
O porta latas com capacidade para 3 latas 
cada, está no freezer e no refrigerador. 
Estes podem ser removidos. No freezer, 
utilize-o com a função “timer latas” ativada 
para evitar o esquecimento e o 
congelamento das latas no freezer.
O porta latas do freezer pode ser movido 
para o refrigerador.

Removendo o 
porta latas

• Pressione as travas 
laterais e puxe o 
porta latas para frente. Para encaixar 
novamente, deslize o porta latas nos 
trilhos laterais até ouvir o “click” do 
travamento e sentir que estão bem 
encaixados.

Porta latas
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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.

Importante

Seu Produto utiliza LEDs 
para iluminação interna, 
contendo 2 pontos de 
Luz no Refrigerador nas 
extremidades.
Caso necessário a 
substituição, chame a  
Rede de Serviços Consul.

Iluminação led

A limpeza do painel de 
controle deve ser feita 
somente com pano 
macio e seco.

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

Este compartimento é 
indicado para 
armazenamento de 
frutas, permitindo assim 
melhor visibilidade e 
organização das frutas, 
evitando desperdícios.

Frutaria

O seu refrigerador possui um espaço 
dedicado a você. Nele você pode separar 
alguns alimentos especiais, molhos ou 
temperos para saladas ou dedicá-lo para o 
lanche das crianças.

Além disso, você pode usá-lo para 
armazenar aqueles produtos não 
alimentares que necessitam de 
refrigeração, não deixando-os em contato 
com os alimentos.

O freezer do seu produto possui um espaço 
reservado para armazenar pequenas 
embalagens. Nesse compartimento você 
pode armazenar potes com temperos, 
porções individuais de polpas para sucos 
ou pequenas quantidades de alimentos 
que você deseja congelar.

Dessa forma, fica mais fácil de organizar
e gerenciar seus alimentos, já que as 
pequenas porções estão ao alcance da
sua mão.

Meu espaço

Espaço mais

Ruídos considerados normais
Ruído de
degelo

Ruído do
sistema
de ventilação

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

Ruído característico de ventilador, que mostra que o sistema 
frost free está em perfeito funcionamento. Este sistema 
garante uma temperatura uniforme no produto e faz com 
que não haja necessidade de se fazer o degelo.

Bandeja de degelo

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

Soluções de Pequenos Problemas

Problema Causa Provável Solução

6

Características Técnicas
Modelos CRM51 CRM52 CRM55

Para maiores dúvidas consulte o manual

*Imagens meramente ilustrativas

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

Altura 1747 1747 1871 

Largura 711 711 711 

Profundidade 730 730 730 

Profundidade com a porta aberta a 90°  1325 1325 1325

Largura com a porta aberta a 115° 1015 1015 1015

Capacidade bruta  (litros) (litros) (litros)

Total 412 412 447 

Compartimento refrigerador 318  318  331     

Compartimento freezer 94  94  116

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

Total 405  405  437 

Compartimento refrigerador 317  317 330  

Total freezer 88  88  107 

Compartimento superior 12 12 16

Compartimento freezer 76 76 91

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

Prateleira superior (acima da frutaria) 3,5 3,5 3,5

Frutaria 3,5 3,5 3,5

Prateleira diversos (intermediária) 12 12 12

Prateleira garrafas 7,5 7,5 7,5

Meu espaço 2 2 2

Porta latas 1,1 1,1 1,1

Espaço mais 1 1 1

Prateleira (cada) 5 5 5

Compartimento fechado 11 11 11

Prateleira da porta do freezer (cada) 5 5 5

Base freezer 24 24 24

Compartimento extra frio 23 23 23

Prateleira de vidro do refrigerador 28 28 28

Gaveta de legumes 18 18 18

Tampa gaveta de legumes 28 - -

Prateleira multiuso - 25 25

Gaveta horta em casa - 4 4

Gaveta diversos - 4 4

Peso sem embalagem (kg) 70 71 75
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