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Cuidados com o Refrigerador
LIMPANDO SEU REFRIGERADOR

Perigo de Explosão

Use produtos de limpeza que
não sejam inflamáveis.

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

• Manter limpo o seu refrigerador evita
a contaminação dos alimentos por
odores.

• Antes de fazer uma limpeza
geral, desconecte o plugue
da tomada.

• Durante a limpeza os alimentos
perecíveis deverão ser acondicionados
em um recipiente térmico.

• Retire todas as peças removíveis de
dentro do seu refrigerador, tais como
prateleiras, cestos/gavetas, etc.

Importante:
• Nunca utilize produtos tóxicos

(amoníaco, álcool, removedores,
etc.) ou abrasivos (sapólios, pastas,
etc.) e nem esponja de aço ou
escovas, na limpeza
do seu refrigerador.
Estes produtos
podem danificar e
deixar odores
desagradáveis no
interior do seu refrigerador.

• Evite o contato de qualquer tipo de
óleo ou gordura com as partes
plásticas do refrigerador.

• Não lubrifique seu refrigerador em
hipótese alguma.

• Evite também o contato destes
produtos com o seu refrigerador,
pois poderão danificá-lo.

• Use esponja ou pano macio
umedecido em água com detergente
ou sabão neutros. Enxágue bem e
seque com um pano limpo e seco.

• Para facilitar a limpeza, este produto
possui prateleiras de vidro temperado
com bordas, evitando que pequenas
porções de líquido derramado
venham a sujar todo o seu
refrigerador.

• Para limpar a parte externa traseira
use somente aspirador de pó ou
espanador.

• A limpeza do dispenser de água e
gelo deve ser feita utilizando pano
macio e água morna.

• A limpeza do painel de controle deve
ser feita somente com pano macio e
seco.

• Limpe o rodapé sempre que perceber
formação de poeira no seu lado de
fora. A retirada desta poeira ajuda a 



• Para trocar o filtro, veja o item
“Sistema de Filtragem de Água”
(Substituindo o filtro de água).

TROCANDO O FILTRO DE AR
O filtro de ar está localizado atrás da
porta ventilada na parede traseira
interna do refrigerador. Para substituí-lo,
siga as instruções a seguir:

1. Levante a porta
ventilada.

2. Remova o filtro
usado
pressionando as
abas laterais.

3. Encaixe o filtro
novo no
compartimento,
posicionando-o pelas abas laterais e
empurrando.

• O filtro de ar deverá ser trocado
periodicamente, recomendando-se a
troca a cada 6 meses.

• Você pode adquirir um novo filtro de
ar junto à Rede de Serviços
Brastemp.A peça não é gratuita e o
preço pode variar de uma Rede de
Serviços Brastemp para outra.
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circulação de ar nas grades de
refrigeração, economizando energia.

Nota: Se for retirar o rodapé para
limpeza, certifique-se de prender a
fiação elétrica atrás do rodapé depois
de limpar.

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

PURIFICADOR DE ÁGUA/FILTRO

• Para manter a higiene adequada do
sistema, o purificador deve ser
utilizado diariamente.

Importante:
• Caso o sistema de purificação não

seja utilizado por mais de 3 dias,
retire, pelo menos, 3 litros de água
para manter o bom funcionamento
do sistema e a qualidade da água.

• Recomendamos a troca do filtro, pelo
menos a cada 6 meses (757 litros).
O tempo de vida útil do filtro pode
variar de acordo com a qualidade da
água recebida pelo sistema.

Importante:
• A vida útil do filtro pode diminuir

caso haja grande quantidade de
partículas sólidas na água fornecida
ao sistema de purificação.

• A troca do filtro, inclusive a mão de
obra, não fazem parte da garantia
do produto, com excessão da
primeira troca que será paga em
garantia.

• Evite manusear a área do purificador
com as mãos sujas para evitar
contaminações na água,
principalmente a bica de saída da água.

• A limpeza da bica pode ser feita com
algodão levemente umedecido em
água.

Filtro:

• O filtro de água deverá ser trocado
periodicamente. Você pode adquirir
um novo filtro junto à Rede de
Serviços Brastemp.

• A peça não é gratuita e o preço pode
variar de uma Rede de Serviços
Brastemp para outra.

• A primeira troca do filtro de água
será paga pela Brastemp em garantia.

Nota: Se o fluxo de água ou gelo
reduzir de forma notável, efetue a troca
do filtro antes mesmo de o sistema
indicar Trocar.



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.


