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Efetue de 6 em 6 meses uma limpeza na parte 
traseira do Refrigerador, utilizando um aspirador 
de pó ou um espanador.

O pó acumulado afeta o bom desempenho do 
Refrigerador e acarreta num maior consumo 
de energia.

Borracha de vedação da porta
A borracha de vedação da porta deve ser limpa 
cuidadosamente com sabão neutro e água 
morna.

Enxágue e seque, tomando cuidado para não 
dani�car�a�borracha.

DESCONGELAMENTO

Proceda a operação de 
degelo sempre que a 
camada de gelo atingir 1 
cm ou a espessura de uma 
caneta.

Degelo sem Limpeza

Utilize este procedimento quando for apenas 
degelar o Refrigerador, sem limpá-lo.

Recomendamos a realização do degelo com o 
Refrigerador ligado durante o período da noite.

Mantenha a porta fechada o maior tempo 
possível�e�proceda�da�seguinte�maneira:

1 Desligue o Refrigerador.

2 Retire os alimentos do compartimento 
congelador e do compartimento Cold drink 
(gaveta de degelo).

3 Feche a porta do aparelho.

4 Após terminado o degelo, retire a água 
coletada na gaveta de degelo, enxugue 
o compartimento congelador e regule a 
temperatura na posição desejada.

5 Recoloque os alimentos.

Limpeza e Manutenção

Para evitar choque elétrico, retire o plugue 
da tomada antes executar qualquer 
serviço de limpeza ou manutenção.

Tenha cuidado para não tocar no 
condensador e no compressor (motor), 
pois os mesmos podem estar quentes.

Jamais limpe seu Refrigerador com agen-
tes de limpeza como álcool, querosene, 
gasolina, água sanitária, Tíner, solventes, 
Varsol, ácidos, vi-
nagres, abrasivos 
ou outros produtos 
químicos não reco-
mendados neste 
manual.

Não jogue água diretamente dentro ou fora do 
Refrigerador, principalmente nos locais de con-
tatos eletrônicos.

Limpeza da parte interna
Antes de começar a limpar o Refrigerador, 
lembre-� se� de�que�objetos� úmidos� podem�
aderir facilmente a superfícies extremamente 
frias, como, por exemplo, a superfície interna 
do freezer. Não toque nas superfícies frias com 
as�mãos,�panos�ou�esponjas�úmidas.

Limpe o interior do Refr igerador e os 
acessórios com uma solução de água morna e 
bicarbonato de sódio (uma colher de sopa de 
bicarbonato para cada 1 litro de água). Seque-o 
cuidadosamente.

As peças plásticas não podem ser lavadas com 
água quente.

Limpeza da parte externa
Para limpar facilmente a parte externa do seu 
Refrigerador utilize uma solução de água 
morna com sabão neutro e depois seque-o 
cuidadosamente.
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Limpeza e Manutenção

Degelo com limpeza

Utilize este procedimento para degelar e limpar 
o Refrigerador.

1 Retire o plugue da tomada.

2 Retire todos os alimentos do interior do 
Refrigerador.

3 Retire todos os acessórios (prateleiras) do 
interior do Refrigerador mantendo, entretanto, 
a gaveta de degelo em seu devido local.

4 Para acelerar o processo de degelo, mantenha 
a porta aberta. Você poderá fazer uso de um 
ventilador colocado em frente ao Refrigerador 
na altura do compartimento refrigerador.

5 Depois de terminado o degelo, limpe o 
Refrigerador� seguindo� as� instruções� do�
item� “Limpeza� da� parte� interna”,� ligue� o�
plugue na tomada e deixe-o funcionar com a 
temperatura�religada�na�posição�“MÁXIMO”�
por duas horas. Após este período, retorne 
a regulagem à posição de uso seguindo as 
informações�do�item�“Como�Usar”.

6 Carregue o Refrigerador. Inicie o carregamento 
pelas prateleiras.

O módulo de iluminação 
LED só poderá ser troca-
do pelo Serviço Autori-
zado Electrolux, devido 
ao risco de choque elé-
trico.
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Dicas e Conselhos

Evite o contato de qualquer tipo de óleo 
ou gordura com as partes plásticas do 
Refrigerador, pois pode causar danos às 
mesmas.

Não�lubri�que�a�dobradiça�da�porta�do�seu�
Refrigerador em hipótese alguma para não 
causar danos às partes plásticas.

Caso você venha armazenar produtos 
alimentícios ou l íquidos que absorvem 
ou transmitem odores muito fortes com 
facilidade, guarde os alimentos em recipientes 
com tampas ou embalados cuidadosamente.

Evite conservar alimentos que não estejam 
guardados em recipientes com tampas ou 
embalagens cuidadosamente lacradas. 
Assim se evita a transmissão de odores fortes 
para o gelo formado no congelador e para a 
água degelada.

É importante que os alimentos sejam 
retirados do congelador antes de efetuar o 
degelo para evitar mau cheiro na água do 
degelo e também para evitar a deterioração 
dos alimentos.

