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Operação

Características do painel de controle

Operação do painel de controle

2

3

4

5

6

7

1

1 PAINEL DE LED
O painel de LED exibe as con�gurações de
temperatura, opções do dispensador, �ltro de
água, alarme da porta e mensagens de status
de travamento�

2 TIPO DE GELO / MAIS GELO
O botão TIPO DE GELO / MAIS GELO é usado 
para selecionar Gelo em cubo ou Gelo triturado� 
Pressione e segure este botão por pelo menos 
3 segundos para ativar ou desativar o modo 
Mais gelo�

3 BOTÃO DE CONTROLE DO REFRIGERADOR
Pressione o botão CONTROLE DO 
REFRIGERADOR para ajustar a temperatura 
no compartimento do refrigerador�
Obser aç o  

 Quando pressionado simultaneamente com o 
botão CONTROLE DO FREEZER por mais de  
5 segundos, o mostrador de temperatura 
muda de Fahrenheit para Celsius ou vice-
versa�

4 BOTÃO DE CONTROLE DO FREEZER
Pressione o botão CONTROLE DO FREEZER 
para ajustar a temperatura no compartimento 
do freezer�
Obser aç o  

 Quando pressionado simultaneamente com 
o botão CONTROLE DO REFRIGERADOR 
por mais de 5 segundos, o mostrador de 
temperatura muda de Fahrenheit para 
Celsius ou vice-versa�

5 BOTÃO DO FILTRO DE AR
Pressione esse botão para controlar a 
funç o do �ltro de ar para remo er odores do
refrigerador�
Pressione e segure o botão FILTRO DE AR 
por mais de 3 segundos para restabelecer o 
indicador do �ltro ap s a substituiç o do �ltro
de ar�

6 BOTÃO LUZ/FILTRO DE ÁGUA
O botão LUZ/FILTRO DE ÁGUA controla a 
lâmpada do dispensador�
Pressione e segure o botão LUZ/FILTRO 
DE ÁGUA por mais de 3 segundos para 
restabelecer o indicador do �ltro ap s a
substituiç o do �ltro de água.

7 
Pressione esse botão para controlar o alarme 
de porta aberta�
Pressione e segure esse botão por pelo menos 
3 segundos para travar ou destravar todos os 
outros botões de funç o do painel de controle,
incluindo o funcionamento do dispensador�
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O mostrador de LED
O mostrador de LED exibe as con�gurações de temperatura, opções do dispensador, �ltro de água, alarme da
porta e mensagens de status de travamento�

1

2

3

4

5

6

7

8

9

�

1  INDICADOR DE SELEÇÃO DO 
DISPENSADOR

Mostra a seleção gelo em cubo ou gelo triturado 
que será dispensado quando o interruptor for
pressionado�

2 TEMPERATURA DO REFRIGERADOR
Indica a temperatura ajustada do compartimento 
do refrigerador em graus Celsius ou Fahrenheit�

3 TEMPERATURA DO FREEZER
Indica a temperatura ajustada do compartimento 
do freezer em graus Celsius ou Fahrenheit�

4 MAIS GELO
Quando o botão MAIS GELO é pressionado, o 
mostrador indica que a função selecionada foi 
ativada�

5 INDICADOR DE LUZ DO DISPENSADOR
Quando o botão LUZ for pressionado, 
o mostrador indicará a funç o selecionada: a
lu do dispensador está acesa, esse indicador
aparecerá no painel do mostrador.

6 INDICADOR DE ALARME DA PORTA
Esse indicador mostra que o alarme de 
ad ert ncia de porta aberta está ati ado.

7 BOTÃO DO FILTRO DE AR
Esse indicador mostra que o �ltro de ar está
ativado�

8 STATUS DO FILTRO DE ÁGUA
Esse indicador mostra o status atual do �ltro de
água. Consulte Restabelecimento do indicador
do �ltro.

9 STATUS DE TRAVAMENTO
Esse indicador mostra que o status atual das 
funções do painel de controle está ajustado
como TRAVAMENTO�

Obser aç o
Con�guraç o do modo do mostrador e seu cancelamento

 Com a porta do refrigerador aberta, pressione e segure o botão REFRIGERADOR e 
TIPO DE GELO / MAIS GELO por mais de 5 segundos e ele irá para o modo loja. 
(O mostrador exibirá a pala ra “DESLIGADO .

