
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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Importante:
• Nunca utilize produtos tóxicos

(amoníaco, álcool,
removedores,
etc.) ou abrasivos
(sapólios, pastas,
etc.) e nem
esponja de aço
ou escovas, na
limpeza do seu produto.

• Estes produtos podem danificar e
deixar odores desagradáveis no
interior do seu produto.

• Nas ausências longas, desconecte o
plugue da tomada e esvazie o
produto. Deixe a porta aberta para
evitar odores.

• Para períodos curtos de ausência, seu
produto poderá permanecer ligado.

VIAGENS E AUSÊNCIAS

• As garrafas deverão ser
acondicionados em um recipiente
térmico.

• Use esponja ou pano macio
umedecido em água com
detergente ou sabão neutros.
Enxágue bem e seque com um
pano limpo e seco.

• Para limpar a parte externa
traseira use somente aspirador de
pó ou espanador.

• Após a limpeza, conecte o plugue
na tomada. 

• Deixe o produto operando 4 horas
com a porta fechada.

• Depois de 4 horas ajuste o
controle de temperatura na
posição desejada.

Verifique o fusível ou o disjuntor da
residência. Veja também se o plugue
está conectado à tomada.

Instale um estabilizador automático
de voltagem com potência mínima
de 500 watts. 3

Ligue outro aparelho na tomada
para verificar e troque a tomada
se necessário.

Conecte-o a uma tomada adequada.
No caso de incompatibilidade do plugue
com a tomada, troque a tomada por
uma adequada.

Ligue para a Rede de Serviços
Brastemp (capa). 3

Ligue para a Rede de Serviços
Brastemp (capa).

Feche a porta.

Ligue para a Rede de Serviços
Brastemp (capa).

Ajuste-o, conforme o item “Usando
o Refrigerador” (Como Operar o
Controle de Temperatura). 5

Veja o item “Por onde começo?”
(Instalando). 4

Regule os pés niveladores. 4

Falta de energia. 

Tensão muito baixa/alta
(isto pode ser notado pelas
oscilações de luminosidade
das lâmpadas da casa).

Tomada com defeito.

Plugue desconectado.

Cabo de alimentação
danificado.

Conjunto Iluminação não
acende, ou 1 ou mais leds
não acendem.

Porta aberta.

Produto com defeito.

Controle de temperatura na
posição incorreta.

Instalação em local
não adequado.

Nivelamento inadequado.

Problema Causa provável Solução

O produto
não liga ou
a luz não
acende

Refrigeração
insuficiente

Ruídos
anormais
ou vibração
excessiva

Maiores
Informações na
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Antes de ligar para a Rede de Serviços Brastemp, faça uma verificação
prévia, consultando a tabela a seguir:

Soluções de Pequenos Problemas


