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Limpeza e manutenção 

 O tempori ador de descongelamento fará um
“clique quando o tempori ador começar e terminar.
O dispositivo de controle de temperatura também 
fará um “clique no começo e no �m do ciclo do
refrigerador�

 oc ou irá um som de sino causado pelo uxo do
refrigerante, tubo de água ou objetos locali ados na
parte superior do refrigerador�

 Seu refrigerador foi projetado para funcionar 
e�cientemente e preser ar seus alimentos com a
temperatura desejada usando o mínimo de energia� 
oc conseguirá ou ir um som pulsante indo dos

ventiladores e do evaporador� 
A velocidade do ventilador pode aumentar quando 
você abrir a porta do refrigerador�

 Ap s cada ciclo oc ou irá um som de gotejamento
devido ao líquido refrigerante do refrigerador�

 A contraç o e a expans o das paredes internas pode
causar pequenos estalos�

 oc ou irá um som de gotejamento durante o ciclo
de descongelamento�

 Durante o ciclo de descongelamento a água pode
causar um som de gotejamento�

 Você pode ouvir um som de ar comprimido sobre o 
capacitor causado pelo ventilador�

 Água corrente pode ser ouvida durante o ciclo de 
descongelamento�

 De ido ao projeto de baixo consumo de energia do
refrigerador, os ventiladores permanecerão ligados, 
enquanto o interruptor liga/desliga ativa a luz interna 
do compartimento�

Guia de solução de problemas

Entenda os sons que você pode ouvir
Seu refrigerador novo pode produzir certos ruídos que o seu refrigerador anterior não fazia� É normal, não se 
preocupe�
Amaioria dos sons no os que oc ou irá s o na erdade normais e esperados. Superf cies duras como paredes
ou pisos podem aumentar os sons e torná-los mais altos do que realmente s o. A lista a seguir tem uma descriç o
desses sons juntamente com suas causas�

Problema Causas poss eis Soluções

O refrigerador não liga

 A tomada n o está posicionada
corretamente�

 Um fusível queimou ou o 
circuito apresenta falhas�

 O refrigerador está no ciclo de
descongelamento�

 Conecte �rmemente o cabo em uma
tomada energizada com a tensão 
adequada�

 Substitua o fusível ou rearme o disjuntor�
 Aguarde cerca de 30 minutos para que o 
ciclo de descongelamento termine�

A luz não acende
 As luzes internas apresentaram 
defeito�

 As luzes internas são de LED e o serviço 
de reparo deve ser realizado por um 
t cnico quali�cado.

Sons estranhos ou 
interrupções/ ibrações

 O refrigerador n o está
posicionado corretamente�

 necessário ajustar os parafusos de
nivelamento devido a irregularidades 
ou à fraque a do piso. Leia a seç o de
Instalação�
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Problema Causas poss eis Soluções

O motor do compressor 
parece �car ligado por muito
tempo

 O refrigerador substituído era 
um modelo mais antigo�

 A temperatura ambiente é maior 
do que o normal�

 A porta está sendo aberta com
muita frequ ncia e há uma
quantidade grande alimentos 
armazenados�

 O refrigerador está conectado
e o controle foi ajustado 
corretamente�

 As portas não fecham 
corretamente�

 Os tubos do condensador estão 
sujos�

 Os refrigeradores modernos com uma 
capacidade de armazenamento maior 
exigem per odos mais longos de operaç o.

 O motor continuará funcionando quando a
temperatura ambiente estiver alta� O motor 
de e �car ligado entre 40 e 80 do
tempo� Em temperaturas altas, o capacitor 
pode funcionar em certos períodos�

 Ao adicionar ou abrir a porta do 
refrigerador, ele se aquece� É normal que 
o refrigerador funcione mais do que o 
normal para resfriar os compartimentos� 
(Leia a seç o Guia de armazenamento 
de alimentos . Para economi ar energia,
retire o que você precisa de uma única vez, 
organize os alimentos para que você possa 
encontrá-los facilmente e fechar a porta
imediatamente após pegar o alimento�

 Ser o necessárias 24 horas para que o
refrigerador resfrie completamente�

 Pressione as portas �rmemente. Se elas
não se fecharem� Leia As portas não se 
fecham completamente abaixo.

 Isso interromperá a transfer ncia de ar e
fará o motor marcado funcionar por mais
tempo e com maior di�culdade. Limpe os
tubos do condensador�

A porta não fecha 
completamente

 O refrigerador n o está
nivelado�

 Os pacotes de alimentos estão 
bloqueando a porta�

 O dep sito de gelo, a caixa
de vegetais, os painéis e as 
prateleiras estão fora do lugar 
ou da posição adequada�

 As edações est o grudando.
 O refrigerador balança ou �ca
instá el.

 As portas foram removidas 
durante e instalação e não 
foram ajustadas corretamente�

 Leia a seção Instalação do refrigerador 
para ni elá-lo.