 Aja da mesma maneira novamente para cancelar o modo loja�
 Nenhuma das unidades de congelamento funciona no modo loja�
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Ajuste da temperatura do freezer
Para ajustar a temperatura no compartimento do 
freezer, pressione o botão CONTROLE DO FREEZER 
para alternar entre as con�gurações dispon eis.

Ajuste da temperatura do refrigerador
Para ajustar a temperatura no compartimento do 
refrigerador, pressione o botão CONTROLE DO 
REFRIGERADOR para alternar entre as con�gurações
disponíveis�

Obser aç o
 A temperatura interna real varia dependendo 
da situaç o do alimento, pois a con�guraç o de
temperatura indicada é a temperatura alvo e não a 
temperatura real dentro do refrigerador�
Ajuste o CONTROLE DO REFRIGERADOR 
inicialmente em 37 F (3 C e o CONTROLE DO
FREEZER em 0 F (-18 C .
Deixe-os nessas con�gurações por 24 horas (um dia
para estabilizar� Em seguida ajuste a temperatura do 
compartimento conforme ilustrado acima�

Display de temperatura
Para alterar o display de temperatura de Fahrenheit
para Celsius:

 Pressione e segure simultaneamente os botões
CONTROLE DO FREEZER e CONTROLE DO 
REFRIGERADOR por mais de 5 segundos�

 Faça o mesmo para converter a temperatura de novo 
em Fahrenheit�

Modo de economia de energia
 O display permanecerá desligado at a pr xima e
que a porta for aberta�

 O display tamb m ligará quando qualquer bot o for
pressionado e permanecerá ligado por 20 segundos
após a última abertura da porta ou seleção de botão�

 Para desativar o modo de economia de energia, 
pressione os botões CONTROLE DO FREEZER 
e TIPO DE GELO/MAIS GELO simultaneamente 
e segure-os por 5 segundos até que um som seja 
emitido�

Obser aç o  
 A função do Modo de economia de energia é ajustada 
no produto�

Obser aç o ao se fechar a porta

Obser aç o  
 Para redu ir o risco de arranhões na porta, certi�que-
se de que a coluna da porta do refrigerador esteja 
sempre dobrada para dentro�
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Con�guraç o das funções

Con�guraç o do tra amento do dispensador
Pressione e segure o botão ALARME DA PORTA 
/ TRAVAMENTO por 3 segundos para travar o 
dispensador e todas as outras funções do painel de
controle�
Pressione e segure novamente por 3 segundos para 
destravar�

Ajuste do alarme da porta
O botão ALARME DA PORTA / TRAVAMENTO 
também controla o alarme da porta que soa três vezes 
em intervalos de 30 segundos quando a porta de 
um compartimento deixada aberta por mais de 60
segundos�
O alarme para de soar quando a porta é fechada�
Pressione o botão ALARME DA PORTA/TRAVAMENTO 
uma vez para ativar e desativar a função de alarme da 
porta�

Obser aç o  
 Entre em contato com o Centro de serviços local se o 
alarme continuar a soar após a porta ser fechada�

Restabelecimento do indicador do �ltro
Pressione e segure o botão LUZ/FILTRO DE ÁGUA 
por mais de 3 segundos para restabelecer o indicador 
do �ltro ap s a substituiç o do �ltro de água.

Obser aç o
 Recomenda-se que o �ltro seja substitu do quando a
luz indicadora no dispensador dianteiro atingir 0� Se 
o gosto da água ou dos cubos de gelo começar a se
deteriorar�

Ativação de mais gelo
Pressione e segure o botão TIPO DE GELO/MAIS 
GELO por 3 segundos para ativar a função MAIS 
GELO�
O cone MAIS GELO no painel do mostrador acenderá
quando ativado�

A função MAIS GELO controla o compartimento do 
free er na con�guraç o mais fria por um per odo de 24
horas para aumentar a produção de gelo em cerca de 
até 20% e depois se desliga automaticamente�

Obser aç o  
 Pressione o botão novamente para desativar a 
função MAIS GELO�

Ati aç o do �ltro de ar
O FILTRO DE AR tem duas con�gurações, Automático
e M . No modo Automático, o �ltro de ar alternará
entre ligado e desligamento em incrementos de 10 
minutos ligado e 110 minutos desligado�
No modo M , o �ltro de ar permanecerá ligado
continuamente por 4 horas, ligando e desligando 
em incrementos de 10 minutos ligado e 5 minutos 
desligado�
Ap s 4 horas, o �ltro de ar mudará para o modo
automático.

