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Certos alimentos, como frutas e hortaliças,
quando armazenados em contato direto com o
ambiente frio e seco, desidratam.
A gaveta de legumes mantém a temperatura e a
umidade mais adequadas para o
armazenamento de frutas e hortaliças,
preservando suas características naturais por
mais tempo. Para uma melhor organização dos
alimentos é recomendado o uso do separador
de legumes, disponível em seu
refrigerador, permitindo separá-
los conforme a sua conveniência,
possibilitando ainda o
armazenamento de pequenas
quantidades de frutas e verduras
em seu cesto acoplado.

GAVETA DE LEGUMES

Seu refrigerador possui 2 cestos porta-ovos que
têm capacidade total para
armazenar 12 ovos, e permite
ser colocado tanto nas
prateleiras da porta como sobre
as prateleiras de vidro do
refrigerador, de acordo com a
sua preferência. Sua forma possibilita ainda,
ser levado à mesa ou à pia, facilitando o seu
uso, quando houver necessidade de consumo
de uma quantidade maior de ovos. 

CESTOS PORTA-OVOS

PRATELEIRAS DE VIDRO

✔ Seu refrigerador possui prateleiras de vidro
removíveis para facilitar a utilização e
limpeza.

✔ As prateleiras são feitas de vidro temperado.

Seu refrigerador possui um
separador de garrafas, localizado
na prateleira garrafas. O separador
permite acondicionar garrafas de
forma organizada e segura.

SEPARADOR DE GARRAFAS

Manutenção e Cuidados6

✔ Nas ausências prolongadas, desligue seu
refrigerador da tomada e esvazie os
compartimentos refrigerador e freezer,
inclusive as formas de gelo. Deixe as portas
abertas para evitar odores.

Importante:
✔ Lembre-se que pode haver falta de

energia elétrica prolongada enquanto
você estiver fora e, neste caso, o
descongelamento provocará a
degradação dos alimentos.

VIAGENS E AUSÊNCIAS

BANDEJA DE DEGELO

O acúmulo de água neste
recipiente é normal.
A água é proveniente do degelo
automático que será evaporada
lenta e naturalmente.

Esta peça não deve ser retirada.

LIMPEZA

Risco de Explosão

Use produtos 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.

✔ 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.

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 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 neutro.
Enxágue bem e seque com um pano limpo e
seco.

✔ Para facilitar a limpeza, este produto possui
prateleiras de vidro temperado com bordas,

lauro
Caixa de texto



7

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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Verifique o fusível ou o disjuntor da
residência. Veja também se o plugue
está conectado à tomada.

Instale um estabilizador automático
de voltagem com potência mínima
de 1000 Watts. 3

Ligue outro aparelho na tomada para
verificar e troque a tomada se necessário.

Conecte-o a uma tomada adequada.
No caso de incompatibilidade do
plugue com a tomada, troque a tomada
por uma adequada.

Ligue para a Rede de Serviços
Consul (capa). 3

Veja o item “Por onde Começo?”
(Instalando). 3

Regule os pés estabilizadores. 4

Não obstrua as saídas de ar. Veja o
item “Componentes do Refrigerador”
(Sistema Frost Free). 5

Ajuste-os, conforme o item “Usando
o Refrigerador” (Como operar o
Painel de Controle). 4

Instrua as pessoas a abrir as portas
somente quando necessário. 4

Instale seu refrigerador em local
ventilado. 3

Regule os pés estabilizadores de
maneira a manter o refrigerador
levemente inclinado para trás. 4

Instrua as pessoas a abrir as portas
somente quando necessário. 4

Embale os alimentos e/ou tampe os
recipientes. 4

Problema Causa Provável Solução

O Refrigerador
não liga

Ruídos
anormais

Refrigeração
insuficiente

Suor externo

Suor interno

Falta de energia.

Tensão muito baixa/alta
(isto pode ser notado pelas
oscilações de luminosidade das
lâmpadas da casa).

Tomada com defeito.

Plugue desconectado.

Cabo de alimentação
danificado.

Instalação em local não
adequado.

Nivelamento inadequado.

A circulação do ar está
sendo dificultada.

Controles de temperatura em
posição incorreta.

Portas sendo abertas com muita
frequência.

Elevada umidade do ar
ambiente (normal em certos
climas e épocas do ano).

Má vedação da borracha
magnética que contorna a
porta.

Abertura de portas muito
frequente.

