
Manutenção e Cuidados

Importante

Lâmpadas com potência maior que 15 
Watts podem danificar seu refrigerador.

• Recoloque a proteção.

• Recoloque o plugue na tomada.

O acúmulo de água neste recipiente é 
normal. A água é proveniente do 
degelo automático que será 
evaporada lenta e naturalmente.

Bandeja de degelo

Esta peça não 
deve ser retirada.

Em caso de queima da lâmpada, 
substitua-a seguindo os seguintes passos:

• Desconecte 
o plugue da 
tomada.

• Retire o 
protetor da 
lâmpada 
liberando a trava, pressionando-a 
conforme a figura.

• Desenrosque a lâmpada e substitua por 
uma nova, com as mesmas .
características, de no máximo 15 Watts, 
que você também encontra no serviço 
autorizado.

Lâmpada

Ruído característico de água escorrendo.
Ocorre  quando o produto está fazendo o 
degelo.

Ruído característico do ventilador interno do 
sistema. Considerado normal.
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Ruídos considerados normais

Ruído de degelo

Ruído de ventilação

Risco de Explosão

Use produtos de limpeza que não sejam 
inflamáveis. 

Não seguir esta instrução pode trazer 
risco de vida, incêndio ou de explosão.

Risco de Choque Elétrico

Retire o plugue da tomada antes de 
efetuar qualquer manutenção ou 
limpeza do produto.

Recoloque todos os componentes 
antes de ligar o produto.

Não seguir estas instruções pode trazer 
risco de vida ou choque elétrico.



Dimensões sem embalagem (mm) (mm) (mm)

Altura (com parafuso estabilizador) 1539 1539 1700

Largura 616 616 616

Largura com a porta aberta a 130° 1139 1139 1139 

Profundidade 691 691 691

Profundidade com a porta aberta a 90° 1206 1206 1206

Capacidade bruta (litros) (litros) (litros)

Total 324 324 365

Capacidade de armazenagem (litros) (litros) (litros)

Total 300 300 342

Compartimento refrigerador 253 253 295

Compartimento congelador 47 47 47

Peso máximo sobre componentes (kg) (kg) (kg)

Tampa da gaveta de legumes 24 24 24

Prateleira de grade (cada) 24 24 24

Compartimento extra frio 10 10 10

Gaveta de legumes 12 12 12

Congelador 18 18 18

Prateleira rasa 2 2 2

Porta-ovos 0,5 0,5 0,5

Prateleira diversos (cada) 5 5 5

Prateleira garrafas 5 5 5

Peso sem embalagem (kg) 48 48 53

Características Técnicas
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Modelo CRB36 CRG36 CRB39

O fabricante se reserva no direito de modificar as características gerais, técnicas e 
estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

Para maiores dúvidas consulte o manual

*Imagens meramente ilustrativas

Antes de ligar para a Rede de Serviços Consul, faça uma verificação prévia, consultando a 
tabela a seguir:

Controle de temperatura do
congelador na posição “Verão”.

Controle de temperatura do
refrigerador nas posições 3, 4 
ou 5 (dias quentes).

Lâmpada queimada.

Soluções de Pequenos Problemas

Problema Causa Provável Solução
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