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7 COMO RESOLVER PROBLEMAS
Antes de ligar para a Rede de Serviços Brastemp, faça uma verifica-
ção prévia, consultando a tabela a seguir:

PROBLEMA CAUSA PROVÁVEL SOLUÇÃO
Luz não 
acende

LED queimado. Chame a Rede de Serviços 
Brastemp.

Água 
congela no 
reservatório

Controle de tempe-
ratura na posição 
incorreta.

Ajuste-o conforme o item 
“Usando seu Refrigerador” 
(Como operar os controles de 
temperatura).

Alarme de 
porta aberta

Porta aberta por 
muito tempo.

Feche a porta ou toque no íco-
ne porta aberta no painel de 
controle. 

Fabricação 
de gelo foi 
interrompida

Gaveta de gelo está 
mal posicionada.

Empurre a gaveta de gelo to-
talmente até o final do curso 
(o painel de controle do pro-
duto cancelará o aviso de Ga-
veta aberta).

Reservatório mal co-
nectado.

Garanta que o reservatório foi 
totalmente encaixado até o fi-
nal da guia, garantindo o perfei-
to encaixe na conexão com os 
tubos de água.

PROBLEMA CAUSA PROVÁVEL SOLUÇÃO
Fabricação 
de gelo foi 
interrompida
(continuação)

Falta de água no 
abastecedor.

Abasteça o reservatório e 
pressione o botão de confir-
mação de abastecimento no 
painel de controle.

Ice Maker desligado 
(funções no painel 
de controle estão 
apagadas)

Pressione a tecla OK por 3 se-
gundos até ouvir o aviso sono-
ro e o ícone produzindo gelo 
acender no painel de controle.

Porta não 
está fechan-
do

Travessa vertical en-
tre as portas do re-
frigerador está fora 
de posição

Retorne a travessa para a po-
sição normal de forma que 
ela se movimente automati-
camente com a abertura e fe-
chamento das portas.

O produto 
não liga

Falta de energia. Verifique o fusível ou o disjun-
tor da residência. Veja também 
se o plugue está conectado à 
tomada.

Tensão muito baixa/
alta (isto pode ser no-
tado pelas oscilações 
de luminosidade das 
lâmpadas da casa).

Instale um estabilizador auto-
mático de voltagem com po-
tência mínima de 1000 VA.
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PROBLEMA CAUSA PROVÁVEL SOLUÇÃO
O produto 
não liga
(continuação)

Tomada com defeito. Ligue outro aparelho na to-
mada para verificar e troque a 
tomada se necessário.

Plugue desconec-
tado.

Conecte-o à uma tomada 
adequada. No caso de incom-
patibilidade do plugue com a 
tomada, troque a tomada.

Cabo de alimenta-
ção danificado.

Ligue para a Rede de Serviços 
Brastemp.

Ruídos anor-
mais

Instalação em local 
não adequado.

Veja o item “Manutenção e 
Cuidados”.

Nivelamento inade-
quado.

Regule os pés estabilizadores.

Refrigeração 
insuficiente

Porta mal fechada. Verifique se algum objeto 
está impedindo o fecha-
mento completo da porta. 
Se necessário reorganize os 
alimentos.

Porta sendo aber-
ta com muita fre-
quência.

Instrua as pessoas a abrir a 
porta somente quando ne-
cessário.

PROBLEMA CAUSA PROVÁVEL SOLUÇÃO
Suor externo Elevada umidade do 

ar ambiente, normal 
em certos climas e 
épocas do ano.

Instale seu produto em local 
ventilado. Seque-o com pano 
macio.

Má vedação da bor-
racha magnética que 
contorna a porta.

Regule os pés estabilizado-
res de maneira a manter o 
produto levemente inclinado 
para trás.

Suor interno Abertura de porta 
muito frequente.

Instrua as pessoas a abrir a por-
ta somente quando necessário.

Alimentos desem-
balados e ou reci-
pientes com líquidos 
destampados (umi-
dade excessiva).

Embale os alimentos e/ou 
tampe os recipientes.

Má vedação da bor-
racha magnética que 
contorna a porta.

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

Armazenamento de 
alimentos quentes 
no produto.

Deixe esfriar os alimentos 
antes de armazenar no seu 
produto.


