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1 – Retire a base da embalagem

São necessárias duas pessoas para a retirada da base da embalagem.

Incline cuidadosamente o refrigerador para um dos lados e quebre esse 
lado da base para removê-la. 

Incline novamente o refrigerador para o outro lado e retire o restante da 
base.

Retire o calço do compressor que está na parte traseira do refrigerador e 
todas as espumas e fitas adesivas das prateleiras e/ou gavetas.

2 – Escolha o local de instalação

Respeite as distâncias mínimas entre o refrigerador e as paredes:
em cima: 15 cm / dos lados: 10 cm / atrás: 15 cm.

Não instale o refrigerador ao ar livre ou sob a incidência direta de raios so-
lares.

Evite a proximidade do refrigerador com produtos químicos ou fontes de 
calor (fogões, fornos, etc.), e locais com frequente manuseio de água 
(tanque, pia).

3 – Nivele o refrigerador

Nivele seu aparelho com a porta fechada.
1. Inicie o nivelamento pelo lado esquerdo do aparelho e em seguida nivele o 
lado direito.
2. Regule os pés niveladores até que todos fiquem firmemente apoiados no 
chão.

Evite que o refrigerador fique inclinado para um dos lados ou para frente. 
A única inclinação permitida é para trás, para facilitar o fechamento das 
portas.

Depois de nivelar seu refrigerador, gire o pé estabilizador/nivelador até tocar o chão. A função 
deste é estabilizar e nivelar o aparelho quando a porta está carregada e aberta.

Sempre que movimentar o refrigerador, será necessário repetir o processo de nivelamento.

O nivelamento é importante, pois evita movimentos de balanço, vibração e problemas com o 
seu refrigerador.

Não utilize pés diferentes dos originais.
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Antes de ligar o seu refrigerador, verifique se a tensão 
(voltagem) da tomada onde será ligado é igual à indica-
da na etiqueta localizada próxima ao plugue (no cabo de 
alimentação elétrico), ou na etiqueta de identificação do 
Refrigerador.
Ligue seu refrigerador a uma tomada exclusiva, não utili-
ze extensões ou conectores tipo T (benjamim). Esse tipo 
de ligação pode provocar sobrecarga na rede elétrica, 
prejudicando o funcionamento do seu refrigerador e re-
sultando em acidentes.
Tenha cuidado para que o refrigerador não fique apoiado 
sobre o cabo elétrico.

Para sua segurança, solicite a um eletricista de 
sua confiança que verifique a condição da rede 
elétrica do local de instalação do Refrigerador, 
e para maiores informações, consulte a norma 
NBR5410 (Instalações elétricas para baixa ten-
são) ou entre em contato com o nosso Serviço 
de atendimento ao consumidor.
Verifique se a variação máxima admissível da 
tensão no local de instalação está conforme 
tabela abaixo. Caso a tensão no local de ins-
talação esteja fora destes limites, adapte um 
regulador de tensão (estabilizador) não inferior 
a 1500 VA.
Os níveis de tensão de alimentação com 
o qual este aparelho opera, são estabe-
lecidos nos “Procedimentos de Distri-
buição de Energia Elétrica no Sistema 
Elétrico Nacional (PRODIST)” da ANEEL 
(Agência Nacional de Energia Elétrica).

Informamos que o plugue do cabo de alimen-
tação deste eletrodoméstico respeita o novo 
padrão estabelecido pela norma NBR 14136, 
da Associação Brasileira de Normas Técnicas – 
ABNT, e pela Portaria nº 02/2007, do Conmetro. 
Assim, caso a tomada da sua residência ainda 

Variação Admissível de Tensão
Tensão (V)

Refrigerador 
127
220

Mínima (V)

116
201

Máxima (V)

133
231

se encontre no padrão antigo, recomendamos 
que providencie a substituição e adequação da 
mesma ao novo padrão NBR14136, com um 
eletricista de sua confiança.
Os benefícios do novo padrão de tomada são:
• Maior segurança contra risco de choque elé-
trico no momento da conexão do plugue na to-
mada;
• Melhoria na conexão entre o plugue e toma-
da,  reduzindo possibilidade de mau contato 
elétrico;
• Diminuição das perdas de energia.
Lembramos, ainda, que para aproveitar o avan-
ço e a segurança da nova padronização, é ne-
cessário o aterramento da tomada, conforme 
a norma de instalações elétricas NBR5410 da 
ABNT.
Em caso de dúvidas, consulte um profissional 
da área.

Seu aparelho está equipado com plugue de 3 
pinos. O pino de aterramento do cabo de ali-
mentação não pode ser cortado.
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