 O modo automático o modo padr o.
 Pressione o bot o do �ltro de ar uma e para o modo
MÁX�

Quando o cone SUBSTITUIR se liga, o �ltro de ar
precisa ser substitu do. Ap s substituir o �ltro de ar,
pressione e segure o botão Filtro de ar por 3 segundos 
para apagar a luz do ícone� Recomenda-se trocar o 
�ltro de ar aproximadamente a cada 6 meses.
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Operação do dispensador

INTERRUPTOR DE ÁGUA

INTERRUPTOR DE GELO

Obser aç o
 Segure um copo ou outro recipiente no local 
adequado por alguns segundos após fornecer gelo 
ou água para capturar os ltimos cubos ou gotas. O
dispensador é projetado para não funcionar enquanto 
uma das portas do refrigerador estiver aberta�

Fornecimento de gelo triturado
Pressione o botão TIPO DE GELO/MAIS GELO para 
acender o ícone Gelo triturado�
Pressione o interruptor de gelo com um copo ou outro 
recipiente e o gelo triturado será fornecido.

Fornecimento de gelo em cubos
Pressione o botão TIPO DE GELO/MAIS GELO para 
acender o ícone Gelo em cubos�
Pressione o interruptor de gelo com um copo ou outro 
recipiente e o gelo em cubos será fornecido.

Fornecimento de água
Pressione o interruptor de ÁGUA com um copo ou 
outro recipiente e a água resfriada será fornecida.
Quando o interruptor de água pressionado, a lu
acende�

Controle da luz do dispensador
Pressione o botão LUZ/FILTRO DE ÁGUA para 
acender e apagar a luz do dispensador�

Obser aç o
 Ao abastecer um recipiente com uma pequena abertura, coloque-o o mais pr ximo poss el da abertura do
dispensador de água ou gelo.

 N o forneça gelo em copos de cristal ou porcelana �na. A porcelana ou cristal pode quebrar.

Incorreto

Água

Gelo

Correto
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Sistema produtor de gelo

O produtor de gelo parará de produ ir gelo quando
o depósito de gelo estiver cheio� Se você precisar 
de mais gelo, esvazie o DEPÓSITO DE GELO 
no dep sito de gelo extra do compartimento do
freezer para que o produtor de gelo possa continuar 
produzindo gelo�

Agite o depósito de gelo ocasionalmente para 
nivelar o gelo dentro dele� Algumas vezes o gelo 
empilha pr ximo do produtor de gelo, fa endo com
que este confunda a quantidade de cubos de gelo e 
interrompa a produção de gelo�

Obser aç o  
 Latas de armazenamento ou outros itens no 
dep sito de gelo podem dani�car o produtor de
gelo�

Mantenha a porta do compartimento de gelo fechada 
�rmemente. Se a porta do compartimento de gelo
n o esti er fechada �rmemente, o ar frio do dep sito
de gelo congelará os alimentos do compartimento do
refrigerador� Isso também poderia fazer com que o 
produtor de gelo não produzisse gelo�

Obser aç o
 Se o interruptor Liga/Desliga do produtor de 
gelo estiver ajustado como Desligado por um 
tempo longo, o compartimento de gelo aquecerá
gradualmente até a temperatura do compartimento 
do refrigerador� Para evitar que os cubos de gelo 
derretam e vazem do dispensador, SEMPRE 
esvazie o depósito de gelo quando o produtor de 
gelo estiver ajustado como Desligado por mais de 
algumas horas�

Obser aç o
 Para abrir ou fechar o 
compartimento de gelo, 
pressione ou puxe a alça.

Para remover o depósito de gelo interno, segure a 
alça dianteira, levante ligeiramente a parte inferior e 
puxe lentamente o dep sito conforme exibido.

Para reinstalar o depósito de gelo interno, incline 
ligeiramente o depósito durante a recolocação para 
evitar contato com o produtor de gelo�

Sensor de 
detecção de gelo

Obser aç o
 Evite tocar no sensor de detecção de gelo ao 
recolocar o depósito de gelo� Consulte a etiqueta 
na porta do compartimento de gelo para obter mais 
informações.
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Produtor de gelo automático

O gelo feito no produtor de gelo automático e
enviado para o dispensador� O produtor de gelo 
automático pode fa er 10 cubos de gelo de uma
vez e mais de 100 cubos em um período de 24 
horas� Essa quantidade pode variar conforme 
as circunstâncias, incluindo a temperatura do 
compartimento do freezer, a temperatura ambiente, 
o número de vezes que a porta é aberta, carga do 
free er e outras condições de operaç o.

