
Como descartar seu produto antigo 

Risco de Sufocamento

Remova as portas do seu produto 
antigo. 

Não seguir esta instrução pode 
trazer risco de vida ou lesões graves. 

Produtos fora de uso ou abandonados podem 
ser perigosos, em especial para as crianças, 

• A Whirlpool S.A., no seu processo de 
fabricação de refrigeradores e freezers, 
possui um sistema de gestão de substâncias 
nocivas certificado de acordo com a norma 
internacional IEC QC 080000.

• A embalagem deste produto é fabricada com 

materiais que podem ser reciclados. 
 Ao descartar a embalagem, separe-a para 

coleta por recicladores.

• Ao descartar este produto, procure 
empresas de reciclagem, observando o 
atendimento à legislação local.

Informação Ambiental
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• Este produto não está destinado para ser 
utilizado por pessoas (incluindo crianças) com 
capacidades mentais, sensoriais ou físicas 
reduzidas ou com falta de experiência e 
conhecimento, a menos que sejam 
supervisionadas ou instruídas por uma pessoa 
adulta responsável pela sua segurança.

• Recomenda-se que as crianças sejam 
vigiadas para assegurar que elas não estejam 
brincando com o produto.

• Não armazene substâncias explosivas neste 

Por Onde Começo?

Risco de Lesões 
por Excesso de Peso

Use duas ou mais pessoas para 
mover e instalar o seu produto. 

Não seguir esta instrução pode 
trazer danos à sua coluna ou 
ferimentos.

Instalando

produto, tais como latas de aerossol com um 
propulsor inflamável.

• Este produto destina-se ao uso doméstico e 
aplicações similares, tais como:

pois podem ficar presas em seu interior, 
correndo risco de falta de ar.
As crianças devem ser supervisionadas para 
que não brinquem com o produto.

Antes de descartar seu produto antigo

• Corte o cabo de alimentação.

• Retire a(s) porta(s).

• Deixe as prateleiras no lugar para que as 
crianças não possam entrar.

Antes de ligar
• Retire a base da embalagem, calços e fitas 

de fixação dos componentes internos.

• Limpe o interior do seu produto usando uma 
esponja ou um pano umedecido em água 
morna com detergente ou sabão neutro. 
Enxágue bem e seque com um pano limpo e 
seco.

• Não utilize objetos pontiagudos, álcool, 
líquidos inflamáveis ou limpadores abrasivos. 
Eles podem danificar a pintura de seu 
produto.

• Não coloque e nem utilize aparelhos elétricos 
dentro do seu produto.

- Áreas de cozinha em lojas, escritórios e 
outros ambientes de trabalho.

- Casas de fazenda, e uso por clientes em 
hotéis, motéis e outros tipos de ambientes 
residenciais. 

- Ambientes do tipo albergues. 
- Buffet e outras aplicações não comerciais.
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Risco de Choque Elétrico

Conecte o aterramento do produto à 
um terra efetivo.

Não remova o aterramento do produto.

Não use adaptadores e/ou extensões.

Não seguir estas instruções pode 
trazer risco de vida, incêndio ou 
choque elétrico.

TE NSÃ O 

Importante

• Nunca conecte o seu produto através de
 T’s e/ou adaptadores com outro 

eletrodoméstico na mesma tomada.
 Não use extensões. Este tipo de ligação 

pode provocar sobrecarga na
 rede elétrica, prejudicando o
 funcionamento do seu produto
 e resultando em acidentes com
 fogo. Use uma tomada exclusiva.

• Em caso de oscilação na tensão
 da rede elétrica, instale um estabilizador 

automático de voltagem com potência 
mínima de 1000 Watts, entre o produto e a 
tomada.
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Risco de Explosão

Mantenha materiais inflamáveis, 
tais como gasolina, longe do 
produto. 

Não seguir esta instrução pode 
trazer risco de vida, incêndio ou 
explosão.

Rede elétrica da residência
Os fios da rede elétrica devem ser de
cobre e ter seções mínimas conforme ABNT 
(NBR-5410).

