
Este produto utiliza gás isolante

e gás refrigerante que não atacam

a camada de ozônio e têm potencial 

reduzido de efeito estufa.

Estes gases são inflamáveis.

Características Gerais

Refrigerador Frost Free

 1 - Controle de Temperatura

 2 - Console

 3 - Porta do Congelador

 4 - Compartimento Extra Frio

 5 - Lâmpada

 6 - Prateleiras de Vidro Temperado
   (3 para o modelo BRB39 e 2 para os  
   modelos BRB28/42)
   Prateleiras de Grade (removíveis,  
   reguláveis e inclináveis) 2 para os  
   modelos BRB29/41

  7 - Tampa da Gaveta de Legumes

 8 - Gaveta de Legumes

 9 - Proteção Pés Estabilizadores

10 - Pés Estabilizadores

11  - Prateleira Latas (removível)

12 - Prateleira Laticínios (removível)

13 - Separador de Garrafas

14 - Prateleira Diversos (removível)
   (2 para o modelo BRB39/41/42 e 1  
   para o modelo BRB28/29)

15 - Porta-ovos (removível)

16 - Prateleira Garrafas (removível)

17  - Congelador

18 - Prateleira do Congelador
   (removível) somente para os modelos  
   BRB39 e BRB28/42

19 - Forma de Gelo

20 - Controle Temperatura Congelador
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Informação Ambiental

Seu refrigerador usa o sistema Frost Free, que torna 
desnecessário fazer o degelo, pois o mesmo ocorre naturalmente.

Comece por aqui
Se você quer tirar o máximo proveito da tecnologia contida neste produto,
leia o Guia Rápido por completo.

Frost 
Free

GUIA RÁPIDO
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Importante

Mantenha a porta do congelador 
fechada e travada.

Sistema Frost Free

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

alimentos.

• Ao abrir a porta é normal ocorrer
 embaçamento nas prateleiras do seu
 refrigerador, devido a entrada de ar
 quente dentro do produto.

Compartimento Congelador

O congelador possui o sistema frost free 
e trabalha nas temperaturas internas 
abaixo de -6°C.
Observe sempre a temperatura de 
armazenamento e a data de validade dos 
produtos congelados, indicada pelo 
fabricante do alimento.

Trava da Porta do Congelador

Fechamento da porta:

A porta do congelador possui uma trava 
para garantir a vedação adequada do
compartimento.

Componentes do Produto

Compartimento Extra Frio

Neste compartimento a temperatura
é mais fria do que nos demais 
compartimentos do refrigerador e 
portanto é indicado para armazenar 
laticínios, frios, carnes e embutidos.
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O controle de temperatura deve ser 

ajustado para melhor desempenho do 

congelador.

A temperatura é ajustada manualmente 

girando o botão de controle até a posição 

desejada.

Controle de Temperatura do Congelador

Verão

Dias Normais

Inverno

Dias quentes com temperatura acima de 35°C

Dias com temperatura entre 20°C e 35°C

Dias frios com temperatura abaixo de 20°C

Posição Temperatura ambiente
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