 S o necessárias cerca de 12 a 24 horas para que
um refrigerador recém-instalado produza gelo�

 O produtor de gelo para quando o depósito de gelo 
está cheio.

 Para desligar o produtor de gelo automático, ajuste
seu interruptor para DESLIGADO (O . Para ligar o
produtor de gelo automático, ajuste seu interruptor
para LIGADO (I .

 A press o da água de e estar entre 20 e 120 psi
nos modelos sem �ltro de água e entre 40 e 120
psi nos modelos com �ltro de água para produ ir
gelo em quantidade e tamanho normais�
Obser aç o
 - É normal que seja produzido um ruído quando o 
gelo cai no depósito de gelo�

 Mesmo quando o tubo de água n o esti er
conectado e o produtor de gelo estiver ligado, a 
ál ula de água funciona. O ru do gerado porque
o tubo de água n o está conectado, o que n o
signi�ca que o produtor de gelo está com defeito.

*  Produtor de 
gelo de 5 c lulas

Produtor de gelo

Interruptor
Sensor de 
detecção de gelo

Obser aç o
 O primeiro gelo e água podem incluir part culas ou
odor da linha de abastecimento de água ou da caixa
de água.

 ogue fora os primeiros lotes de gelo (cerca de 20
cubos e purgue a linha de água por 2 minutos ap s
a instalação para eliminar o ar e o gosto estranho� 
Essa operaç o tamb m necessária se o
refrigerador não for usado por um período 
prolongado�

 Nunca armazene latas de bebidas ou outros 
alimentos no depósito de gelo para que gelem 
rapidamente. Isso pode dani�car o produtor de gelo
ou os recipientes podem explodir.

 Se for fornecido gelo manchado, eri�que o �ltro e o
suprimento de água. Se o problema continuar, entre
em contato com uma central de serviços autorizada� 
N o use o gelo ou a água at que o problema seja
corrigido�

 Mantenha as crianças afastadas do dispensador� 
Não permita que crianças brinquem com o 
dispensador ou pr ximas dele.

 A passagem de gelo tamb m pode �car entupida
com gelo se for usado somente gelo triturado� 
Remova o gelo acumulado�

 Nunca use copo de cristal ou louça para coletar 
gelo� 
Esses copos ou recipientes podem quebrar e os 
fragmentos de idro podem �car no gelo.

 Coloque o gelo no copo antes de ench -lo com água
ou outras bebidas� Pode ocorrer derramamento se 
o gelo for colocado em um copo que já contenha
líquido�

 Nunca use um copo excepcionalmente estreito ou
fundo� O gelo pode emperrar em sua passagem e o 
desempenho do refrigerador pode ser afetado�

 Mantenha o copo a uma distância adequada da 
sa da de gelo. Um copo mantido muito pr ximo da
saída pode impedir que o gelo saia�

 Para evitar ferimentos, mantenha as mãos afastadas 
da passagem e da porta de gelo�

 Nunca remova a tampa do dispensador�
 Se gelo e água forem fornecidos inesperadamente,
desligue o abastecimento de água e chame a
Central de serviços� Consulte o cartão de garantia 
para obter o número do telefone da Central de 
ser iços pr xima de oc .
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Espere até que o refrigerador resfrie totalmente antes 
de colocar alimentos� O melhor é aguardar 24 horas 
antes de colocar alimentos no refrigerador�

Os ajustes intermediários indicados na seç o anterior
devem ser corretos para o uso doméstico normal 
do refrigerador� Os controles estarão ajustados 
corretamente quando o leite ou suco estiver frio 
conforme o seu gosto e o sor ete esti er �rme.
O controle do refrigerador funciona como o termostato 
do aparelho inteiro� Quanto maior o número, mais tempo 
o compressor funcionará para manter a temperatura
mais fria. O controle do free er ajusta o uxo de ar frio
do freezer para o refrigerador� Ajustar o controle do 
freezer para uma temperatura inferior mantém mais ar 
frio no compartimento do free er para deixá-lo mais frio.

Se for necessário ajustar a temperatura do refrigerador
ou do freezer, comece ajustando o refrigerador� 
Aguarde 24 horas depois de ajustar o refrigerador para 
eri�car a temperatura do free er. Se ela esti er muito
alta ou muito baixa, ajuste o controle do free er tamb m.
Use os ajustes indicados na tabela abaixo como um guia:

Condição/Razão Recomendado
A uste

 
 

 

Regule o ajuste do 
REFR GERADOR at
o número mais alto e 
aguarde 24 horas, em 
seguida eri�que.

