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Usando o Refrigerador

Pés estabilizadores

Coloque o refrigerador no local escolhido.
Gire os pés estabilizadores até encostá-los 
no chão, travando e estabilizando o 
produto. 
Os pés estabilizadores
possuem tamanhos
diferentes para
garantir maior
estabilização
do produto.

Nivelamento do refrigerador

Posição

1

2 e 3

4

5

Resfriamento

Mínimo

Médio

Máximo

Super Frio

Situações de uso

Dias frios. Poucas aberturas de porta.

Condições normais de uso.

Dias quentes. Muitas aberturas de porta.

Para uso intenso do refrigerador como festas ou 
resfriamento mais rápido dos alimentos. A posição super 
frio é acionada quando todos os leds ficam acesos.

Posições

Botão de
Controle

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

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

Como operar o controle de 
temperatura

Importante

• Para facilitar o fechamento da porta 
do seu refrigerador, gire um pouco 
mais os pés estabilizadores inclinando 
levemente o produto para trás.

• Estabilizando o seu produto você 
também estará ajudando a diminuir 
os ruídos.

Este controle serve para regular a 
quantidade de ar frio que vai para o freezer 
e também para o 
refrigerador.
É um ajuste fino de 
temperatura e 
pode ser utilizado 
em situações 
específicas.

• Mantenha o botão na posição Normal. 
Esta é a condição normal de uso.

• Freezer Max: Utilize nesta posição 
quando quiser congelar rapidamente um 
alimento no freezer.

Controle de circulação de ar

Importante

Não deixe na posição Freezer Max por 
mais de 24 horas.

Importante

Utilizando na posição Refrigerador 
Max, a parte de baixo de seu 
refrigerador ficará mais fria. Isto pode 
causar congelamento dos alimentos no 
refrigerador.

• Refrigerador Max: Utilize nesta posição 
quando quiser resfriar rapidamente os 
alimentos no refrigerador.



Componentes do Refrigerador

Ao armazenar alimentos, evite colocá-los 
próximos  às saídas 
de ar, pois além de 
prejudicar o bom 
funcionamento do 
produto, pode 
causar o 
congelamento dos 
alimentos.

• Ao armazenar alimentos no freezer, evite 
colocá-los próximo às saídas de ar. Isto 
prejudica o desempenho do produto.

• Ao armazenar alimentos no 
compartimento freezer, prepare 
pequenas porções, isto possibilitará um 
congelamento mais rápido

 e a utilização integral
 de cada porção.

Sistema frost free

Compartimento freezer
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controle do freezer
med 

min max

As prateleiras de vidro deslizantes 
possibilitam melhor acesso aos alimentos 
que ficam armazenados no fundo do 
refrigerador.

• As prateleiras são feitas de vidro 
temperado super resistente.

• As bordas das prateleiras impedem que 
líquidos, eventualmente derramados, 
escorram para os outros compartimentos.

Trocando as prateleiras de posição:

O seu refrigerador permite que você troque 
as prateleiras de lugar, de acordo com as 
suas necessidades.

• Para remover a 
prateleira puxe-a na 
sua direção até 
atingir as travas.

• Em seguida, incline 
a prateleira 
conforme a figura, 
puxando a 
prateleira até 
soltá-la.

Prateleiras do refrigerador

As prateleiras e os frontais das prateleiras 
da porta do refrigerador são removíveis
para facilitar a limpeza. A prateleira do 
meio é regulável, permitindo que você 
ajuste a altura da prateleira conforme sua 
necessidade.

Para remover as prateleiras,
puxe as presilhas até
liberá-las do encaixe,
conforme ilustra
a figura.

Prateleiras da porta do 
refrigerador

A gaveta de legumes possui um controle 
de umidade que permite regular a 
passagem de ar para o interior da gaveta, 
de acordo com sua necessidade.

É recomendável manter o controle de
umidade fechado para a
conservação de
vegetais folhosos e
aberto para
conservação de
frutas.

Controle de umidade
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Seu refrigerador possui um condensador 
(grade) na parte traseira que tem a função 
de trocar calor com o ambiente. Para 
garantir o bom funcionamento do produto, 
é importante que o condensador não seja 
obstruído de forma alguma, como por 
exemplo colocando 
roupas atrás do produto 
para secar. Caso isso 
ocorra, a troca de calor 
será prejudicada e 
causará aumento no 
consumo de energia, e 
em casos extremos 
poderá ocasionar danos irreversíveis ao 
compressor.

Parte traseira


