
30

Limpeza e manutenção 

O refrigerador, assim como o freezer, realizam seu 
próprio descongelamento� Esse processo não impede 
o acúmulo de contaminantes, portanto, sugerimos a 
limpeza das duas peças uma vez por mês e a limpeza 
de líquidos derramados imediatamente�

Limpeza do refrigerador
 Retire o refrigerador da tomada�
 Retire todas as peças remo eis (como as portas do
compartimento de latic nios e de egetais .

 Use uma esponja limpa (ou pano macio com
água morna misturada com detergente. N o use
limpadores abrasivos ou concentrados�

 Coloque o refrigerador novamente na tomada�

Parte externa
Para refrigeradores metálicos, n o encere,
simplesmente limpe com água e detergente. N o use
produtos abrasivos ou concentrados�
Obser aç o  

 Evite o uso de produtos químicos que contenham 
fosfatos ou alvejantes�

Parte interna (deixe o free er aquecer
ligeiramente para impedir que o pano grude
Para eliminar odores desagradá eis, limpe a parte
interna do refrigerador com uma mistura de bicarbonato 
de s dio e água morna (uma colher de chá de
bicarbonato de s dio por copo de água . Certi�que-
se de que o pó dissolva completamente para impedir 
qualquer tipo de dano�

Vedação e revestimento da porta
Use apenas detergente neutro (como o usado para
la ar louças .

Peças plásticas (tampas e pain is
N o use abrasi os, pap is ou produtos ásperos. Eles
podem dani�car o produto.

Tampa traseira

Obser aç o  
 A tampa traseira deve ser 
removida apenas por um 
t cnico quali�cado. 
Para obter um desempenho 
e�ciente do refrigerador, limpe
sua tampa traseira pelo menos 
duas vezes por ano�

Como limpar 
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Como fazer manutenção 

Substituição das luzes do refrigerador
Obser aç o  

 A iluminação interna do refrigerador usa LEDs� 
Não tente trocar nenhum módulo de LED� A 
iluminação de LED deve ser substituída apenas por 
um t cnico quali�cado.

Interrupções de energia
1� Em caso de blecaute, ligue para a companhia de 

energia el trica e pergunte quanto tempo durará.
2� Caso o blecaute dure 24 horas ou menos, não abra 

o refrigerador pois assim oc manterá os alimentos
frescos�

3� No caso de um blecaute mais longo, execute uma
das seguintes opções:

 Retire todos os alimentos congelados e mantenha-os 
em uma caixa t rmica.

 Coloque 2 lb (907 g de gelo (certi�que-se de usar
lu as para cada metro quadrado (28 L dentro do
freezer�

 Essa tarefa preser ará os alimentos de 2 a 4 dias.
 Caso oc n o possua uma caixa t rmica ou gelo
seco, consuma os alimentos assim que possível�

Obser aç o  
 Durante uma falta de energia, um freezer cheio 
permanece frio por mais tempo do que um 
parcialmente cheio� Um freezer cheio de carne 
permanece frio por mais tempo do que um freezer 
cheio de alimentos cozidos� Se você perceber 
que o alimento contém cristais de gelo, ele pode 
ser congelado novamente com segurança, mas a 
qualidade e o sabor podem ser afetados�

 Se as condições do alimento forem ruins ou se achar
que não é seguro, descarte-o�

Ao sair de férias
Se decidir deixar o refrigerador desligado ao sair,
considere estas etapas:
1� Consuma todos os itens perecíveis e congele o 

restante�
2� Esvazie o depósito de gelo�

Se decidir deixar o refrigerador desligado:
1� Remova todos os alimentos�
2� Retire o refrigerador da tomada�
3� Limpe e seque-o bem�
4� Certi�que-se de que as portas �quem abertas (use

calços ou �ta para impedir o surgimento de odores
desagradá eis e fungos.

