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4 USANDO SEU REFRIGERADOR
COMO OPERAR OS CONTROLES DE TEMPERATURA

CONTROLE DE TEMPERATURA DO REFRIGERADOR
A temperatura do compartimento refrigerador é ajustada acionando 
a tecla refrigerador até o nível desejado.
O refrigerador possui diferentes níveis de temperatura para atender 
suas necessidades diárias, conforme orientações a seguir:

RESFRIAMENTO ORIENTAÇÃO
Mínimo Poucos alimentos no re-

frigerador, dias frios e 
pouca abertura de porta.

Médio Condições normais.
Máximo Muitos alimentos no re-

frigerador, dias quentes 
e abertura frequente de 
porta.

Pressione novamente a tecla de ajuste do refrigerador por 3 segun-
dos até que as luzes mín e méd acendam.

Médio/Máximo
Para selecionar o nível méd/máx, pressione a tecla de ajuste do re-
frigerador até o nível máx. Pressione novamente a tecla de ajuste do 
refrigerador por 3 segundos até que as luzes méd e máx acendam.

CONTROLE DE TEMPERATURA DO FREEZER
A temperatura do compartimento freezer é alterada pressionando a 
tecla de ajuste do freezer até o nível desejado. O freezer possui dife-
rentes níveis de temperatura para atender suas necessidades diárias 
conforme orientações a seguir:

Existem ainda dois níveis de temperatura intermediários (mín/méd e 
méd/máx), que podem ser usados de acordo com a sua necessidade.

Mínimo/Médio
Para selecionar o nível mín/méd, pressione a tecla de ajuste do re-
frigerador até o nível méd.

CONGELAMENTO ORIENTAÇÃO
Mínimo Poucos alimentos no 

freezer, dias frios e pou-
ca abertura de porta. 

Médio Condições normais.
Máximo Muitos alimentos no fre-

ezer, dias quentes e aber-
tura frequente de porta.
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Existem ainda dois níveis de temperatura intermediários (mín/méd e 
méd/máx), que podem ser usados de acordo com a sua necessidade.

Mínimo/Médio
Para selecionar o nível mín/méd, pressione a tecla de ajuste do fre-
ezer até o nível méd. Pressione novamente a tecla de ajuste do free-
zer por 3 segundos até que as luzes mín e méd acendam. 

Médio/Máximo
Para selecionar o nível méd/máx, pressione a tecla de ajuste do 
freezer até o nível máx. Pressione novamente a tecla de ajuste do 
freezer por 3 segundos até que as luzes méd e máx acendam.

IMPORTANTE

Aguarde 24 horas para fazer um novo ajuste caso seja ne-
cessário.

COMO OPERAR O PAINEL DE CONTROLE

O seu refrigerador possui funções eletrônicas, especialmente desen-
volvidas para atender as diversas situações do seu dia a dia.

�  Função modos especiais
�  Funções turbo freezer
�  Função ice maker
�  Aviso porta aberta

�  Trava painel
6  Controle de temperatura do refri-

gerador 
�  Controle de temperatura do freezer

�6

��

�

��



14

FUNÇÕES TURBO FREEZER

Latas e Sobremesas
As funções do turbo freezer foram desen-
volvidas para proporcionar um resfriamento 
mais rápido de bebidas em lata e de sobre-
mesas durante um tempo determinado e 
evitar que sejam esquecidas neste compar-
timento.

Para usar as funções do turbo freezer siga os passos:

01 Coloque as latas ou sobremesa no compartimento turbo freezer.

02 Para acionar a função desejada, toque a tecla turbo freezer 
para que a luz do ícone correspondente acenda:
• Sobremesa: Pressione 2 vezes a tecla.
• Latas: Pressione 3 vezes a tecla.
Ao acionar a função, o ícone permanecerá aceso e ocorrerá uma 
indicação luminosa na barra ao lado, mostrando que a função 
foi ativada.

03 Aguarde o tempo necessário para resfriar as latas ou sobre-
mesa, de acordo com a função acionada:
• Latas: 70 minutos (para 12 latas a 25 °C).
• Sobremesa: 30 minutos (para sobremesas recém preparadas).

04 Ao final do tempo, o alarme soará. O ícone da função ativada 
piscará, indicando que as latas ou sobremesa devem ser retira-
das do compartimento.
Para desativar o alarme, toque a tecla turbo freezer.

Express
A função express é indicada para obter um 
resfriamento mais rápido do compartimen-
to turbo freezer. Pode ser usada para deixar 
ainda mais geladas as latas que já estejam 
refrigeradas. Para acionar, toque a tecla 
turbo freezer 1 vez para que a luz do íco-
ne express acenda. O ícone permanecerá 
aceso e ocorrerá uma indicação luminosa 
na barra ao lado, mostrando que a função 
foi ativada. Essa função permanecerá ativa 
durante 10 minutos. Ao final do tempo, o 
alarme soará. O ícone da função piscará, 
indicando que os itens devem ser retirados 
do compartimento. Para desativar o alarme, 
toque a tecla turbo freezer.
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IMPORTANTE

• Para evitar o congelamento da sobremesa ou rompimento 
de latas, estas devem ser retiradas do compartimento ao 
final do tempo da função.

• Se a textura da sobremesa não estiver do seu agrado ao 
final do tempo da função sobremesa, a função express 
pode ser acionada para resfriar um pouco mais, até que a 
sobremesa atinja a consistência desejada.

