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3 CONHECENDO SEU REFRIGERADOR
CARACTERÍSTICAS GERAIS

Informação Ambiental
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.

�  Iluminação LED Refrigerador

�  Prateleiras de Vidro

�  Sistema Wind Flow

�  Cesto Porta Ovos

�  Prateleira Extra

6  Gaveta de Legumes

�  Gaveta de Frios

�  Gaveta de Frutas

�  Reservatório de água do Ice Maker

��  Ice Maker
 (Sistema automático de gelo)

��  Gaveta de Gelo

��  Iluminação LED Freezer

��  Compartimento Turbo Freezer

��  Tampa Compartimento Turbo Freezer

��  Cesto Superior Freezer

�6  Cesto Inferior Freezer

��  Rodapé

��  Pés Estabilizadores

��  Prateleiras Garrafas

��  Prateleira Rasa

��  Acabamento Prateleira

��  Separadores de Garrafas

��  Prateleiras Inferior

��  Prateleiras Freezer

��  Taças Nevadas

�6  Prateleira Inferior Freezer

��  Travessa Vertical

��  Puxadores Refrigerador

���� ��
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5 COMPONENTES DO PRODUTO
SISTEMA FROST FREE E WIND FLOW

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

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

CESTOS FREEZER

O compartimento freezer, de seu refrigera-
dor, possui cestos para facilitar o acesso dos 
alimentos. Além disto permite um melhor 
aproveitamento e organização do espaço in-
terno do freezer.

PARA RETIRAR E RECOLOCAR OS CESTOS
01 Puxe o cesto para fora até travar. 

02 Levante a parte da frente do cesto e 
puxe-o totalmente para fora.

03 Para colocá-lo no lugar inverta os 
passos anteriores. Caso necessite de 
mais espaço de armazenamento no free-
zer, retire os cestos e utilize a grade.

COMPARTIMENTO TURBO FREEZER

O compartimento turbo freezer, de seu refri-
gerador, possui uma gaveta deslizante para 
facilitar o acesso dos alimentos. Além disto, 
permite um melhor aproveitamento e organi-
zação do espaço interno do freezer.
Para remoção, empurre para trás as travas 
existentes abaixo dos dois trilhos laterais a 
fim de liberar o compartimento.
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COMPARTIMENTO “TAÇAS NEVADAS”

Esse compartimento é indicado para armaze-
namento de 3 taças de chopp com, no máxi-
mo, 18 cm de altura.
• Para encaixá-las, empurre a base da taça no 

suporte até sentir que está firme.

• Para retirar as taças, apoie o dedo polegar 
na pega superior do suporte e puxe a taça, 
conforme figura.

REMOÇÃO DA PRATELEIRA, SUPORTE E GAVETAS

Para remover a última prateleira de vidro, é necessário anteriormen-
te remover as 3 gavetas que ficam abaixo dela.

REMOVENDO AS GAVETAS
• Para remover as gavetas, puxe-as na sua di-

reção até atingir a posição de travamento.
• Após o travamento, incline-as para cima 

conforme figura, e puxe-as para frente.

REMOVENDO A PRATELEIRA DE VIDRO E SUPORTE INTERMEDIÁ-
RIO DAS GAVETAS
• Levante a parte frontal da prateleira. 
• Assim que a trava for liberada, puxe-a na sua direção até a remo-

ção total da prateleira juntamente com o suporte intermediário, 
conforme figuras.

• Para remover o suporte intermediário da prateleira, vire o conjunto 
para cima e o apoie numa superfície plana. Deslize o suporte em 
seu trilho e puxe-o para fora.

Prateleira

Gavetas

Suporte intermediário
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• Para recolocar a prateleira e as gavetas no 
lugar, basta inverter os passos anteriores.

IMPORTANTE

Remova as prateleiras da porta an-
tes de remover os componentes in-
ternos do freezer ou do refrigerador.

SISTEMA AUTOMÁTICO DE GELO “ICE MAKER”

Esse sistema automático de fazer gelo identifica se a gaveta de gelo 
está vazia e providencia nova carga de cubos de gelo.

