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Introdução

Características especiais

1

2
3

4

Obser aç o imagem apenas para refer ncia

5

6

7

8

9

:

Obser aç o imagem apenas para refer ncia

1  TELA DO MOSTRADOR DE LED DO 
PAINEL DE CONTROLE
A tela de LED mostra a temperatura do refrigerador 
e do free er, mostra o status do filtro de água,
informações sobre o dispensador e mais.

5 SISTEMA PRODUTOR DE GELO
O sistema produtor de gelo produz automaticamente 
entre 80 e 130 cubos de gelo em um período 
de 24 horas para manter o dispensador de gelo 
totalmente abastecido�

2 MAIS GELO
Quando essa característica é ativada, a seção 
do free er funciona na temperatura mais baixa
possível por um período de 24 horas para 
aumentar a produção de gelo�

6 GAVETA PARA LEGUMES E VERDURAS
A gaveta para legumes e verduras preserva a 
umidade e ajuda os vegetais a permanecerem 
frescos�

3  DISPENSADOR DE GELO E ÁGUA FILTRADA
O dispensador de água oferece água fresca,
resfriada e �ltrada atra s da porta. O dispensador
de gelo oferece gelo em cubos ou triturado�

7 MULTIESPAÇO
Fornece espaço de armazenamento com um 
controle de temperatura ariá el que mant m o
compartimento mais frio do que o refrigerador�

4 ALARME DA PORTA
Um alarme de advertência soa a intervalos de 30 
segundos quando a porta do refrigerador ou do 
freezer permanece aberta por mais de 60 segundos�

8 COLUNA
A coluna da porta dobra para dentro quando a 
porta esquerda é aberta�

9 
Quando você pressiona levemente a porta do 
refrigerador, ela fechada automaticamente. (A
porta é fechada automaticamente dentro de 30° 
do ngulo de abertura .

: FILTRO DE AR
O �ltro de ar ajuda a remo er odores do refrigerador.

Peças e características
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Principais peças e componentes

Além das características e componentes especiais indicados na seção Características especiais, 
existem ários outros componentes importantes mencionados neste manual.
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1  PRATELEIRAS AJUSTÁVEIS DO 
REFRIGERADOR
As prateleiras do compartimento do refrigerador são
ajustá eis e proporcionam flexibilidade para as
necessidades de armazenamento�

2 PRATELEIRAS DA PORTA
Tr s prateleiras intercambiá eis podem ser
dis t r ibuídas con forme sua necess idade de 
armazenamento�

3 Dep sito de gelo remo el
As prateleiras de depósito de gelo podem ser 
removidas para abastecer baldes de gelo, coolers 
ou jarros

4 LÂMPADAS INTERNAS DE LED
A parte interna do refrigerador é iluminada por um 
conjunto de LEDs�

5 PRATELEIRA DA PORTA

6 PRATELEIRAS FIXAS DA PORTA