Durante a mudança
Se você decidir levar o refrigerador com você ao se 
mudar, considere o seguinte:
1� Remova todos os alimentos dele e coloque os 

alimentos congelados em uma caixa t rmica com
gelo seco�

2� Retire o refrigerador da tomada�
3� Retire a água da bandeja.
4� Limpe-a e seque-a com um pano�
5� Retire todas as peças removíveis e embrulhe-as 

com �ta adesi a.
6� Dependendo do modelo do refrigerador, levante 

sua parte superior para que possa rolar com 
facilidade ou parafuse os niveladores para que não 
arranhem o piso� Consulte a seção “Fechamento e 
alinhamento das portas”�

7� Mantenha as portas fechadas com o cabo pregado 
no gabinete do refrigerador com �ta adesi a.

Quando o refrigerador chegar em sua casa, coloque 
tudo de volta no lugar adequado e leia a seção 
“Instalação do refrigerador” para informar-se sobre 
a preparação para a instalação� Caso o refrigerador 
tenha um produtor de gelo de fábrica, lembre-se de que
necessário reconectar o abastecimento de água.
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Substituição do �ltro de água
Recomendamos que oc substitua o �ltro
aproximadamente a casa 6 meses quando o indicador
do �ltro de água alcançar 0 meses ou quando o
dispensador de gelo e água diminuir a produç o de
maneira perceptível�

Remo a o cartucho antigo

1. Pressione o bot o para abrir a tampa do �ltro.
Obser aç o  

 A substituiç o do �ltro fa com que uma pequena
quantidade de água (cerca de 1 o ou 25 cc seja
drenada. Coloque um copo sob o furo do �ltro
para coletar qualquer resíduo�

2. Puxe o cartucho para baixo.

3. Remo a o cartucho do �ltro.
Obser aç o  

 Quando aberto no ngulo máximo o cartucho
deve sair facilmente�
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ubstitua por um cartucho no o.

1� Retire o cartucho novo de sua embalagem e remova 
a tampa protetora dos anéis O� Com as orelhas do 
cartucho na posição horizontal, pressione o novo 
cartucho do �ltro no furo do coletor at que ele pare.

2� Tra e o cartucho �rmemente. 
A tampa fará um clique ao oltar para o local
adequado�

Obser aç o  
 Ap s substituir o �ltro, despe e 9 litros de gua
por ele antes de us -lo la e por apro imadamente
5 minutos)� 
eri�que se h a amento no �ltro.

Quando o indicador do �ltro de água exibir a
mensagem 0 Filtro Mês, segure por 3 segundos�
Restabeleça o mostrador de status do �ltro de água e a
luz indicadora pressionando e segurando o botão LUZ / 
FILTRO DE ÁGUA por pelo menos 3 segundos�

Obser aç o  
 Plugue de deri aç o do �ltro

Guarde o plugue de deri aç o do �ltro.
necessário usar o plugue de deri aç o do �ltro

quando n o hou er um cartucho de �ltro de substituiç o
disponível�
O produtor de gelo n o funcionará sem o �ltro ou o
plugue de deri aç o do �ltro inserido no compartimento
adequado�

Plugue de deri aç o do �ltro

Para obter mais informacoes, por favor contate o nosso 
ser ico de atendimento ou a nossa loja irtual:
SAC - 0800 776 0000
(De segunda a sexta-feira, das 9h00 as 17h20
Panasonic Store - loja�panasonic�com�br

O n mero de peça do cartucho do �ltro de água de
substituição é ADQ36006109�
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Folha de dados de desempenho

Folha de dados de desempenho
Modelo Panasonic ADQ36006109-         Use o cartucho de substituiç o: ADQ36006109

A concentraç o das subst ncias indicadas na água que entra no sistema foi redu ida para uma concentraç o
menor ou igual ao limite permitido para a água que sai do sistema conforme especi�cado nas Normas 42 e 53
NSF/ANSI�

Sistema testado e certi�cado pelo NSF International em relaç o às Normas 42 e 53 para
a reduç o das subst ncias listadas abaixo.

