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INFORMAÇÕES IMPORTANTES
A sua segurança e a de terceiros são muito importantes.

Este manual e o seu produto têm muitas mensagens importantes de segurança.

Sempre leia e siga as mensagens de segurança.

Este é o símbolo de alerta de segurança. Este símbolo alerta 
sobre situações que podem trazer riscos à sua vida, ferimentos 
a você ou a terceiros.
Todas as mensagens de segurança virão após o símbolo de alerta 
de segurança e a palavra “PERIGO” 
ou “ADVERTÊNCIA”.

Estas palavras significam:

PERIGO! Existem riscos de vida ou de 
danos graves caso as instruções não 
sejam seguidas imediatamente.

ADVERTÊNCIA! Existem riscos de vida ou 
de danos graves se as instruções não forem 
seguidas.

Todas as mensagens de segurança mencionam qual é o risco em potencial, 
como reduzir a chance de se ferir e o que pode acontecer caso as 
instruções não sejam seguidas.

1. AVISOS DE SEGURANÇA

ADVERTÊNCIA: Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos, 

quando usar a sua adega climatizada, siga estas precauções básicas:

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

• Ligue em uma tomada de três pinos aterrada.

• Não remova o pino de aterramento.

• Não use adaptadores.

• Não use extensões.

• Retire o plugue da tomada antes de limpar ou consertar o produto.

•    Após limpeza ou manutenção, recoloque todos os componentes antes 

de ligar o produto.

• Use produtos de limpeza que não sejam inflamáveis.

•  Mantenha produtos inflamáveis, tais como gasolina, longe da sua adega climatizada.

• Use duas ou mais pessoas para mover e instalar a sua adega climatizada.

• Não danifique o circuito de refrigeração.

•  Não utilize quaisquer meios elétricos, mecânicos ou químicos para acelerar 

o degelo. 

•  Não use ou coloque aparelhos elétricos nos compartimentos do produto, 

a menos que expressamente autorizado pelo fabricante. 

FIQUE ATENTO A ESSAS INSTRUÇÕES

Produtos fora de uso ou abandonados podem ser perigosos, em especial para as crianças, 

pois podem ficar presas em seu interior, correndo risco de falta de ar.

ANTES DE DESCARTAR SUA ADEGA CLIMATIZADA ANTIGA:

• Corte o cabo de alimentação.

• Retire a(s) porta(s).

• Deixe as prateleiras no lugar para que as crianças não possam entrar.

A Whirlpool S.A., no seu processo de fabricação, possui um sistema de gestão de 

substâncias nocivas certificado de acordo com a norma internacional IEC QC 080000.

•  A embalagem deste produto é fabricada com materiais que podem ser reciclados. 

Ao descartar a embalagem, separe-a para coleta por recicladores.

•  Ao descartar este produto, procure empresas de reciclagem observando o 

atendimento à legislação local.

•  Este produto utiliza gás isolante que não ataca a camada de ozônio e tem potencial 

reduzido de efeito estufa. Este gás é inflamável.

2. INFORMAÇÃO AMBIENTAL

3. POR ONDE COMEÇO?

RISCO DE LESÕES POR EXCESSO DE PESO

Use duas ou mais pessoas para mover e instalar a sua adega. Não seguir esta 

instrução pode trazer danos à sua coluna ou ferimentos.

COMO DESCARTAR A SUA ADEGA 
CLIMATIZADA ANTIGA 

INSTALANDO

ANTES DE LIGAR:

•  Retire a base da embalagem, calços e fitas de fixação dos componentes internos.

•  Limpe o interior do seu produto usando um pano ou esponja macia, com água morna 

e sabão neutro.

•   Não utilize objetos pontiagudos, álcool, líquidos inflamáveis ou limpadores abrasivos. 

Eles podem danificar a pintura do produto.

RISCO DE SUFOCAMENTO

Remova a porta da sua adega climatizada antiga.

Não seguir esta instrução pode trazer risco de vida ou lesões graves.
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