
INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA
A sua segurança e a de terceiros é muito importante.

Existe risco de você perder a vida ou de ocorrerem 
danos graves se as instruções não forem seguidas.

Este manual e o seu produto têm muitas mensagens importantes de segurança. 
Sempre leia e siga as mensagens de segurança.

e a palavra “ADVERTÊNCIA”.  Esta palavra significa:

Todas as mensagens de segurança mencionam qual o risco em potencial, como reduzir a 
chance de se ferir e o que pode acontecer se as instruções não forem seguidas.

Avisos de Segurança
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Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos, quando usar 
o seu produto, siga estas precauções básicas:

• Conecte o aterramento do produto a
 um terra efetivo. 

• Não remova o aterramento do produto.

• Não use adaptadores e/ou extensões. 

• Se o cabo de alimentação estiver danificado, 
ele deve ser substituído pelo serviço 
autorizado a fim de evitar riscos de acidentes.

• Retire o plugue da tomada antes de
 limpar ou consertar o produto. 

• Após limpeza ou manutenção recoloque todos 
os componentes antes de ligar o produto.

• Use materiais de limpeza que não sejam 

inflamáveis. Mantenha materiais inflamáveis 
longe do seu produto. 

• Use duas ou mais pessoas para mover e 
instalar o produto.

• Não danifique o circuito de refrigeração.

• Não utilize quaisquer meios elétricos, 
mecânicos ou químicos para acelerar o 
degelo.

• Mantenha as aberturas de ventilação do 
produto livres de obstruções.

• Não use ou coloque aparelhos elétricos nos 
compartimentos do produto, a menos que 
expressamente autorizado pelo fabricante.

MANUAL DO PRODUTO
Para agendar serviços de instalação e/ou reparo do seu produto junto à rede autorizada 
de assistências técnicas, você pode:

Um Guia Rápido de Uso, presente no produto, complementa este Manual.
As imagens deste Manual são meramente ilustrativas.

Acessar o site www.brastemp.com.br/assistencia, através de seu computador ou smartphone.

Decodificar o QR Code ao lado:

1. Abra o aplicativo para leitura do QR Code;
2. Aponte a câmera;
3. Aguarde a decodificação;
4. Acesse a página.

Ligar para 3003-0099 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-970-0999 (demais localidades).



Como descartar seu produto antigo 

Risco de Sufocamento
Remova as portas do seu produto 
antigo. 

Não seguir esta instrução pode trazer 
risco de morte ou lesões graves. 

Produtos fora de uso ou abandonados podem 
ser perigosos, em especial para as crianças, 

• A Whirlpool S.A., no seu processo de 
fabricação de refrigeradores e freezers, 
possui um sistema de gestão de substâncias 
nocivas certificado de acordo com a norma 
internacional IEC QC 080000.

• A embalagem deste produto é fabricada com 

materiais que podem ser reciclados. 
 Ao descartar a embalagem, separe-a para 

coleta por recicladores.

• Ao descartar este produto, procure 
empresas de reciclagem, observando o 
atendimento à legislação local.

Informação Ambiental
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• Este produto não está destinado para ser 
utilizado por pessoas (incluindo crianças) com 
capacidades mentais, sensoriais ou físicas 
reduzidas ou com falta de experiência e 
conhecimento, a menos que sejam 
supervisionadas ou instruídas por uma pessoa 
adulta responsável pela sua segurança.

• Recomenda-se que as crianças sejam 
vigiadas para assegurar que elas não estejam 
brincando com o produto.

• Não armazene substâncias explosivas neste 

Por Onde Começo?

Risco de Lesões 
por Excesso de Peso

Use duas ou mais pessoas para 
mover e instalar o seu produto. 

Não seguir esta instrução pode trazer 
danos à sua coluna ou ferimentos.

Instalando

produto, tais como latas de aerossol com um 
propulsor inflamável.

• Este produto destina-se ao uso doméstico e 
aplicações similares, tais como:

pois podem ficar presas em seu interior, 
correndo risco de falta de ar.
As crianças devem ser supervisionadas para 
que não brinquem com o produto.

Antes de descartar seu produto antigo

• Corte o cabo de alimentação.

• Retire a(s) porta(s).

• Deixe as prateleiras no lugar para que as 
crianças não possam entrar.

Antes de ligar
• Retire a base da embalagem, calços e fitas 

de fixação dos componentes internos.

• Limpe o interior do seu produto usando uma 
esponja ou um pano umedecido em água 
morna com detergente ou sabão neutro. 
Enxágue bem e seque com um pano limpo e 
seco.

• Não utilize objetos pontiagudos, álcool, 
líquidos inflamáveis ou limpadores abrasivos. 
Eles podem danificar a pintura de seu 
produto.

• Não coloque e nem utilize aparelhos elétricos 
dentro do seu produto.

- Áreas de cozinha em lojas, escritórios e 
outros ambientes de trabalho.

- Casas de fazenda, e uso por clientes em 
hotéis, motéis e outros tipos de ambientes 
residenciais. 

- Ambientes do tipo albergues. 
- Buffet e outras aplicações não comerciais.
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