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Apresentação do aparelho

1. Painel de controle

2. Porta do congelador

3. Multiflow - Controle de Circulação de Ar

4. Forma de gelo (2 unidades)

5. Gaveta extra fria

6. Lente da lâmpada

7. Lâmpada do compartimento refrigerador  
(1 unidade luminária)

8. Porta ovos (acondiciona 12 ovos)

9. Prateleira aramada (2 unidades)

10. Bandeja da gaveta de legumes, verduras e 
frutas

11. Gaveta de legumes, verduras e frutas

12. Pés niveladores

13. Prateleira rasa removível (2 unidades)

14. Prateleira porta latas reversível

15. Prateleira removível para garrafas

16. Trava garrafas

17. Porta não reversível

18. Condensador

19. Calha de evaporação

20. Compressor (motor)

21. Puxador

22. Pé estabilizador/nivelador
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Principais orientações

Painel de Controle

Responsável pela regulagem da 
temperatura de operação do refri-
gerador.

Mantê-lo na temperatura mínima 
não economiza energia elétrica e 
pode comprometer a qualidade 
dos alimentos.

Saiba mais sobre regulagem de 
temperatura no capítulo Como 
usar.

Tabela Orientativa da Regulagem 
de Temperatura

Atenção

Diferenças de temperatura en-
tre o refrigerador e o ambiente 
externo podem causar ruídos 
durante o funcionamento. Eles 
são normais e não interferem no 
desempenho do refrigerador.

Saiba mais sobre ruídos no ca-
pítulo 
Características de operação.
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Principais componentes

Congelador Extra Grande
Este compartimento pos-
sibilita armazenagem de 
alimentos congelados.
O congelador extra grande 
tem classificação 1 estrela 
que possibilita o comparti-
mento alcançar -6oC, conservando os alimentos 
por mais tempo.

Porta ovos

O porta ovos possui capaci-
dade para acondicionamen-
to de 12 ovos. Ele pode ser 
utilizado dentro das pratelei-
ras da porta ou no interior do 
refrigerador. Para sua como-
didade, porta ovos também 

pode ser levado a mesa, facilitando o preparo 
das suas receitas.

Gaveta de legumes, verduras e frutas

Mantém a umidade e o fres-
cor dos vegetais pois o ar frio 
não �ca em contato direto 
com os mesmos evitando as-
sim que as folhas e vegetais 
�quem ressecados/queima-
dos.

Portas
Devido ao design da porta, este aparelho não 
permite reversão quanto ao lado de abertura 
das mesmas.

Prateleiras da porta

Todas as prateleiras que estão posicionadas na 
porta do refrigerador são removíveis e podem 
ser realocadas de acordo com o seu uso.

Puxe as prateleiras para cima para retirá-las 
e empurre-as para baixo se quiser encaixá-
las novamente.

A prateleira removível para 
garrafas é mais larga, para 
comportar garrafas de até 
3,3 litros, mas você também 
pode utilizá-la para arma-
zenagem de outros itens. Ela 
possui trava garrafas reposi-

cionável para evitar quedas durante a aber-
tura e fechamento da porta.

Para retirar é necessário puxar para cima e 
para encaixar basta empurrar para baixo.

Prateleira Porta Latas Reversível:

Esta prateleira possui função 
multiuso: Você pode utilizá-
-la como prateleira comum, 
para armazenagem de diver-
sos itens ou como dispenser 
para latas, com capacidade 
máxima de 6 latas.

Para passar da posição pra-
teleira para dispenser de latas, ou vice-versa, 
remova a prateleira empurrando-a de baixo 
para cima, gire 180° e coloque a prateleira no-
vamente , encaixando-a.
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Remover Acessórios

Gaveta Extra Fria
Para retirar a gaveta extra 
fria, basta puxar no sentido 
indicado e depois para cima.

Prateleiras Aramadas
Para retirar as prateleiras ara-
madas basta incliná-las apro-
ximadamente 45º (para qual-
quer um dos lados), puxar para 
cima e para frente, conforme 
figuras ao lado.

Gaveta Extra Fria (5)
Este compartimento ser-
ve para conservar alguns 
alimentos que necessitam 
de menor temperatura de 
conservação (próximo a 
0oC), sem a necessidade 
de congelamento. Ex: Gar-
rafas, bebidas em latas, alimentos para serem 
consumidos ou cozidos em curto espaço de 
tempo, como carnes, peixes, sobremesas e 
similares.

Sistema “Fluxo de Ar”

- Congelador:
Este sistema tem a 
função de distribui-
ção do ar frio para 
o congelamento 
dos alimentos no 
comp a r t im en to 
congelador.
Não coloque ali-
mentos ou objetos 
tampando as saídas de ar, para não com-
prometer o desempenho do seu congelador.

- Refrigerador:
Este sistema tem a função de distribuição do 
ar refrigerado para o resfriamento dos alimen-
tos no compartimento refrigerador.
Não coloque alimentos ou objetos em frente 
às saídas de ar, para não comprometer o 
desempenho do seu refrigerador.