Redução de 
contaminantes

A uente
m dio

Concentração de 
desa�o especi�cada

pelo NSF
Redução 

m dia
Concentração 

m dia de
produto/ gua

Concentração 
m permiss el
produto/ gua

Requisitos de
redução do 

NSF
Relatório de 
teste do NSF

Odor e gosto de cloro 2,1 mg/L 2,0 mg/L ± 10% 97,2% 0,06 mg/L N/D 50 J-00049247

Particulado nominal 
Classe I,  ,
0,5 a 1,0 m

5�600�000 pts/mL Pelo menos
10�000 partículas/mL 98,7% 73�000 pts/ml N/D 85 J-00049282

Asbestos 190 MFL
107 a 108 MFL;
�bra maior do que

10 m de comprimento
>99% 1MLF N/D 99 J-0004928

Atrazine 0,0094 mg/L 0,009 mg/L ± 10% 94,7% 0,00005mg/L 0,003 mg/L N/D J-00049293

Benzeno 0,016 mg/L 0,015 mg/L ± 10% 96,7% 0,005 mg/L 0,005 mg/L N/D J-00049300

Carbofurano 0,08 mg/L 0,08 mg/L ± 10% 98,1% 0,002 mg/L 0,04 mg/L N/D J-00049294

Lindane 0,002 mg/L 0,002 mg/L ± 10% 98,2% 0,00004 mg/L 0,0002 mg/L N/D J-00051975

P-diclorobenzeno 0,22 mg/L 0,225 mg/L ± 10% 99,8% 0,0005 mg/L 0,075 mg/L N/D J-00049298

Toxafeno 0,014 mg/L 0,015 mg/L ± 10% 93% 0,001 mg/L 0,003 mg/L N/D J-00049302

2,4-D 0,213 mg/L 0,210 mg/L ± 10% 95,2% 0,009 mg/L 0,07 mg/L N/D J-00049284

Chumbo em pH 6,5 0,150 mg/L 0,15 mg/L ± 10% >99,3% 0,001 mg/L 0,010 mg/L N/D J-00051974

Chumbo em pH 8,5 0,150 mg/L 0,15 mg/L ± 10% >99,3% 0,001 mg/L 0,010 mg/L N/D J-00049277

Mercúrio em pH 6,5 0,0059 mg/L 0,006 mg/L ± 10% 96,1 0,0002 mg/L 0,002 mg/L N/D J-00053886

Mercúrio em pH 8,5 0,0058 mg/L 0,006 mg/L ± 10% 90,1 0,0006 mg/L 0,002 mg/L N/D J-00051972

Cisto* 120�000 cistos/L Mínimo de 50�000  
cistos/L 99,99% 1 cisto/L N/D 99,95 J-00049281

* Com base no uso de oocistos de Cryptosporidium parvum�
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Orientações de aplicaç o/par metros de
abastecimento de água
Fluxo de ser iço 0,5 gpm (1,9 lpm
Fornecimento de água gua potá el
Press o da água 20 - 120Psi (138 - 827kPa
Temperatura da água 33 F - 100 F (0,6 C - 38 C

É essencial que os requisitos de instalação, 
manutenç o e substituiç o do �ltro recomendados
pelo fabricante sejam executados para que o produto
funcione como anunciado�
Obser aç o  

 Embora os testes tenham sido realizados sob 
condições padr o de laborat rio, o desempenho real
pode variar�

Cartucho de substituiç o: ADQ36006109.
Para obter mais informacoes, por favor contate o nosso 
ser ico de atendimento ou a nossa loja irtual:
SAC - 0800 776 0000
(De segunda a sexta-feira, das 9h00 as 17h20
Panasonic Store - loja�panasonic�com�br

3M uma marca registrada da 3M Company.
NSF é uma marca registrada da NSF International�
2009 3M Company. Todos os direitos reser ados.

