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Usando o produto







“Aberto” (    ) para o melhor
armazenamento de frutas e verduras
com casca. “Fechado” (    ) para o
melhor armazenamento de folhas
verdes frescas.

Função gelo rápido:
A função gelo rápido serve para
aumentar a produção de gelo durante
24 horas em períodos de uso intenso do
dispenser de gelo.

• Para acionar a função,
pressione a tecla “gelo
rápido.” O ícone “gelo
rápido” aparecerá no painel conforme
indicado na figura. Esta função
desligará automaticamente após 24
horas. Caso queira desativar a função
antes desse tempo, pressione
novamente a tecla “gelo rápido” ou
ajuste a temperatura do freezer.

Função 6th Sensetm:
A função 6th Sensetm auxilia
no ajuste de temperatura
dentro do refrigerador. Se uma grande
quantidade de alimentos quentes forem
colocados, ou se muito ar quente entrar
no refrigerador enquanto a porta estiver
aberta, o sistema 6th Sensetm é ativado
automaticamente para ajudar a
restaurar a temperatura ajustada.
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Importante:
• O sistema 6th Sensetm está sempre

ativado enquanto o refrigerador
estiver operando. Você não precisa
pressionar nenhum botão para
ativá-lo. o ícone na tela do painel,
indica que a função está operando
corretamente.

Importante:

• Para evitar o travamento
involuntário do dispenser ou a
troca para outras programações,
certifique-se de pressionar os dois
botões exatamente ao mesmo
tempo. Quando cooling estiver
desligado, “desligado” aparece na
tela.

Função refrigeração On/Off:

O seu refrigerador e freezer não
refrigeram quando a palavra
“desligado” estiver aparecendo no
painel do refrigerador.

• Para ligar ou desligar a refrigeração,
toque as teclas “travar” e “reset
filtro” ao mesmo tempo e
mantenha-as pressionadas por 3
segundos.

Alarme de porta aberta:

Ao abrir as portas do
refrigerador ou do freezer o
símbolo de porta aberta
acende no painel de controle.
Caso a porta fique aberta por mais de
5 minutos, o alarme será acionado.
Para cancelar o alarme, feche ambas as
portas ou toque em qualquer tecla no
painel de controle.

CONTROLE DE UMIDADE DA
GAVETA DE LEGUMES
Você pode controlar a umidade na
gaveta de legumes. Ajuste o controle
para qualquer programação entre
“Baixo” (    ) e “Alto” (    ).– +
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Componentes do Refrigerador
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