 Ajuste as caixas de alimentos para liberar
espaço entre as portas e as prateleiras�

 Pressione os recipientes e coloque a tampa 
do compartimento de vegetais, os painéis, 
as prateleiras e todos os outros recipientes 
ou caixas em suas posições corretas. Leia
a seção Instalação e operação�

 

 Nivele o refrigerador� Leia a seção 
Fechamento e alinhamento das portas�

 Remova e coloque a porta novamente 
de acordo com a seção Portas do 
refrigerador como remo er e in erter�

H gelo no piso

 A porta não foi fechada 
totalmente�

 A porta é aberta 
frequentemente�

 Leia a seção As portas não fecham 
completamente mencionada anteriormente�

 

H um gosto e cheiro
estranhos no gelo

 O produtor de gelo foi instalado 
corretamente�

 O gelo �cou arma enado muito
tempo�

 O alimento não foi embalado da 
maneira correta�

 O abastecimento de água
cont m minerais e enxofre.

 A parte interna do refrigerador 
precisa ser limpa�

 O compartimento de gelo 
precisa ser limpo�

 Não use os primeiros cubos de gelo 
produzidos� 

 Descarte os cubos de gelo antigos e faças 
novos cubos� 

 Embale o alimento novamente pois ele 
pode transferir odores e gostos para o gelo�

 

 Leia a seção Limpeza e manutenção�
 Esvazie o compartimento e descarte os 
cubos de gelo antigos�
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Problema Causas poss eis Soluções

H gua no compartimento
de drenagem

 O refrigerador está no ciclo de
descongelamento�

 Há mais umidade do que o
normal�

 A água e apora. normal que um pouco
de água caia no compartimento.

 Pode demorar um certo tempo para que 
a água e apore. Isso normal quando o
clima está quente e mido.

O refrigerador parece emitir 
muito ruído

 Os sons podem ser normais 
para seu refrigerador�

 Consulte a seção Entenda os sons que
oc pode ou ir�

O produtor de gelo n o est
produzindo gelo ou os cubos 
estão sendo congelados 
muito lentamente�

 Porta deixada aberta.  Aguarde 24 horas ap s a conex o para a
produção de gelo� Consulte a seção Ajuste 
dos controles�

 eri�que se algo está mantendo a porta
aberta�

As portas estão difíceis de 
abrir

 As edações est o sujas ou
grudentas�

 A porta se abre sozinha assim 
que você a fecha�

 Limpe as edações e a superf cie com
que elas entram em contato� Use um pano 
umedecido com para�na e aplique sobre
os anéis de vedação�

 Quando você abre a porta, o ar quente entra 
no refrigerador� Quando esse ar é resfriado, 
ele ocupa menos volume e cria um efeito de 
ácuo. Se esti er dif cil de abrir, aguarde 5
minutos e eri�que no amente.

O produtor de gelo não 
funciona

 O produtor de gelo está
desligado�

 O abastecimento de água
está desligado ou n o está
conectado�

 A temperatura do free er está
alta�

 Os cubos de gelo desligam o 
produtor de gelo�

 Coloque o produtor de gelo na posição 
ligada (I .

 Leia a seção Cone o da linha de gua�
 Aguarde 24 horas para que o freezer 
alcance sua temperatura ideal�

 Nivele os cubos de gelo com as mãos�

A temperatura est muito
alta ou h umidade formada
dentro do refrigerador�

 Os respiros de ar estão 
bloqueados. O ar frio ui do
freezer para o refrigerador 
e volta através dos respiros 
presentes nesta seção�

 As portas se abrem muito 
facilmente�

 O controle do refrigerador não 
foi ajustado para as condições
do ambiente�

 Uma grande quantidade 
de alimento acabou de ser 
colocada dentro do refrigerador�

 O alimento não foi bem 
embalado em cada 
compartimento�

 As portas não foram fechadas 
corretamente�

 O clima está mido.
 O ciclo de descongelamento 
automático terminou.

 Com as mãos, encontre os respiros e 
movimente qualquer pacote que possa 
estar bloqueando o uxo de ar. Consulte a
seção Multi u o �

 

Feche a porta assim que puder�
 Aguarde 24 horas para que a temperatura 
se estabilize� Se a temperatura estiver alta 
ou baixa, mo a o controle at alcançar a
temperatura desejada�

 O refrigerador aquece depois que se 
colocam alimentos nele� Pode levar 
algumas horas pra que o refrigerador 
alcance sua temperatura�

 Embale os alimentos uniformemente e, 
antes de embalar qualquer coisa, seque 
todos os compartimentos para evitar 
a umidade. Se necessário, embale os
alimentos de acordo com a seção Guia de 
armazenamento de alimentos�

 Leia a seção As portas não se fecham 
corretamente�

 Em climas úmidos o ar contém umidade 
que entra no refrigerador se as portas 
estiverem abertas�

 É normal a formação de algumas gotas 
de água ap s o t rmino do ciclo de
descongelamento�


