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Importante:

✔ Para facilitar o fechamento das portas do
seu refrigerador, gire um pouco mais os
pés estabilizadores inclinando
levemente o produto para trás.

Aquecimento externo:

✔ O aquecimento de algumas regiões externas do refrigerador é normal. Isto ocorre para evitar
formação de suor. No entanto, em condições críticas de temperatura e umidade ambiente
pode ocorrer formação de suor. Seque-o com pano macio.

Risco de Incêndio

Nunca coloque velas acesas ou
produtos similares (lamparina,
lampião) sobre o refrigerador.

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

Usando o Refrigerador4

COMO OPERAR O PAINEL DE CONTROLE

✔ 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 máx: Utilize nesta posição quando
quiser congelar rapidamente um alimento
no freezer.

Importante:

✔ Não deixe na posição freezer máx por
mais de 24 horas.

Importante:

✔ Utilizando na posição refrigerador
máx, a parte de baixo da sua geladeira
ficará mais fria. Isto pode causar
congelamento dos alimentos no
refrigerador.

✔ Refrigerador máx: Utilize nesta posição
quando quiser resfriar rapidamente os
alimentos no refrigerador.

Posição 1
Dias frios e poucas aberturas de porta.

Posição 3
Indicado para condições normais de uso.

Posição 4
Resfriamento intermediário entre o médio e o máximo.

Posição 5 (Super Frio)

Uso intenso do
refrigerador, como festas e
muitas aberturas de porta.

Botão de Controle.

Posição 2
Resfriamento intermediário entre o mínimo e o médio.

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.

CONTROLE DE TEMPERATURA DO REFRIGERADOR

✔ Para dias frios ou quando o seu produto
estiver sendo pouco usado, evite regular a
temperatura na posição super frio. Isto pode
causar o congelamento dos alimentos.

✔ Ajuste o controle de temperatura conforme a
real necessidade.

Pés Estabilizadores:

Coloque o refrigerador no local
escolhido. Gire os pés
estabilizadores, localizados na
frente do produto, até encostá-los
no chão, travando e estabilizando
o produto. 

ARMAZENANDO BEBIDAS E ALIMENTOS

✔ Recomendamos que os alimentos
sejam armazenados em
embalagens apropriadas, tais
como sacos plásticos ou
recipientes com tampas. Isso
evita a remoção da umidade
natural dos alimentos, mantendo sua
qualidade.

✔ Não coloque alimentos quentes no
refrigerador ou no freezer. Aguarde até que
estejam à temperatura ambiente. Isto

contribui para que não aumente o
consumo de energia, garantindo o
bom funcionamento do produto.

✔ Procure abrir as portas somente o
tempo necessário para colocar ou retirar
alimentos ou bebidas. Desta forma você
estará reduzindo o consumo de energia e
melhorando o desempenho do seu
refrigerador.



✔ É importante que as aberturas
para a circulação de ar
estejam sempre
desobstruídas. 

✔ Ao armazenar alimentos no
compartimento freezer,
prepare pequenas porções, isto possibilitará
um congelamento mais rápido e a utilização
integral de cada porção.

✔ Todo freezer possui capacidade de congelar
uma quantidade máxima de alimentos a cada
24 horas.5

Componentes do Refrigerador5

O filtro possui uma vida útil de 6 meses a
partir da instalação. Após este período adquira
um novo filtro através da Rede de
Serviços Consul (capa).

A substituição do filtro não é
coberta pela garantia do
produto.

✔ Para remover, pressione as
travas laterais e puxe o filtro
para frente.

✔ Retire o filtro da embalagem
e encaixe no local conforme
as figuras.

FILTRO DE AR BEM-ESTAR

Importante:

✔ Recomenda-se manter o refrigerador
operando por pelo menos 2 horas antes
de abastecê-lo com bebidas e alimentos,
tempo necessário para a estabilização
da temperatura no interior do produto.

✔ Uma vez descongelado, o alimento não
deve ser congelado novamente porque
ele pode perder suas características
naturais.

Seu refrigerador possui um sistema frost free, que
torna desnecessário fazer o degelo. O degelo
ocorre automaticamente na parte interna do
produto, por isso não utilize dispositivos
mecânicos ou outros meios para acelerar esse
processo.

No compartimento freezer não
haverá formação de gelo,
facilitando assim o
armazenamento dos alimentos
e a limpeza do compartimento.

✔ É importante que as aberturas
para a circulação de ar
estejam sempre
desobstruídas.

✔ Ao armazenar alimentos, evite
colocá-los próximo às saídas de
ar. Isto prejudica o desempenho do
produto e aumenta o ruído de ventilação
(veja o item “Ruídos Considerados Normais”).

