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Seu refrigerador possui um condensador 
(grade) na parte traseira que tem a função 
de trocar calor com o ambiente.
Para garantir o bom funcionamento do 
produto, é importante que o condensador 
não seja obstruído de forma alguma, como 
por exemplo colocando roupas atrás do 
produto para secar.

Parte traseira

Manutenção e Cuidados

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.

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.

Ruídos considerados 
normais

Ruído do sistema
frost free

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

Ruído do sistema de ventilação

Ruído característico de ventilador, que 
mostra que o sistema frost free está em 
perfeito funcionamento.

Importante
O ventilador não fica ligado o tempo 
todo. Ao abrir a porta do freezer e o 
ventilador estiver em funcionamento
o ruído será maior. 

Para mais informações sobre tipos de 
ruídos, consulte o Manual do Produto.

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

Refrigeração 
insuficiente

A circulação do ar está 
sendo dificultada.

Controle de temperatura 
na posição incorreta.

Não obstrua as saidas de ar.
Veja o item “Componentes do refrigerador” 
(Sistema frost free).

Ajuste-o, conforme o item “Usando o 
Refrigerador” (Como operar o controle de 
temperatura).

Soluções de Pequenos Problemas

Problema Causa Provável Solução

Para mais informações sobre soluções de pequenos problemas, consulte o Manual do Produto.

Caso isso ocorra, a troca
de calor será prejudicada
e causará aumento no
consumo de energia,
e em casos extremos
poderá ocasionar danos
irreversíveis ao compressor.
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