Para a proteção do produto e da rede elétrica 
contra sobrecorrentes, o circuito onde o 
produto será ligado deve estar conectado a um 
disjuntor termomagnético. Caso não exista 
este disjuntor em sua residência, consulte um 
eletricista especializado para instalá-lo.

Local
O produto não deve ser 
instalado próximo a fontes de 
calor (fogões, aquecedores, 
etc.) ou em local onde incida 
luz do sol diretamente. A instalação em local 
não adequado, prejudica o funcionamento do 
seu produto e aumenta o consumo de energia.

Embutimento
Considere as seguintes distâncias mínimas 
para garantir uma circulação
de ar adequada:

  • 10 cm nas laterais.
  • 10 cm no fundo.
  • 10 cm no topo.

Para frigobares as
distâncias podem ser de 3 cm nas laterais,
3 cm no fundo e 10 cm no topo.

Desta forma, você estará garantindo o bom 
desempenho do seu produto e impedindo que 
seus componentes encostem em paredes, 
outros produtos ou móveis, evitando ruídos 
desagradáveis.

10 cm

10 cm

10 cm

Aterramento
Para sua segurança, ligue corretamente o 
aterramento do seu produto. A conexão incorreta 
pode resultar em acidentes com fogo, choque 
elétrico ou outros danos pessoais. Se o local não 
possuir um aterramento, providencie, consultando 
um eletricista de sua confiança. Verifique se a 
tensão da rede elétrica no local de instalação é
a mesma indicada na etiqueta fixada 
próxima ao plugue do cabo de 
alimentação do seu produto. O produto 
deve ser ligado em uma tomada elétrica 
adequada e em bom estado.

A tensão admissível na rede elétrica de sua 
residência deve estar dentro da faixa indicada
na tabela a seguir:

  Tensão do produto          Limites de tensão

  127 V         de 104 a 140 V

  220 V         de 198 a 242 V



Aquecimento nas laterais

O aquecimento de algumas regiões externas 
do produto é normal. Isto ocorre para evitar 
formação de suor. No entanto, em condições 
críticas de temperatura e umidade ambiente 
pode ocorrer formação de suor. Seque-o 
com pano macio.

Risco de Incêndio

Nunca coloque velas acesas ou 
objetos similares (lamparina, 
lampião) sobre o produto.

Não seguir esta instrução pode 
trazer risco de vida ou de incêndio.

Armazenando alimentos

• Recomendamos que os alimentos sejam 
armazenados em embalagens apropriadas, 
tais como sacos plásticos ou recipientes com 
tampas. Isso evita a remoção 
da umidade natural dos 
alimentos, mantendo sua 
qualidade.

• Ao armazenar alimentos no produto, prepare 
pequenas porções, isto possibilitará um 
congelamento mais rápido e a utilização 
integral de cada porção. 

• Não coloque alimentos quentes 
no produto. Aguarde que estejam 
à temperatura ambiente. Isto 
contribui para que não aumente o 
consumo de energia, garantindo o 
bom funcionamento do produto.

• Procure abrir a porta somente o tempo 
necessário para colocar ou retirar alimentos 
ou bebidas. Desta forma, você estará 
reduzindo o consumo de energia e 
melhorando o desempenho do seu produto.

• Observe sempre a data de validade dos 
alimentos congelados, indicada pelo 
fabricante.
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Importante
• Recomenda-se manter o produto operando 

por pelo menos 2 horas antes de abastecê-lo 
com bebidas e alimentos, tempo necessário 
para a estabilização da temperatura no 
interior do produto.

• Uma vez descongelado, o alimento não deve 
ser congelado novamente porque ele pode 
perder suas características naturais.

• Os líquidos aumentam de volume quando 
congelados. Por isso tome cuidado ao 
armazenar garrafas ou outros recipientes 
fechados. Estes recipientes podem quebrar.

• Não armazene materiais tóxicos em seu 
produto. Eles podem contaminar os alimentos.

• Seu produto não é indicado para conservação 
de medicamentos.

Manutenção e Cuidados

Risco de Explosão

Use materiais de limpeza que não 
sejam inflamáveis. 

Não seguir esta instrução pode 
trazer risco de vida, incêndio ou de 
explosão.

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.
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