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Retire o plugue da toma-
da antes de realizar esta 
operação.
Jamais limpe seu refri-
gerador com agentes 
de limpeza como álcool, 

querosene, gasolina, água sanitária, 
Thinner, solventes, Varsol, ácidos, vi-
nagres, abrasivos ou outros produtos 
químicos não recomendados neste 
manual.
Desligue sempre o refrigerador antes 
de realizar essa operação, tomando 
cuidado para não tocar no condensa-
dor e no compressor, pois eles podem 
estar quentes.
Não jogue água diretamente dentro ou 
fora do refrigerador.

Limpeza da parte interna

Antes de começar a limpar o refrigerador, lem-
bre-se de que objetos úmidos podem aderir 
facilmente a superfícies extremamente frias, 
como, por exemplo, a superfície interna do 
freezer. Não toque nas superfícies frias com 
as mãos, panos ou esponjas úmidas.
Para limpar as partes internas do refrigerador, 
use somente pano umedecido em uma solu-
ção de água e bicarbonato de sódio (dissolva 
1 colher de sopa de bicarbonato para 1 litro 
de água).
Nunca use espátulas metálicas, objetos pon-
tiagudos, escovas, produtos abrasivos ou al-
calinos para limpeza das superfícies plásticas 
no interior do seu refrigerador.

Limpeza da parte externa
Para limpar facilmente a parte externa do seu 
refrigerador utilize um pano umedecido em 
solução de água morna com sabão neutro, e 
depois seque-o cuidadosamente 

A cada seis meses efetue a limpeza do con-
densador na parte traseira do refrigerador, 
utilizando um aspirador de pó ou um espa-

nador. O pó acumulado impede o correto 
funcionamento do condensador, afetando o 
bom desempenho do refrigerador, e acarre-
tando um maior consumo de energia.

Limpeza das borrachas de vedação 
das portas

Limpe as borrachas de vedação cuidado-
samente com um pano macio e úmido. As 
borrachas são removíveis. Após a limpeza, 
seque-as tomando cuidado para não danifi-
cá-las.

Coletor de água

O seu refrigerador possui um coletor de 
água localizado na parte traseira. A função 
dele é eliminar a água do degelo automático 
pela evaporação. A limpeza do coletor não 
é necessária para o funcionamento do refri-
gerador. Evite o contato com essa região do 
refrigerador.

Limpeza e manutenção

Troca da Lâmpada
Proceda da seguinte maneira:
1. Desligue o plugue da tomada.

2. Remova a gaveta extra fria, 
puxando-a para frente (fig.1).

3. Puxe a lente da lâmpada para 
frente e para baixo, removen-
do-a (fig.2).

4. Troque a lâmpada queimada 
por outra com as mesmas 
dimensões, tensão e potência 
máxima de 15W.

5. Encaixe a lente da lâmpada.
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