Obser aç o  
Para reduzir o risco associado à ingestão de
contaminantes

 N o use com água n o segura microbiologicamente
ou de qualidade desconhecida sem a desinfecção 
adequada antes e após o sistema� 
Sistemas certi�cados para reduç o de cistos podem
ser usados em águas desinfetadas que podem conter
cistos �ltrá eis. N mero de estabelecimento EPA
10350-MN-005

Obser aç o  
Para reduzir o risco associado a danos à 
propriedade de ido a a amento de gua

 Leia e siga. Use as Instruções antes da instalaç o e
uso do sistema�

 A instalação e o uso DEVEM seguir todos os códigos 
de encanamento locais e estaduais�

 N o instale se a press o da água ultrapassar 120 psi
(827 kPa . Se a press o da água ultrapassar 80
psi, necessário instalar uma ál ula limitadora
de pressão� Entre em contato com um encanador 
pro�ssional se n o ti er certe a sobre como eri�car
a press o da água.

 Não instale quando puder ocorrer golpe de aríete� 
Se hou er golpe de ar ete, necessário instalar um
amortecedor de golpe de aríete� Entre em contato 
com um encanador pro�ssional se n o ti er certe a
sobre como eri�car essa condiç o.

 N o instale em linhas de abastecimento de água
quente. A temperatura máxima de operaç o da água
desse sistema de �ltro de 100 F (38 C .

 Proteja o �ltro contra congelamento. Drene o �ltro
quando a temperatura cair abaixo de 40 F (4,4 C .

 O cartucho do �ltro descartá el de e ser substitu do a
cada 6 meses, na capacidade nominal ou se ocorrer 
uma redução perceptível da vazão�
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Conexão da linha de água

Antes de iniciar
A fonte de água n o garantida pelo fabricante do
refrigerador. Siga as instruções cuidadosamente para
reduzir os danos�

O ar locali ado dentro dos tubos de água pode causar
golpe de aríete ou batidas que causam danos aos tubos 
internos ou derramamento de água na parte interna
do refrigerador� Entre em contato com um encanador 
quali�cado para reparar o golpe de ar ete nas conexões
antes de instalar o tubo de água.

Para evitar danos por queimadura, nunca conecte o 
refrigerador a tubos de água quente.

Se oc precisar usar o refrigerador antes de conectá-lo
à fonte de água, certi�que-se de que o produtor de gelo
esteja na posição desligada�

Nunca tente instalar os tubos do produtor de gelo em 
áreas em que a temperatura ambiente esteja abaixo do
ponto de congelamento�

Ao usar qualquer dispositi o el trico (como uma
furadeira durante a instalaç o, certifique-se de que o
dispositivo esteja duplamente isolado ou aterrado para 
evitar o risco de descargas ou picos de eletricidade�

Todas as instalações de em ser feitas considerando-se
os requisitos locais de água e drenagem.

 

 Siga as pr ximas instruções cuidadosamente para
minimi ar danos onerosos relati os à água.
Quando hou er um sistema de �ltragem de água por
osmose in ersa conectado ao fluxo de água fria, a
press o da água para tal sistema deve estar entre 40 
- 120 PSI ou 0,27 MPa (2,8 kgf/cm - 4,2 kgf/cm , (2,8
kgf/cm - 4,2 kgf/cm , menos do que 2 - 3 segundos
para encher um copo com capacidade de 7 oz [0,2 
litros .

 Se a press o do sistema de filtragem de água por
osmose in ersa for inferior a 21 PSI ou 0,14 MPa (1,5
kgf/cm , mais de quatro (4 segundos para encher um
copo com capacidade de 7 o 0,2 litros :

a eri�que se o �ltro de sedimentos no sistema por
osmose in ersa está sendo bloqueado. Substitua
o �ltro se necessário. b Deixe que o tanque de
armazenamento do sistema por osmose inversa seja 
reabastecido ap s o uso extenso.
c Entre em contato com um encanador quali�cado se
o problema da press o da água do sistema por osmose
inversa persistir�

Instruções de instalação
Instale a ál ula no tubo usado para beber água.

Obser aç o  
 Conecte apenas ao abastecimento de água potá el.

