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Como usar

Como ligar e desligar seu refrigerador
Para ligar o refrigerador, basta conectar o plugue a tomada e regular a temperatura desejada 
pelo seletor de temperatura.

Para desligar o refrigerador, desconecte o plugue da tomada.

Utilize este procedimento sempre que houver a necessidade de deixar o refrigerador desligado 
por tempo prolongado (por exemplo: viagens longas).

Antes de ligar o refrigerador pela primeira vez, leia atentamente o folheto de instruções colo-
cado na porta.

2 – Carregar e abastecer
1. Deixar funcionando por duas horas antes de armazenar qualquer alimento em seu interior para 

estabilizar a temperatura dentro do Refrigerador.

2. Iniciar o carregamento pelas prateleiras, deixando a porta por último. É importante respeitar 
os limites máximos de carga indicados na figura abaixo.

3. Caso os alimentos a serem armazenados não estejam refrigerados, faça o carregamento 
gradativo com intervalos de 1 hora.

4. Após o carregamento, regular o painel de controle para a posição mais adequada, seguindo 
as informações do item “Painel de Controle” deste manual.
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Características
de operação do aparelho

Controle do Fluxo de Ar
O seu refrigerador é frost free (degelo auto-
mático) o que evita a formação de gelo. O 
controle do fluxo de ar para o congelador ou 
para o refrigerador é feito pelo botão indica-
do na figura abaixo.
O controle de circulação do ar altera a tem-
peratura do compartimento congelador e re-
frigerador, conforme a tabela abaixo:

No uso diário do aparelho recomenda-
se que o botão de controle de fluxo de 
ar seja utilizado na posição “NORMAL”.

Controle de Fluxo de Ar

Congelamento mais rápido 
dos alimentos no comparti-
mento congelador.

Resfriamento mais rápido 
dos alimentos no comparti-
mento refrigerador.

Opções de Uso Ajuste Controle

ATENÇÃO

Se a função TURBO for selecionada a função  
“AJUSTE DE TEMPERATURA” não poderá ser 
alterada.

Painel de Controle

TECLA TEMPERATURA:
Através desta tecla é possível selecionar o AJUS-
TE DE TEMPERATURA do compartimento freezer 
e também a função TURBO.

AJUSTE DE TEMPERATURA 
O ajuste é feito tocando a tecla. Cada toque fará 
que os indicadores de temperatura sejam acresci-
dos até atingir a posição máxima.
Recomendação para os ajustes de temperatura. 
Posição MIN até MED - condições normais de 
uso; 
Posição MED até MAX - aparelho carregado.
Obs.: Quando o refrigerador for energizado o con-
trole sempre indicará a posição MÉDIA (ajuste de 
fábrica).

Função TURBO
Permite o resfriamento ou congelamento mais rá-
pido dos alimentos. O tempo de operação desta 
função é de 3h. Para selecionar a função basta 
tocar durante 1 segundo a tecla TEMPERATURA. 
Todos os indicadores de temperatura ficarão ace-
sos. Caso deseje interromper esta função basta 
tocar novamente, por 1 segundo, a tecla TEMPE-
RATURA.
Ao sair da função o painel retorna ao ajuste de 
temperatura inicial, antes da seleção da função 
TURBO.