• As funções latas, sobremesas e express não podem ser 
acionadas simultaneamente. Após 30 segundos de fun-
cionamento, você precisa pressionar novamente a tecla 
turbo freezer para cancelar a função ativada e assim po-
der acionar outra função do turbo freezer.

• Você pode usar as funções compras e festas com qual-
quer função do turbo freezer.

Função Compras
Proporciona um resfriamento acelerado no 
compartimento refrigerador e no freezer, aju-
dando na recuperação da temperatura dos 
alimentos recém armazenados.
Essa função permanecerá ativa durante 3 
horas e desligará automaticamente após o 
término do tempo. Para acionar a função 
compras, toque a tecla modos especiais 
1 vez para que a luz do ícone acenda. O ícone 
permanecerá aceso e ocorrerá uma indica-
ção luminosa na barra ao lado, mostrando 
que a função foi ativada. Caso queira desa-
tivar a função antes do tempo determinado, 
toque novamente a tecla modos especiais 3 
vezes (a luz do ícone irá apagar).

Função Férias
É indicada para ser utilizada durante a ausên-
cia de pessoas na casa (férias).
O modo férias mantém a temperatura do 
freezer nos níveis mínimos de congelamen-
to, reduzindo assim o consumo de energia 
do seu produto. Para acionar a função férias, 
toque a tecla modos especiais 2 vezes para 
que a luz do ícone acenda. 
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O ícone permanecerá aceso e ocorrerá uma indicação luminosa na 
barra ao lado, mostrando que a função foi ativada. 
Caso queira desativar a função antes do tempo determinado, toque 
novamente a tecla modos especiais 2 vezes (a luz do ícone irá apa-
gar). Ao desativar a função, o ajuste de temperatura do freezer retor-
na para a condição anterior que o produto se encontrava. O modo 
férias será automaticamente desativado quando qualquer outra te-
cla for ativada ou quando qualquer porta for aberta após 2 horas.

Função Festa

IMPORTANTE

• As funções compras e festa não podem ser utilizadas si-
multaneamente.

• Após 30 segundos de funcionamento, você precisa pres-
sionar novamente a tecla modos especiais para cancelar 
a função ativada e assim poder acionar outra função dos 
modos especiais. Você pode usar as funções compras e 
festas com qualquer função do turbo freezer.Para situações de uso intenso do freezer, 

esta função mantém a temperatura estável, 
quando houver muitas aberturas de porta.
Essa função permanecerá ativa durante 6 
horas e desligará automaticamente após o 
término do tempo.
Para acionar a função festa, toque a tecla 
modos especiais 3 vezes para que a luz do 
ícone acenda. O ícone permanecerá aceso 
e ocorrerá uma indicação luminosa na barra 
ao lado, mostrando que a função foi ativa-
da. Caso queira desativar a função antes do 
tempo determinado, toque novamente a te-
cla modos especiais 1 vez (a luz do ícone irá 
apagar). Você pode usar as funções do turbo 
freezer com a função festa.

Função Ice Maker
O Ice Maker é uma função que produz gelo 
automaticamente para que esteja disponível 
sempre que você precisar. Para isso, basta en-
cher o reservatório de água e pressionar a tecla 
OK. Conforme o gelo é consumido, o Ice Maker 
produz mais até que a água acabe. Quando a 
água acabar, o Ice Maker avisará na tela do re-
frigerador que você deve reabastecer o reserva-
tório. Assim, você não corre o risco de ficar sem 
gelo no momento em que mais precisar!
O reservatório de água do Ice Maker possui 
capacidade para produzir 20 bandejinhas de 
gelo, porém a capacidade da gaveta de gelo 
é para 12 bandejinhas.
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A função Ice Maker estará ligada desde a instalação 
do produto, indicada pelo ícone produzindo gelo 
aceso no painel de controle. 
Caso você queira desligá-la, pressione a tecla OK 
por 3 segundos até que a luz do ícone se apague e 
você ouça o aviso sonoro. Para ligá-la novamente, 
pressione a tecla OK por 3 segundos.

Quando a gaveta de gelo estiver cheia de gelo, o 
ícone gelo pronto acenderá no painel de controle.
Assim que gaveta for removida, esvaziada (parcial-
mente ou completamente) e colocada novamente 
na posição, a luz do ícone apagará e o Ice Maker 
voltará automaticamente ao seu funcionamento 
normal.
Existem alguns motivos que podem ocasionar desli-
gamento do seu Ice Maker. 
Veja o que fazer nesses casos:

Reservatório de água do Ice Maker

Ice Maker gaveta de gelo

Gaveta de gelo aberta
Quando o ícone gaveta aberta estiver aceso no pai-
nel de controle, coloque a gaveta novamente no 
compartimento.
A luz do ícone se apagará e o Ice Maker voltará au-
tomaticamente ao seu funcionamento normal.

Reservatório vazio
Quando o ícone abastecer estiver aceso no painel 
de controle, abasteça o reservatório e posteriormen-
te toque na tecla OK localizada no painel de con-
trole. O Ice Maker voltará automaticamente ao seu 
funcionamento normal.

IMPORTANTE

Após reabastecer seu reservatório de água o Ice Maker le-
vará em torno de 3 horas para produzir gelo novamente.
Em situações nas quais o refrigerador acabou de ser ligado, 
esse tempo pode ser maior.

Aviso de porta aberta
Ao abrir as portas do seu refrigerador, o ícone de 
porta aberta é aceso no painel de controle. Caso a 
porta fique aberta por aproximadamente 2 minutos, 
o alarme será acionado. Para cancelar o alarme, fe-
che a porta ou toque no ícone de porta aberta.


