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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. 

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.

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.

Posições

Botão de
Controle

controle de

normal 

freezer
max

refrigerador
max

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.

Sistema frost free

Permite um congelamento mais rápido dos 
alimentos, e contribui 
para melhor 
aproveitamento e 
organização do 
espaço do freezer.

Compartimento 
congelamento rápido



compartimento. Em seguida, abra a 
gaveta totalmente, puxando-a para 
frente, até que 
encoste no batente.

 Erga a parte frontal 
segurando-a com as 
duas mãos e puxe-a 
para frente 
cuidadosamente.

• Não é aconselhável remover a tampa 
basculante frontal do compartimento 
extra frio.
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• 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.

Compartimento freezer

controle do fr eezer
me d 

min max

contro le do freez er
med 

min max

Este compartimento opera em uma 
temperatura mais fria e estável dentro do 
refrigerador. Por esta característica, tem a 
propriedade de prolongar o tempo de 
conservação dos alimentos de consumo 
diário e resfriar mais rápido as bebidas. 
Indicado para armazenar laticínios, frios, 
embutidos e carnes, no entanto, não 
congela os alimentos.

• Se necessário retirá-lo, primeiro remova 
qualquer conteúdo armazenado no 

Compartimento extra frio

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

Manutenção e Cuidados

Risco de Explosão

Use produtos de limpeza que não sejam 
inflamáveis. 

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

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.

Em caso de queima da lâmpada, 
substitua-a seguindo os seguintes passos:

• Remova a prateleira superior do 
refrigerador.

• Desconecte o plugue da tomada.

• Retire a tampa 
transparente que 
protege a lâmpada, 
conforme os 2 
movimentos indicado 
na figura.

• Remova a lâmpada e 
substitua por uma nova, 
com as mesmas 
características, de no 
máximo 15 Watts, que 
você também pode 
encontrar na Rede de 
Serviços Consul.

• Recoloque a tampa transparente que 
protege a lâmpada.

• Recoloque o plugue na tomada.

Lâmpada

Importante

Lâmpadas com potência maior que 15 
Watts podem danificar seu refrigerador.
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