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“Aberto” (    ) para o melhor
armazenamento de frutas e verduras
com casca. “Fechado” (    ) para o
melhor armazenamento de folhas
verdes frescas.

Função gelo rápido:
A função gelo rápido serve para
aumentar a produção de gelo durante
24 horas em períodos de uso intenso do
dispenser de gelo.

• Para acionar a função,
pressione a tecla “gelo
rápido.” O ícone “gelo
rápido” aparecerá no painel conforme
indicado na figura. Esta função
desligará automaticamente após 24
horas. Caso queira desativar a função
antes desse tempo, pressione
novamente a tecla “gelo rápido” ou
ajuste a temperatura do freezer.

Função 6th Sensetm:
A função 6th Sensetm auxilia
no ajuste de temperatura
dentro do refrigerador. Se uma grande
quantidade de alimentos quentes forem
colocados, ou se muito ar quente entrar
no refrigerador enquanto a porta estiver
aberta, o sistema 6th Sensetm é ativado
automaticamente para ajudar a
restaurar a temperatura ajustada.
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Importante:
• O sistema 6th Sensetm está sempre

ativado enquanto o refrigerador
estiver operando. Você não precisa
pressionar nenhum botão para
ativá-lo. o ícone na tela do painel,
indica que a função está operando
corretamente.

Importante:

• Para evitar o travamento
involuntário do dispenser ou a
troca para outras programações,
certifique-se de pressionar os dois
botões exatamente ao mesmo
tempo. Quando cooling estiver
desligado, “desligado” aparece na
tela.

Função refrigeração On/Off:

O seu refrigerador e freezer não
refrigeram quando a palavra
“desligado” estiver aparecendo no
painel do refrigerador.

• Para ligar ou desligar a refrigeração,
toque as teclas “travar” e “reset
filtro” ao mesmo tempo e
mantenha-as pressionadas por 3
segundos.

Alarme de porta aberta:

Ao abrir as portas do
refrigerador ou do freezer o
símbolo de porta aberta
acende no painel de controle.
Caso a porta fique aberta por mais de
5 minutos, o alarme será acionado.
Para cancelar o alarme, feche ambas as
portas ou toque em qualquer tecla no
painel de controle.

CONTROLE DE UMIDADE DA
GAVETA DE LEGUMES
Você pode controlar a umidade na
gaveta de legumes. Ajuste o controle
para qualquer programação entre
“Baixo” (    ) e “Alto” (    ).– +

–
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Importante:
• Para garantir o bom funcionamento,

use o dispenser de água todos os
dias.

Dispenser de água:

Para pegar água:

1. Pressione um copo resistente contra
a alavanca do dispenser de água.

2. Remova o copo para parar o
processo. 

Dispenser de gelo:

• O seu Ice Maker pode produzir gelo
picado ou em cubos. Antes de
coletar gelo, selecione o tipo de gelo
pressionando a tecla “tipo de gelo”,
no painel. O painel indica
qual é o tipo de gelo que
foi selecionado.

• O gelo é liberado quando a
alavanca do dispenser é
pressionada.

• Ao obter gelo picado, os
cubos são picados antes de
serem liberados.
Esse processo pode causar
um pequeno atraso na
coleta.

• O ruído do triturador de gelo é
normal e o tamanho dos pedaços
podem variar.

Picado

Cubos
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NOTAS:

• O sistema do dispenser não opera
quando a porta do freezer estiver
aberta.

• Aguarde 24 horas para o refrigerador
resfriar.

• Aguarde 24 horas para produzir o
primeiro lote de gelo. Jogue fora os 3
primeiros lotes de gelo produzidos.

• A tela no painel de controle do
dispenser desligará automaticamente
e entrará no modo  “sleep” (Dormir)
quando os botões de controle e as
alavancas do dispenser não forem
usadas por mais de 2 minutos.