Como Economizar Energia

1 Em caso de falta de energia elétrica, 
procure não abrir a porta do Refrigerador. 
Isso garantirá que a temperatura interna 
seja mantida por um tempo maior.

2 Mantenha a porta do seu refrigerador 
aberta apenas o tempo necessário, se a 
porta não estiver devidamente fechada, 
aumentará o consumo de energia e poderá 
ocorrer a formação excessiva de gelo.

3 Não uti lize toalhas ou plásticos para 
forrar as prateleiras de seu refrigerador e 
distribua bem os alimentos para facilitar a 
circulação de ar frio entre eles.

4 Nunca coloque alimentos quentes do 
Refrigerador.

5�Em�caso�de�curta�ausência�(ex.:�feriados)�
seu�Refrigerador�poderá��car�ligado,�não�
esquecendo que pode haver falta de 
energia elétrica prolongada durante sua 
ausência.

6 Em caso de ausência  prolongada 
(ex.:� Férias),� pretendendo� desligar� o�
Refrigerador, remova todos os alimentos e 
limpe-o deixando a porta entreaberta para 
evitar mofo e odores desagradáveis. O fato 
do Refrigerador permanecer desligado não 
comprometerá seu funcionamento ao ser 
religado.

Armazenamento de Alimentos

Para preservar as características dos 
alimentos ou l íquidos mantenha-os em 
recipientes fechados.

Para verduras, legumes e frutas coloque-os 
em sacos plásticos e armazene-os na gaveta 
de legumes e/ou bandeja de frutas.

Seque os recipientes antes de colocá-los no 
Refrigerador.

Caso você venha a armazenar produtos 
alimentícios ou l íquidos que absorvam 
ou transmitam odores muito fortes com 
facilidade, guarde-os em recipientes com 
tampa ou embalados cuidadosamente.

Transporte

Caso necessite transpor-
tar seu Refrigerador em 
pequenos deslocamen-
tos, incline-o para trás ou 
para um dos lados com 
ângulo máximo de 30°.

Caso necessite transpor-
tar seu Refrigerador em 
longos deslocamentos 
(ex.:� mudança),� movi-
mente-o em pé.
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Assistência ao Consumidor
Caso�o�seu�Refrigerador�apresente�algum�problema�de�funcionamento,�veri�que�as�prováveis�
causas�e�soluções.

Caso�as�correções�sugeridas�não�sejam�su�cientes,�entre�em�contato�com�o�Serviço�Autorizado�
Electrolux, que está à sua disposição.

Falhas e Soluções

O Refrigerador não 
funciona (não liga)

FALHAS CAUSAS SOLUÇÕES

O plugue não está devidamente 
conectado na tomada.

O circuito elétrico (tomada, 
cabos, disjuntores) está em más 
condições.

Falta de energia elétrica ou 
disjuntor desligado.

Seletor de temperatura na 
posição�DESLIGADO�(RV81).

Veri�que�o�plugue�e�a�tomada�em�
que o Refrigerador está ligado.

Veri�que�o�circuito�elétrico�e�se�
necessário, chame um eletricista.

Aguarde o retorno da energia 
elétrica,�ligue�o�disjuntor�ou�veri�que�
se há problemas na rede elétrica.

Coloque o seletor de temperatura na 
posição de uso conforme “Tabela de 
Referência�de�Temperatura”�(RV81).

Ruído Refrigerador encostado na 
parede.

Refrigerador desnivelado.

Desencoste o aparelho da parede, 
deixando�4�cm�de�folga.

Ajuste os pés niveladores conforme 
item�“Nivelamento”,�deixando�
o refrigerador perfeitamente 
assentado no chão.

Não gela 
corretamente

Excesso de gelo no congelador.

Prateleiras aramadas cobertas 
com toalhas ou excesso de 
vasilhas que impeçam a livre 
circulação do ar.

Seletor de temperatura ajustado 
para uma temperatura muito alta.

Seletor de temperatura na 
posição�DESLIGADO�(RV81).

Faça�o�degelo�conforme�instruções�
do�item�“Descongelamento”.

Retire as toalhas ou distribua 
melhor as vasilhas para evitar a má 
circulação do ar.

Ajuste o seletor de temperatura 
para uma temperatura mais baixa.

Coloque o seletor de temperatura 
na posição de uso conforme 
“Tabela de Referência de 
Temperatura”�(RV81).
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As teclas do painel 
não funcionam 
(RV80)

O plugue não está devidamente 
conectado na tomada.

O circuito elétrico (tomada, 
cabos, disjuntores) está em más 
condições.

Falta de energia elétrica ou 
disjuntor desligado.

Painel travado.

Veri�que�o�plugue�e�a�tomada�em�
que o Refrigerador está ligado.

Veri�que�o�circuito�elétrico�e�se�
necessário, chame um eletricista.

Aguarde o retorno da energia 
elétrica, ligue o disjuntor ou 
veri�que�se�há�problemas�na�rede�
elétrica.

Destrave o painel conforme 
orientação�“Como�Usar”�do�
modelo�RV80.

Falhas e Soluções

FALHAS CAUSAS SOLUÇÕES