1. Feche a fonte de gua principal
Abra a torneira mais pr xima para deixar a água correr e
esvaziar os tubos�

2� elecione a locali aç o da l ula

3� Faça um furo para a l ula

Faça um furo de 1/4 (6,35 mm de
di metro na tubulaç o de água.
Remova as bordas irregulares 
produzidas após a perfuração� 
Certifique-se de que a água n o
chegue na furadeira�
N o executar a perfuraç o de
1/4 (6,35 mm pode le ar a uma
produç o baixa ou menor de gelo.

4. Aperte a l ula
Aperte a ál ula na tubulaç o de água fria com um
�xador para tubos.

Abraçadeira 
de tubo

Tipo sela
ál ula de corte

Frio vertical
Tubo de água
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5. Aperte o � ador
Aperte o �xador at que o anel de edaç o comece a
crescer�

Obser aç o
 Certi�que-se de que n o esteja muito apertado pois
isso pode quebrar o tubo�

Abraçadeira 
de tubo

Arruela

Extremidade de
entrada

Parafuso da 
abraçadeira

6. Coloque a tubulaç o
Coloque a tubulaç o entre o tubo de água fria e o
refrigerador� Coloque-a através de um furo na parede 
ou piso (atrás do refrigerador ou ao lado do gabinete o
mais pr ximo poss el da parede.

Obser aç o
 Certi�que-se de que haja uma quantidade su�ciente
de tubo extra (8 p s 244 mm enrolado tr s e es
com um diâmetro de 10" [25 cm] para permitir o 
movimento livre do refrigerador da parede após a 
instalação�
. Conecte a tubulaç o na l ula

Coloque a porca de compressão da anilha do tubo de 
cobre na extremidade do tubo e conecte na ál ula.
Certifique-se de que o tubo esteja completamente 
inserido na ál ula. Aperte a porca cuidadosamente.

Tipo sela
ál ula de corte Porca de compressão

Anilha (lu aál ula de
saída

8� Drene o tubo
Abra a fonte de água principal1 e drene o tubo até 
que a água saia transparente.

1

Deixe que a água ua da ál ula de deri aç o2 e 
feche ap s a drenagem de 1/4 de gal o (1L de água.

2

9� Conecte o tubo no refrigerador
Obser aç o

 Antes de fa er a conex o com o refrigerador,
certi�que-se de a energia el trica n o esteja
ligada. Se o refrigerador n o ti er um �ltro de água,
aconselhamos a instalação de um�

 Se a fonte de água conti er areia ou part culas
similares que possam chegar at a ál ula, instale
um �ltro de água pr ximo do refrigerador.

Obser aç o
 Nunca use mangueiras velhas ou usadas� Use 
sempre mangueiras novas para obter um uso e uma 
experi ncia melhores. Conecte sempre a uma fonte
de água potá el para e itar problemas de segurança
e saúde�

 Remova o bujão do anel 1 da ál ula locali ada na
parte superior do dispositivo�

1
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 Coloque a porca de compressão e a anilha na 
extremidade da tubulaç o. Insira a tubulaç o na
ál ula de conex o ao máximo poss el. Segure

�rmemente enquanto esti er segurando a tubulaç o.

Anilha

Compressão
Porca de 1/4"

Segure o tubo pelas alças ou puxadores locali ados
atrás do refrigerador, soltando primeiro os parafusos
que �xam a alça. Depois, insira o tubo no furo e aperte
o parafuso para �nali ar.

10� Abra a l ula de deri aç o
Aperte todas as conexões com
vazamento� Coloque a tampa de 
acesso de volta no compressor�

11� Conecte ao refrigerador

Fixe a tubulaç o de maneira
que ela não vibre no refrigerador 
o u  n a  p a r e d e �  E m p u r r e  o 
refrigerador contra a parede�

12� Ligue o produtor de gelo
Coloque o interruptor do produtor de gelo na posição 
LIGADA. O produtor de gelo ligará somente ap s atingir
sua temperatura operacional 15 F (-9 C ou menos.
Ele iniciará a produç o de gelo automaticamente se o
interruptor estiver colocado na posição LIGADO�


