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Para maiores dúvidas consulte o manual

*Imagens meramente ilustrativas
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Ruídos 
considerados 
normais

Ruído de degelo

Ruído característico de água 
escorrendo.
Ocorre  quando o produto 
está fazendo o degelo.

Para mais informações sobre 
tipos de ruídos, consulte o 
Manual do Produto.
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Antes de ligar para a Rede de Serviços Consul, faça uma verificação prévia, consultando a 
tabela a seguir:

Refrigeração 
insuficiente

Lâmpada
não acende

A circulação do ar está 
sendo dificultada.

Controle de temperatura 
na posição incorreta.

Lâmpada queimada.

Redistribua os alimentos evitando sobrecarregar
as grades. Não forre as prateleiras com toalhas.

Ajuste-o, conforme o item “Usando o Refrigerador” 
(Como operar o controle de temperatura).

Substitua a lâmpada. Veja o item
“Manutenção e Cuidados” (Lâmpada).

Soluções de Pequenos Problemas

Problema Causa Provável Solução

Para mais informações sobre soluções de pequenos problemas, consulte o Manual do Produto.

Características Técnicas

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

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

• Desconecte o plugue da tomada.

• Retire a tampa transparente 
que protege a lâmpada, 
conforme os 2 movimentos 
indicados 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.

 Modelos CRD45 CRD48 

Capacidade de congelamento
(em até 24 horas) 5 kg 5 kg

Peso máximo sobre componentes (kg) (kg)

Prateleira freezer 24 24

Base freezer 30 30

Prateleira porta freezer (cada) 6 6

Prateleira refrigerador (cada) 24 24

Tampa gaveta legumes 25 25

Gaveta legumes 18 18

Prateleira diversos (cada) 8 9

Prateleira garrafas 6 6

Peso sem embalagem (kg) 67 72                                                                                                                                  

 Modelos CRD45 CRD48

Dimensões sem embalagem (mm) (mm)

Altura 1750 1868

Largura 710 710

Largura c/porta aberta a 155° 1335 1335

Profundidade 741 741

Profundidade c/porta aberta a 90° 1300 1300

Capacidade bruta (litros) (litros)

Total 426 460

Compartimento refrigerador 318 328

Compartimento freezer 108 132

Capacidade de armazenagem (litros) (litros)

Total 415 450

Compartimento refrigerador 307 319

Compartimento freezer 108 131

Interior compartimento freezer 90 107

Porta compartimento freezer 18 24
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Especificação Técnica




