA
ESTRADA MUNICIPAL MARIO COVAS, 641

BAIRRO MACUCO
CEP 13279-411   VALINHOS   SP 

(19) 2129.0500 - 

0800 723 12 02

Site: www.elettromec.com.br
Email: vendas@elettromec.com.br
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