A seção do FREEZER 
est muito quente/o
gelo produ ido muito
lentamente

 

 

 

 
 

Regule o ajuste do 
FREE ER at o n mero
mais alto e aguarde 
24 horas, em seguida 
eri�que.

Remo a qualquer ob eto
que bloqueie o u o de
ar�

A seção do 
REFR GERADOR est
muito fria

 

Regule o ajuste do 
REFR GERADOR at o
número mais baixo e 
aguarde 24 horas, em 
seguida eri�que.

A seção do FREEZER 
est muito fria

 

Regule o ajuste do 
FREE ER at o n mero
mais baixo e aguarde 
24 horas, em seguida 
eri�que.

Itens Como armazenar
Armazenamento 
de alimentos 
frescos

Manteiga ou 
margarina

Armazene manteiga aberta em 
um recipiente coberto ou em 
um compartimento fechado� 

Queijo

Coloque em recipientes ou sacos 
plásticos dentro da ga eta para
legumes e verduras�

Frutas

Vegetais 
folhosos

Peixes Consuma peixes e frutos do mar
no mesmo dia da compra�

Carnes frescas Armazene carne na embalagem 
herm tica e impermeá el original e
reembale se necessário.

Sobras Cubra as sobras com �lme plástico
ou papel alumínio� Recipientes 
plásticos com tampas herm ticas
também podem ser usados�

Armazenamento de alimentos congelados
Obser aç o

 Para obter mais informações sobre como preparar
alimentos para serem congelados e saber o tempo 
pelo qual podem ser armazenados, consulte o guia 
de alimentos congelados ou li ro de culinária.

Embalagem
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Recomendações sobre embalagens
 Use recipientes plásticos edados.
 Use recipientes plásticos com superf cie lisa.
 Embale com papel alumínio de alta resistência�
 Embrulhe com papel com uma camada de plástico.
 Use plástico à pro a d água.
 Use os sacos plásticos recomendados para
armazenar alimentos congelados�

Siga essas instruções de embalagem ou recipientes
para conseguir o melhor congelamento possível

N o use
 Papel de pão�
 Recipiente plástico n o seguro para arma enamento.
 Recipientes sem tampas ou edações.
 Papel ou plástico encerado.
 Papel de embalagem �no ou que n o seja à pro a
d água.

Congelamento
Para o uso máximo de seu free er n o arma ene
alimentos em excesso. N o introdu a uma grande
quantidade de alimentos descongelados que não 
possam ser congelados dentro de 24 horas (n o mais
do que 2 a 3 libras (0,91 - 1,36 kg de alimento por
polegada quadrada de espaço no free er . De e-
se deixar espaço su�ciente para que o ar circule
adequadamente ao redor das embalagens. Deixe
espaço su�ciente para fechar o refrigerador sem
di�culdade.

Os tempos de armazenamento podem variar 
dependendo do tipo e da qualidade do alimento, 
do modo como é embalado ou do recipiente de 
embalagem usado (em comparaç o com ar e umidade
e a temperatura em que está sendo arma enado.
Cristais de gelo formados dentro da embalagem são 
normais e indicam que o ar e a umidade dentro da 
embalagem foram condensados�

Obser aç o
 Deixe que os alimentos quentes esfriem em
temperatura ambiente por aproximadamente 30
minutos e em seguida embrulhe-os de acordo com 
os m todos mencionados acima e congele. Ao deixar
que alimentos quentes esfriem antes de colocá-los
no free er oc economi ará energia.

Compartimento do refrigerador 

Prateleiras do refrigerador 
As prateleiras do seu refrigerador podem ser 
ajustadas de acordo com as suas necessidades� O 
arma enamento de alimentos similares pr ximos e o
ajuste das prateleiras em diferentes alturas facilitará a
localização do que você precisa� Isso também ajuda 
seu refrigerador a permanecer fechado por mais tempo, 
o que economi ará energia.