✔ Ao abrir a porta é normal ocorrer
embaçamento no interior do seu refrigerador,
devido a entrada de ar quente dentro do
produto.

SISTEMA FROST FREE

COMPARTIMENTO FREEZER

O compartimento freezer, de seu refrigerador,
possui um compartimento fechado com tampa
que permite um melhor aproveitamento e
organização do espaço interno do freezer.

COMPARTIMENTO CONGELAMENTO
RÁPIDO

✔ Os líquidos aumentam de volume
quando congelados. Por isso tome
cuidado ao armazenar garrafas ou
outros recipientes fechados no freezer.
Estes recipientes podem quebrar.

✔ Não armazene produtos tóxicos em seu
refrigerador. Produtos tóxicos podem
contaminar os alimentos.

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.

✔ Se houver necessidade de remover o
compartimento extra frio para limpeza,
proceda conforme descrito no item
“Removendo o Compartimento Extra Frio”.

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

Removendo o compartimento extra frio:

✔ Para remover o
compartimento extra frio
puxe-o na sua direção até
atingir a trava.

✔ Em seguida mantenha a
trava pressionada, conforme
o detalhe da figura, puxando o
compartimento extra frio até liberá-lo.

✔ Para recolocar o compartimento extra frio no
lugar, encaixe-o nos trilhos.

COMPARTIMENTO EXTRA FRIO

Evite exceder a capacidade de
congelamento do seu produto, que você
pode conferir na etiqueta que se encontra
atrás do produto.

✔ Observe sempre a data de validade dos
produtos congelados, indicada pelo
fabricante.

✔ Os líquidos aumentam de volume quando
congelados. Por isso tome cuidado ao
armazenar garrafas ou outros recipientes
fechados no freezer, pois
eles podem quebrar.
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Certos alimentos, como frutas e hortaliças,
quando armazenados em contato direto com o
ambiente frio e seco, desidratam.
A gaveta de legumes mantém a temperatura e a
umidade mais adequadas para o
armazenamento de frutas e hortaliças,
preservando suas características naturais por
mais tempo. Para uma melhor organização dos
alimentos é recomendado o uso do separador
de legumes, disponível em seu
refrigerador, permitindo separá-
los conforme a sua conveniência,
possibilitando ainda o
armazenamento de pequenas
quantidades de frutas e verduras
em seu cesto acoplado.

GAVETA DE LEGUMES

Seu refrigerador possui 2 cestos porta-ovos que
têm capacidade total para
armazenar 12 ovos, e permite
ser colocado tanto nas
prateleiras da porta como sobre
as prateleiras de vidro do
refrigerador, de acordo com a
sua preferência. Sua forma possibilita ainda,
ser levado à mesa ou à pia, facilitando o seu
uso, quando houver necessidade de consumo
de uma quantidade maior de ovos. 

CESTOS PORTA-OVOS

PRATELEIRAS DE VIDRO

✔ Seu refrigerador possui prateleiras de vidro
removíveis para facilitar a utilização e
limpeza.

✔ As prateleiras são feitas de vidro temperado.

Seu refrigerador possui um
separador de garrafas, localizado
na prateleira garrafas. O separador
permite acondicionar garrafas de
forma organizada e segura.

SEPARADOR DE GARRAFAS

Manutenção e Cuidados6

✔ Nas ausências prolongadas, desligue seu
refrigerador da tomada e esvazie os
compartimentos refrigerador e freezer,
inclusive as formas de gelo. Deixe as portas
abertas para evitar odores.

Importante:
✔ Lembre-se que pode haver falta de

energia elétrica prolongada enquanto
você estiver fora e, neste caso, o
descongelamento provocará a
degradação dos alimentos.

VIAGENS E AUSÊNCIAS

BANDEJA DE DEGELO

O acúmulo de água neste
recipiente é normal.
A água é proveniente do degelo
automático que será evaporada
lenta e naturalmente.

Esta peça não deve ser retirada.

LIMPEZA

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.

✔ Manter limpo o seu refrigerador, evita a
contaminação dos alimentos por
odores.

✔ Antes de fazer uma limpeza
geral, desconecte o plugue da
tomada.

✔ Durante a limpeza, os alimentos perecíveis
deverão ser acondicionados em um recipiente
térmico.

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

✔ Evite também o contato destes
produtos com o seu refrigerador,
pois poderão danificá-lo.

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

✔ Para facilitar a limpeza, este produto possui
prateleiras de vidro temperado com bordas,

lauro
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