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TRAVESSA VERTICAL

Tem a função de isolar o compartimento re-
frigerador do ar ambiente e se movimenta 
automaticamente de acordo com a abertura 
e fechamento da porta. 
O item possui um mecanismo que não deve 
ser removido, mas pode ser movimentado 
lateralmente para limpeza, desde que seja 
recolocado na posição antes de fechar as 
portas.
O aquecimento da região externa da peça é 
normal e isto ocorre para evitar formação de 
suor.

6 LIMPEZA E MANUTENÇÃO

ALINHAMENTO DE PORTA

Caso você observe um desalinhamento entre as portas do refrige-
rador, oferecemos um kit de alinhamento manual de portas. Siga as 
instruções que vêm com o kit para o procedimento.

 ADVERTÊNCIA
Risco de Choque Elétrico

Retire o plugue da tomada antes de efetuar qual-
quer manutenção ou limpeza do produto.
Recoloque todos os componentes antes de ligar 
o produto.
Não seguir estas instruções pode resultar em mor-
te ou choque elétrico.

 ADVERTÊNCIA
Risco de Explosão

Use produtos de limpeza que não sejam inflamáveis.
Não seguir esta instrução pode resultar em morte, 
incêndio ou de explosão.
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LIMPEZA

• Para limpar a parte externa frontal (vidro)  e/ou o interior dos seu 
produto, use uma esponja do lado macio ou pano umedecido em 
água com detergente ou sabão neutro. Enxague bem e seque com 
um pano limpo e seco.

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

• Após a limpeza, conecte o plugue na tomada. Se necessário ajuste 
o controle de temperatura na posição desejada.

IMPORTANTE

• Nunca utilize materiais tóxicos (amonía-
co, álcool, removedores, etc.) ou abrasivos 
(sapólios, pastas, etc.) e nem esponja de 
aço ou escovas, na limpeza do seu pro-
duto. Estes materiais podem danificar e 
deixar odores desagradáveis no interior do seu produto.

• Evite também o contato destes materiais com o seu pro-
duto, pois poderão danificá-lo.

ILUMINAÇÃO LED

Seu produto utiliza leds para iluminação interna tanto no comparti-
mento refrigerador como no freezer.
Caso necessário a substituição, chame a Rede de Serviços Brastemp.

EMBUTIMENTO

PAINEL DE CONTROLE

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

IMPORTANTE

• Mantenha sempre as dimensões mínimas indicadas 
para embutimento, evitando superaquecimento do 
compressor.

VIAGENS E AUSÊNCIAS

Nas ausências prolongadas, desconecte seu produto da tomada e es-
vazie os compartimentos. Deixe as portas abertas para evitar odores.

IMPORTANTE

• Para períodos curtos de ausência, seu produto poderá 
permanecer ligado no modo férias.

• Lembre-se que pode haver falta de energia elétrica pro-
longada enquanto estiver fora e, neste caso, pode haver 
degradação dos alimentos.
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RUÍDOS CONSIDERADOS NORMAIS

Alguns ruídos são considerados próprios ao funcionamento do pro-
duto. A seguir, apresentamos uma relação descritiva dos ruídos ca-
racterísticos do funcionamento.

RUÍDO DESCRIÇÃO
Estalos Os estalos são devidos ao desplacamento de gelo. 

É o mesmo ruído que ocorre quando formas de gelo 
são retiradas do congelador e expostas à temperatura 
ambiente.

Ruído do 
compressor

Ruído característico de motor. Significa que o com-
pressor está em funcionamento.

Ruído de 
expansão 
de gás

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

Barulho da 
gaxeta

Ocorre ao fechar a porta. Ruído semelhante ao gerado 
quando se esvazia um balão de gás.

Ruído do 
sistema de 
ventilação

Ruído característico de ventilador, que mostra que o 
sistema frost free e wind flow está em perfeito funcio-
namento. Este sistema garante uma temperatura uni-
forme no produto e faz com que não haja necessidade 
de se fazer o degelo.
Também é normal o ruído de ventilação do condensa-
dor (localizado próximo ao compressor).

RUÍDO DESCRIÇÃO
Ruído de 
degelo

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

Ice Maker Ruído característico gerado pelo sistema de bom-
beamento de água do reservatório (refrigerador) 
até a fábrica de gelo (Freezer). O Ice Maker tam-
bém provoca um ruído característico no momento 
em que o sistema libera os gelos da fôrma auto-
maticamente.