Alimentos desembalados e ou
recipientes com líquidos
destampados (umidade
excessiva).
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Antes de ligar para a Rede de Serviços Consul, faça uma verificação prévia, consultando
a tabela a seguir:

8 Soluções de Pequenos Problemas

Alguns ruídos são considerados próprios ao funcionamento do refrigerador. A seguir, apresentamos
uma relação descritiva dos ruídos característicos do funcionamento.

Os estalos são devidos ao desplacamento de gelo.
É o mesmo ruído que ocorre quando formas de gelo são retiradas do
freezer e expostas à temperatura ambiente.

Ruído característico de motor. Significa que o compressor está em
funcionamento.

Ruído característico da expansão do gás no sistema de refrigeração.
É um ruído semelhante ao gerado quando se enche um balão de gás.

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

Ruído característico de ventilador, que mostra que o sistema frost free
está em perfeito funcionamento. Este sistema garante uma temperatura
uniforme no produto e faz com que não haja necessidade de se fazer o
degelo.

Estalos:

Ruído do
compressor:

Ruído de
expansão de gás:

Ruído de degelo

Ruído do sistema
de ventilação

RUÍDOS CONSIDERADOS NORMAIS



9 Garantia

O seu produto Consul é garantido
contra defeitos de fabricação, pelo
prazo de 12 meses, contado a partir
da data da emissão da Nota Fiscal ou
da entrega do produto, ao primeiro
adquirente, sendo:
• Os 03 (três) primeiros meses - garantia

legal;
• Os 09 (nove) últimos meses, -

garantia especial, concedida pela
Whirlpool S.A.;

A garantia compreende a substituição
de peças e mão-de-obra no reparo de
defeitos devidamente constatados, pelo
fabricante ou pela Rede de Serviços
Consul, como sendo de fabricação;
Durante o período de vigência da
garantia, o produto terá assistência
técnica da Rede de Serviços Consul.
As garantias legal e/ou especial
ficam automaticamente invali-
dadas se:
• O uso do produto não for exclusi-

vamente doméstico;
• Não forem observadas as orien-

tações e recomendações do Ma-
nual do Consumidor quanto a uti-
lização do produto;

• Na instalação do produto não
forem observadas as especificações
e recomendações do Manual do
Consumidor quanto às condições
para instalação do produto, tais
como, nivelamento do produto,

adequação do local para instalação,
tensão elétrica compatível com o
produto, etc.;

• Na instalação, as condições elétricas
e/ou hidráulicas e/ou de gás não
forem compatíveis com a ideal
recomendada no Manual do Consu-
midor do produto;

• Tenha ocorrido mau uso, uso inade-
quado ou se o produto tiver sofrido
alterações ou modificações estéti-
cas e/ou funcionais, bem como,
tiver sido realizado conserto por
pessoas ou entidades não credenci-
adas pela Whirlpool S.A.;

• Houver sinais de violação do produ-
to, remoção e/ou adulteração do
número de série ou da etiqueta de
identificação do produto.

As garantias legal e/ou especial
não cobrem:
Despesas com a instalação do produ-
to realizada pela Rede de Serviços
Consul, ou por pessoas ou empresas
não credenciadas pela Whirlpool
S.A., salvo os produtos com insta-
lação gratuíta informada no manual;
• Despesas decorrentes e conse-

quentes de instalação de peças e
acessórios que não pertençam ao
produto, mesmo aqueles comercia-
lizados pela Whirlpool S.A., salvo
os especificados para cada modelo
no Manual do Consumidor;

• Despesas com mão-de-obra, materi-
ais, peças e adaptações necessárias à

TERMO DE GARANTIA
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Má vedação da borracha
magnética que contorna a porta.

Armazenamento de alimentos
quentes no refrigerador.

Portas mal fechadas.

Infiltração de umidade pela
porta.

Lâmpada queimada.

Regule os pés estabilizadores de
maneira a manter o refrigerador
levemente inclinado para trás. 4

Deixe esfriar os alimentos antes de
armazenar no seu refrigerador. 4

Verifique se algum objeto está
impedindo o fechamento completo
das portas. Se necessário reorganize
os alimentos.

Verifique se algum objeto está
impedindo o fechamento completo da
porta. Se necessário reorganize os
alimentos no seu freezer. Persistindo a
formação de gelo, ligue para a
Rede de Serviços Consul (capa).

Substitua a lâmpada. Veja o item
“Manutenção e Cuidados”
(Troca de Lâmpada). 7

Problema Causa Provável Solução
Suor interno

Formação
de gelo no
freezer

Lâmpada
não acende
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