
Temperatura
Mínima 1 - 2

Temperatura
Média 3

Temperatura
Máxima 4 - 5

Modo Festa 6 - 7

• Temperatura ambiente abaixo de 18°C
• Poucas bebidas armazenadas
• Pouca frequência de abertura de porta

• Temperatura ambiente entre 18°C e 30°C
• Produto parcialmente armazenado

• Temperatura ambiente acima de 30°C
• Muitas bebidas armazenadas
• Muita frequência de abertura de porta

• Situações de uso intenso
• Muitas bebidas armazenadas

Importante: Não deixe nesta posição por mais que 4 horas, pois as 
bebidas podem congelar. Garrafas de vidro podem quebrar.

Local:

O produto não deve ser instalado
próximo a fontes de calor (fogão,
aquecedores, etc.) ou em local onde
incida luz do sol diretamente.
A instalação em local
não adequado,
prejudica o
funcionamento e
aumenta o consumo
de energia.

• Não é recomendado colocar outros
eletrodomésticos sobre o produto.

Embutimento:

Considere as seguintes distâncias
mínimas para garantir uma circulação de
ar adequada:

• 8 cm nas laterais

• 8 cm no  fundo

• 10 cm no topo

Desta forma você estará garantindo o
bom desempenho do seu produto e
impedindo que seus componentes
encostem em paredes, outros produtos
ou móveis, evitando ruídos
desagradáveis.

Nivelamento:

Coloque o produto
no local escolhido.
Gire o pé nivelador
localizado na frente
do produto, até

Aquecimento nas laterais:

• O aquecimento de algumas
regiões externas do produto é
normal. Isto ocorre para evitar
formação de suor. No entanto,
em condições críticas de
temperatura e umidade ambiente
pode ocorrer formação de suor.
Seque-o com pano macio.

Risco de Incêndio

Nunca coloque velas acesas ou
produtos similares (lamparina,
lampião) sobre o produto.

Não seguir esta instrução pode
trazer risco de vida ou de
incêndio.

Importante:
• Para facilitar o fechamento da

porta do seu produto, gire um
pouco mais o pé nivelador
inclinando levemente o produto
para trás.

• Estabilizando o seu produto você
também estará ajudando a
diminuir os ruídos.
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encostá-lo no chão, travando e
estabilizando o produto.

10 cm

8 cm

8 cm

O controle de temperatura pode ser
regulado de acordo
com o grau de
utilização de seu
produto. Para ajustar
gire o botão de
controle até a posição
desejada.

• Ajuste o controle de temperatura
conforme a real necessidade.
No inverno ou com pouca utilização,
a posição do controle de
temperatura pode ser diminuída.

Usando o Refrigerador
COMO OPERAR O CONTROLE DE TEMPERATURA
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Seu produto possui uma prateleira
multiuso que
permite o
armazenamento
de vários tipos de
embalagens, de
acordo com a sua
necessidade. 

Componentes do Refrigerador

PRATELEIRA MULTIUSO

Seu produto possui 2 prateleiras
intermediárias com capacidade para
acomodar 12 latas
cada uma.
Estas prateleiras
possuem uma leve
inclinação para
facilitar o acesso
às latas.

PRATELEIRA PARA LATAS

Esta prateleira permite a acomodação
de 4 garrafas de
750 ml até 1litro.
Nesta região você
pode armazenar
os vinhos de sua
preferência.

O cesto aramado facilita o
armazenamento de garrafas long neck
ou latas, de acordo com a sua
necessidade.
As garrafas e latas
devem ser
acomodadas em
pé, conforme a
figura ao lado.

CESTOPRATELEIRA PARA GARRAFAS
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O seu produto possui porta de vidro
duplo, espelhado e temperado, o que
torna resistente a impactos.

PORTA DE VIDRO

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.

Seu produto possui um sistema de
iluminaçao por leds que permite a
visualização das
bebidas sem abrir a
porta. Para acender os
leds use o interruptor
localizado na parte
frontal da porta.

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO

Risco de Explosão

Use produtos de limpeza que
não sejam inflamáveis. 

Não seguir esta instrução pode
trazer risco de vida, incêndio ou
de explosão.

Manutenção e Cuidados

LIMPEZA

Risco de Choque Elétrico

Retire o plugue da tomada antes
de efetuar qualquer manutenção
ou limpeza do produto.

Recoloque todos os componentes
antes de ligar o produto.

Não seguir estas instruções pode
trazer risco de vida ou choque
elétrico.

• Manter limpo o seu produto, evita a
contaminação por
odores.

• Antes de fazer uma
limpeza geral,
desconecte o plugue
da tomada.
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