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Como Ligar e Desligar seu Freezer
Para ligar ou desligar o seu Freezer, basta conec-
tar ou desconectar o plugue 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 de seu Freezer na tomada.

2. Deixe-o funcionando por seis 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 “Regular a Temperatura”.

Para uso como Freezer
1. Se a carga a ser armazenada já estiver conge-

lada, poderá ser colocada toda de uma vez. Po-
rém, se a carga a ser ar-mazenada for fresca, 
é importante que se respeite a capacidade de 
congelamento do aparelho, conforme indica-
do no item “Informações Técnicas”, usando a 
regulagem de temperatura na posição EXTRA 
FRIO.

2. Coloque os alimentos a congelar em contato 
direto com as paredes internas.

3. Os�alimentos�frescos�não�devem��car�encosta-
dos aos que já estão congelados.

Regular a Temperatura
É�o�botão�de�regulagem�de�temperatura�que�de�-
ne a condição de “dupla ação”, ou seja, o Freezer 
funcionará como um Conservador ou como um 
Freezer.

Na 1° faixa o Freezer funciona como conservador 
de alimentos. Desta forma os alimentos não serão 
congelados, permanecendo à temperaturas posi-
tivas próximas de 0°C. Esta faixa é indicada para 
resfriar bebidas, laticínios, etc.

Na 2° faixa o Freezer funciona com temperatura 
negativa, isto é, conserva alimentos congelados, 
entretanto não deve ser usado para congelar 
alimentos.

Na 3° faixa, girando-se o botão no sentido horário, 
diminui-se ainda mais a temperatura interna. Ao 
se posicionar o botão na faixa freezer, os alimen-
tos armazenados serão congelados.

A temperatura ideal para congelamento é de -18°C 
e�será�in�uenciada�pela�temperatura�ambiente,�o�
número de vezes que se abre a tampa do Freezer 
e�a�quantidade�de�alimentos�armazenados.�De�na�
a posição ideal de regulagem.

Na 4° faixa (Extra Frio), o 
Freezer funcionará ininter-
ruptamente, o que acarretará 
maior consumo de energia. 
Mantenha nesta faixa até que 
esteja satisfeita a condição de 
congelamento rápido. Deverá 
ser utilizada para o congela-

mento de alimento frescos. Depois, gire o botão 
de controle de temperatura para a condição de 
uso normal (freezer ou conservador).

O�acesso�ao�controle�de�temperatura�pode�ser�
feito�girando-se�o�botão,�localizado�ao�lado�da�
grade�de�proteção�do�compressor�(motor).

Sempre�que�desligar�o�Freezer,�aguarde�10�
minutos�antes�de�religá-lo.�

Modelo Cap.�(kg/24h)

H300 13,8

H400 18

H500 22

Esta tabela refere-se à capacidade de congela-
mento de alimentos frescos a cada 24 horas.

Para uso como Conservador
1. Evite colocar toda a carga de uma só vez. Abas-

teça por etapas, com intervalos de 4 horas.

2. Habitue-se a fazer a complementação da carga 
sempre remanejando-a, de modo que a nova 
carga��que�no�fundo�e�a�já�resfriada�por�cima.