ABASTECENDO O RESERVATÓRIO DO ICE MAKER
O sistema Ice Maker tem um reservatório 
de água localizado na prateleira de vidro do 
compartimento do refrigerador.
Ele possui capacidade máxima de 2 litros e 
deve ser abastecido no local, apenas abrin-
do a pequena tampa para abastecimento de 
água, conforme a figura.

IMPORTANTE

• Não ultrapasse o limite máximo de água indicado no re-
servatório.

• Uso exclusivo para água potável. Qualquer outro líquido 
poderá causar mau funcionamento do sistema.

• O fabricante não se responsabiliza por danos causados 
ao sistema se o reservatório for abastecido com qualquer 
outro tipo de líquido que não seja água.

LIMPANDO O RESERVATÓRIO
• Limpe o reservatório frequentemente. 
• Para limpeza, nunca utilize a máquina de 

lavar louças.
• Antes de limpar o reservatório, desative o 

Ice Maker conforme descrito no item “Usan-
do seu Refrigerador” (Função Ice Maker).

• Desencaixe o reservatório de água, puxan-
do-o na sua direção, conforme indicado na 
figura.
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• Remova a tampa superior para limpeza 
interna, puxando-a para cima, conforme a 
figura.

• Use esponja do lado macio ou pano ume-
decido em água com detergente ou sabão 
neutro. Enxágue bem e seque com um pano 
limpo e seco.

• Após a limpeza, encaixe a tampa e recolo-
que cuidadosamente o reservatório na po-
sição original.

• Ao recolocá-lo, encaixe novamente o reser-
vatório no trilho, e empurre-o até o final, 
garantindo o perfeito encaixe na conexão 
com os tubos de água, conforme indicado 
na figura.

• No painel eletrônico da porta do refrigera-
dor, pressione a tecla Ice Maker.

IMPORTANTE

• Certifique-se de ter abastecido o reservatório de água an-
tes de ativar o Ice Maker.

• Certifique-se de que a mangueira interna está devida-
mente encaixada no pino localizado no fundo do reserva-
tório.

IMPORTANTE

• Ao habilitar o Ice Maker em uma situação em que o pro-
duto ainda não está refrigerado (como ao ligá-lo pela pri-
meira vez ou em caso de queda de energia, por exemplo), 
o tempo desse primeiro ciclo de formação de gelo poderá 
passar de 8 h de duração até que a primeira fôrma de 
gelo esteja pronta para o consumo. Esse tempo depen-
derá da temperatura em que o freezer se encontra e se 
faz necessário para garantir que os cubos de gelo estejam 
congelados e formados.

• A temperatura do freezer e a do ambiente externo influen-
ciam diretamente no tempo necessário para a formação 
do gelo. Se a temperatura do freezer estiver regulada no 
mínimo, o tempo será maior do que se estiver no máximo. 
Quanto mais frio estiver o freezer, mais rápido os cubos de 
gelo serão formados.

• Não deixe água armazenada por muitos dias no reserva-
tório sem uso para fabricação de gelo. Caso desligue a 
função, esvazie e seque o reservatório.
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TRAVESSA VERTICAL

Tem a função de isolar o compartimento re-
frigerador do ar ambiente e se movimenta 
automaticamente de acordo com a abertura 
e fechamento da porta. 
O item possui um mecanismo que não deve 
ser removido, mas pode ser movimentado 
lateralmente para limpeza, desde que seja 
recolocado na posição antes de fechar as 
portas.
O aquecimento da região externa da peça é 
normal e isto ocorre para evitar formação de 
suor.

6 LIMPEZA E MANUTENÇÃO

ALINHAMENTO DE PORTA

Caso você observe um desalinhamento entre as portas do refrige-
rador, oferecemos um kit de alinhamento manual de portas. Siga as 
instruções que vêm com o kit para o procedimento.

 ADVERTÊNCIA
Risco de Choque Elétrico

Retire o plugue da tomada antes de efetuar qual-
quer manutenção ou limpeza do produto.
Recoloque todos os componentes antes de ligar 
o produto.
Não seguir estas instruções pode resultar em mor-
te ou choque elétrico.

 ADVERTÊNCIA
Risco de Explosão

Use produtos de limpeza que não sejam inflamáveis.
Não seguir esta instrução pode resultar em morte, 
incêndio ou de explosão.
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