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que impedem que líquidos, eventualmente
derramados, venham a sujar todo o seu
refrigerador.

✔ Para limpar a parte externa traseira use
aspirador de pó, espanador ou pano seco.

✔ Após a limpeza, conecte o plugue na tomada.
Se necessário ajuste os controles de
temperatura nas posições desejadas.

✔ Evite o derramamento de líquidos no
compartimento freezer, pois os mesmos
podem se infiltrar e causar odores
desagradáveis.

TROCA DE LÂMPADA

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

✔ Desconecte o plugue da tomada.

✔ Retire as prateleiras para ter melhor acesso.

✔ Abra a tampa transparente
que protege a lâmpada.

✔ Retire a lâmpada e substitua
por uma nova, com as
mesmas características, de no
máximo 15 Watts, que você
também pode encontrar no
serviço autorizado.

✔ Feche a tampa transparente
que protege a lâmpada.

✔ Recoloque as prateleiras.

✔ Recoloque o plugue na tomada.

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.

Importante:

✔ Lâmpadas com potência maior que 15
Watts podem danificar seu refrigerador.

7 Características Técnicas
Modelo CRM45B

Dimensões sem embalagem (mm)

Altura 1750

Largura 711

Profundidade 730

Profundidade c/ a porta aberta a 90° 1325

Largura com a porta aberta a 115° 1015

Capacidade bruta (litros)

Total 412

Compartimento refrigerador 319    

Compartimento freezer 93

Capacidade de armazenagem (litros)

Total 407

Compartimento refrigerador 317

Total freezer 90

Compartimento superior 14

Compartimento freezer 76

Peso máximo sobre componentes (kg)

Compartimento fechado 11,0

Prateleira da porta do freezer (cada) 5,0

Base freezer 24,0

Compartimento extra frio 23,0

Prateleira de vidro do refrigerador (cada) 28,0

Gaveta de legumes 18,0

Prateleira diversos (cada) 7,0

Prateleira rasa (cada) 3,5

Prateleira garrafas 9,0

Peso sem embalagem (kg) 81,0

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