
Importante:
• Uma vez descongelado, o alimento não

deve ser congelado novamente porque
ele pode perder suas características
naturais.

• Os líquidos aumentam de volume quando
congelados. Por isso tome cuidado ao
armazenar garrafas ou outros recipientes
fechados no Congelador.
Estes recipientes podem quebrar.

• Não armazene produtos tóxicos no seu
Frigobar. Produtos tóxicos podem
contaminar os alimentos.

Importante:
• A porta tem um sistema que deixa o vidro

levemente aquecido, evitando a formação
de suor (resistência anti-sudação). No
entanto isto poderá ocorrer em condições
críticas de temperatura e umidade
ambientes. Seque-a com pano macio.

Temperatura
Mínima

Temperatura
Média

Temperatura
Máxima

• Dias frios
• Poucos alimentos     

armazenados
• Pouca freqüência de   

abertura de porta

• Situação intermediária

• Dias quentes
• Muitos alimentos 

armazenados
• Muita freqüência de 

abertura de porta

• Recomendamos que os
alimentos sejam armazenados
em embalagens apropriadas,
tais como sacos plásticos ou
recipientes com tampas. Isso
evita a remoção de umidade natural dos
alimentos, mantendo sua qualidade.

• Não coloque alimentos quentes no Frigobar.
Aguarde que estejam à
temperatura ambiente.
Isto contribui para que não
aumente o consumo de
energia, garantindo o bom
funcionamento do produto.

• Evite quantidades excessivas e períodos
longos de abertura de porta.
Desta forma vocé estará reduzindo o
consumo de energia e melhorando o
desempenho do seu Frigobar.

Usando o Frigobar Porta de Vidro

COMO OPERAR O CONTROLE
DE TEMPERATURA

O controle de temperatura pode ser
regulado para melhor atender as condições
de conservação dos
alimentos, conforme o
grau de utilização de
seu Frigobar.

A temperatura interna
é ajustada girando o
botão de controle até
a posição desejada.

MÁX
DESL.

MÍN

DEGELO

MÉD

ARMAZENANDO
BEBIDAS/ALIMENTOS

PORTA DE VIDRO
O seu Frigobar possui porta de vidro que
permite a visualização do seu conteúdo sem
abrir a porta. É fabricada com vidro duplo
temperado, o que torna resistente a impactos.

• Evite regular a temperatura de seu
Frigobar na posição Mínima em dias
quentes, com muitos alimentos
armazenados e com muita freqüência de
abertura de porta.
Isto causará um resfriamento insuficiente,
podendo haver perda de qualidade dos
alimentos, além de formação de suor
interno.

• Para dias frios, com poucos alimentos
armazenados e pouca freqüência de
abertura de porta, evite regular a
temperatura de seu Frigobar na posição
Máxima.
Isto pode causar um resfriamento excessivo
nos alimentos e desperdício de energia.

• Ajuste o Controle de Temperaturaconforme
a real necessidade.
No inverno ou com pouca utilização, a
posição do Controle de Temperatura pode
ser diminuída.
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O excesso de gelo no Congelador prejudica o
funcionamento do produto, por isso o degelo
periódico é necessário. Esta formação de gelo
poderá ser maior ou menor, dependendo da
umidade do ar e da freqüência de abertura da
porta do seu Frigobar.

• Ao fazer o degelo do seu Frigobar, você
pode retirar o separador de ambientes,
para agilizar o degelo. Não esqueça de
recolocá-lo na posição antes de religar o seu
Frigobar.

• Faça o degelo periodicamente quando a
camada de gelo atingir a espessura próxima
a 1 centímetro.

• Ajuste o controle de temperatura para a
posição “DESLIGA”.

• Retire todos os alimentos do Compartimento
Congelador do Frigobar, guardando-os
adequadamente em um recipiente de isopor,
papel ou papelão.

• Concluído o degelo, remova a água do
aparador d‘água e seque-o bem.

• Aconselha-se uma boa e completa limpeza
interna do Congelador sempre que for
efetuada a operação degelo.

• Recoloque os alimentos no
Compartimento Congelador.

• Ajuste o botão do controle de temperatura
na posição adequada, conforme o item
“Controle de Temperatura”.

Importante:
• Não armazene produtos tóxicos em

seu Frigobar. Produtos tóxicos
podem contaminar os alimentos.

SEPARADOR DE AMBIENTES
O separador de ambientes tem a função de
manter a temperatura adequada no
compartimento extra-frio/aparador d’água.
Ao fazer o degelo do seu Frigobar, você pode
retirar o separador de
ambientes, para agilizar o
degelo. Não esqueça de
recolocá-lo na posição
antes de religar o seu
Frigobar.

COMPARTIMENTO EXTRA-
FRIO/APARADOR D’ÁGUA

Seu Frigobar possui um recipiente que
funciona como compartimento extra-frio e
aparador d’água do degelo. É fabricado com
material transparente que permite visualizar
o seu conteúdo. 
Este compartimento é ideal
para armazenar latas,
garrafas e também
alimentos que se queira
manter em temperaturas
mais baixas que a prateleira
para latas e cesto. Durante o degelo, este
recipiente tem a função de acumular a água.

Seu Frigobar possui uma
prateleira, com dupla função,
que facilita o armazenamento
de latas. Você pode ajustá-la
facilmente em 2 posições,
plana e inclinada. A posição
inclinada é especial para o
armazenamento de latas de
bebidas, pois quando você
retira uma, a
seguinte já fica
em uma posição
de fácil acesso.

O seu Frigobar possui um Congelador para
armazenar alimentos congelados.

• Ao armazenar alimentos no Congelador,
observe as orientações dos fabricantes de
alimentos.

CONGELADOR

DEGELO

Seu Frigobar possui um cesto removível que
facilita o armazenamento de
garrafas, latas, caixas de
bebida ou outros conforme
sua necessidade.

• O seu Frigobar utiliza um sistema natural
de circulação de ar frio. Para garantir o
bom desempenho do seu
produto, não é
recomendado forrar a
prateleira com toalhas ou
plásticos.

CESTO

Importante:
• Nunca utilize objetos cortantes ou

pontiagudos para remover o gelo,
pois você pode danificar o produto.

PRATELEIRA PARA LATAS
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