DISPENSER DE ÁGUA E GELO

Importante:

• Depois de conectar o refrigerador
à fonte de água ou de substituir o
filtro de água, lave o sistema de
água. Use um recipiente resistente
para pressionar e manter a
alavanca do dispenser de água
pressionada por 5 segundos;
então solte a alavanca por 5
segundos. Repita até que a água
comece a fluir. Uma vez que a
água começar a fluir, continue
pressionando e soltando a
alavanca do dispenser (5 segundos
ativada, 5 segundos desativada)
até atingir um total de 12 litros de
água. Este processo retirará o ar
do filtro e do sistema de água do
dispenser e preparará o filtro de
água para uso. Uma limpeza
adicional pode ser necessária em
algumas residências. Quando o ar
for retirado do sistema, a água
pode esguichar do dispenser.

• A água disponibilizada no
dispenser não é gelada.
Para obter água gelada,
acrescente gelo.

No modo “sleep” (Dormir), a
primeira pressionada de um botão de
controle apenas ativará a tela, sem
mudar quaisquer programações.
Após a reativação, mudanças podem
ser feitas a quaisquer programações.
Se nenhuma mudança for feita
dentro de 2 minutos, a tela entra no
modo  “sleep” (Dormir) novamente.
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2. Pressione um copo resistente contra
a alavanca do dispenser.
Mantenha o copo perto da saída do
dispenser para que o gelo não caia
fora dele.

3. Remova o copo para parar o
processo.

Importante:

• O gelo pode continuar a sair por
10 segundos depois que você
parar de pressionar a alavanca.

Luz do dispenser:

Quando você usar o dispenser, a luz
acenderá automaticamente. Se você
quiser que a luz fique continuamente
acesa, você pode escolher entre

“Aceso” ou “Luz Baixa”. A tela indica
qual modo está selecionado. 

Aceso: Pressione “Luz”
para acender a luz do
dispenser.

Luz baixa: Pressione “Luz”
uma segunda vez para
selecionar o modo “Luz
Baixa”. A luz do
dispenser permanecerá
acesa em menor
luminosidade. 

Desliga: Pressione “Luz” uma terceira
vez para desligar a luz do dispenser.
As luzes do dispenser são LEDs que não
podem ser substituídos.
Caso você tenha a impressão de que as
luzes do dispenser não acendem, veja
“Soluções de Pequenos Problemas”
para maiores informações.

Trava do dispenser:

O dispenser pode ser desligado para
uma limpeza mais fácil ou para evitar
que o gelo seja liberado
inadvertidamente por crianças
pequenas e animais de estimação. 

NOTA: A função travar não desliga a
energia do refrigerador, do Ice Maker,
nem a luz do dispenser.
Ela simplesmente desativa os controles
das alavancas do dispenser.
Para desligar o Ice Maker, Veja “Ice
Maker e Recipiente para
Armazenamento.”

• Pressione “Travar” e
mantenha pressionado por
3 segundos para travar o
dispenser.

• Pressione “Travar” e
mantenha pressionado
uma segunda vez para
destravar o dispenser.

A tela indica quando o
dispenser está travado.

Aceso

Luz Baixa

Travado

Destravado

Perigo de Corte

Use vidro resistente quando
dispensar gelo.

Não seguir esta instrução pode
resultar em cortes.

• Sempre que mudar de gelo picado
para cubos, é normal que sejam
liberados alguns pedaços de gelo
picado junto com os primeiros cubos
de gelo.

Para coletar gelo:

1. Certifique-se que o tipo de gelo
desejado esteja selecionado.
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Características Técnicas

O fabricante se reserva no direito de modificar as características gerais, técnicas e
estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

Modelo BRS62

Dimensões sem Embalagem (mm)

Altura 1760

Largura 910

Profundidade 750

Profundidade com a porta aberta a 90° 1164

Volume Bruto (litros)

Total 613

Compartimento refrigerador 388

Compartimento freezer 225

Volume de Armazenagem (litros)

Total 562

Compartimento refrigerador 372

Compartimento freezer 190

Interior do compartimento freezer (3 estrelas) 171

Porta do compartimento freezer (2 estrelas) 19

Capacidade de congelamento (em até 24 horas) 9 kg

Capacidade do reservatório de água 0,65 litros

Capacidade de armazenagem de gelo 4,5 kg

Peso sem embalagem 114 kg

Informações para ensaio do filtro de água 

Vazão recomendada do filtro de água 2 litros/min

Volume interno do aparelho para o ensaio de extraíveis 75 ml

Volume de referência para o ensaio de particulados 757 litros