Obser aç o
 Tenha cuidado ao movimentar ou reposicionar as 
prateleiras� Elas são pesadas� Se a movimentação 
das prateleiras for necessária, lembre-se de colocá-
las em um ambiente seguro para evitar que quebrem�

Ajuste das prateleiras
Remova as prateleiras e ajuste-as conforme sua 
conveniência�

 Remoção das prateleiras
Incline a frente da prateleira na direção indicada no 
item 1 e levante na direção indicada no item 2. Puxe
a prateleira em sua direção�

1

2

 Recolocação das prateleiras
Incline a parte dianteira da prateleira 1 e guie seus 
ganchos na direção das aberturas e na altura desejada� 
Em seguida abaixe a frente da prateleira2 para que 
os ganchos possam ser inseridos nos suportes de 
prateleira 3�

3

1

2

Obser aç o  
 Certi�que-se de que a prateleira seja instalada na
hori ontal. Se n o esti erem �rmes poder o fa er
com que a prateleira caia, o que fará com que seus
alimentos armazenados derramem�
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Prateleiras funcionais
poss el arma enar artigos altos como galões ou

garrafas simplesmente dobrando a prateleira na 
metade�

Controle de umidade da ga eta para
legumes e erduras
É possível controlar a quantidade de umidade na 
gaveta para legumes e verduras vedada� Regule o 
controle para qualquer ajuste entre ALTA e BAIXA�

 “Alta  mantém o ar úmido na gaveta para legumes 
e verduras para melhor armazenamento de vegetais�

 “Bai a  permite que o ar úmido saia da gaveta para 
legumes e verduras para melhor armazenamento de 
frutas�

Para remo er ou substituir a ga eta para
legumes e erduras

 Para remo -la, desli e-a para fora at a extens o
máxima.

 Levante a frente da gaveta para legumes e verduras 
e em seguida puxe-a diretamente.

 Para instalá-la, incline ligeiramente a frente e insira
a gaveta na estrutura e pressione-a novamente no 
local adequado�

Obser aç o  
 Tenha cuidado ao manusear a tampa de vidro, pois 
ela pode se soltar�

Para remo er ou substituir a ga eta
multiespaço
1� Para remo -la, puxe-a para fora at a extens o
máxima.
2. Le ante a frente da ga eta, em seguida puxe-a
diretamente. Para instalá-la, incline ligeiramente a
frente e insira a gaveta na estrutura e pressione-a 
novamente no local adequado�

Obser aç o  
 Recomendamos a remoção da prateleira da porta 
�xa para redu ir o risco de arranhões na prateleira da
porta e na gaveta multiespaço�

Para remo er o idro

 Levante o vidro sob a tampa da gaveta para legumes 
e verduras�

 Puxe o idro para cima e para fora.

Para remo er ou substituir o suporte da tampa
da ga eta para legumes e erduras
Obser aç o  

 Remova o vidro antes de remover o suporte da 
tampa da gaveta para legumes e verduras�

Segurando o suporte da tampa da gaveta para 
legumes e erduras com as duas m os (como exibido
na imagem a seguir , puxe para a frente e le ante
ligeiramente a parte dianteira�

1

2
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Multiespaço
O multiespaço fornece espaço de armazenamento 
com um controle de temperatura ariá el que mant m
o compartimento mais frio do que o refrigerador� Essa 
gaveta pode ser usada para bandejas grandes, itens 
de delicatessen ou bebidas�

Botão de seleção
 Quando “Resfriado selecionado, a temperatura
do multiespaço pode ser mantida pr xima de 34 F
(1 C . Essa caracter stica ajuda a manter carnes
e peixes frescos por um per odo mais longo. A
temperatura do multiespaço pode ser mantida no 
ajuste de temperatura recomendado - Free er: 0 F
(-18 C , Refrigerador: 37 F (3 C .

 Quando for selecionado “Temp refrigerador , a
temperatura do multiespaço pode ser mantida 
pr xima de 38 F (3 C . Essa caracter stica ajuda
a manter os alimentos frescos por um período mais 
longo� A temperatura do multiespaço pode ser 
mantida no ajuste de temperatura recomendado - 
Free er: 0 F (-18 C , Refrigerador: 37 F (3 C .

 Quando “Frutas e eg. selecionado, a temperatura
do multiespaço pode ser mantida pr xima de 41 F (5
C . Essa caracter stica ajuda a manter os alimentos

frescos por um período mais longo� A temperatura 
do multiespaço pode ser mantida no ajuste de 
temperatura recomendado - Free er: 0 F (-18 C ,
Refrigerador: 37 F (3 C .

Prateleiras da porta
As prateleiras da porta são removíveis para facilitar a 
limpeza e o ajuste�

 Para remo er a prateleira, basta le antá-la e puxá-la
diretamente 1�

 Para recolocar a prateleira, deslize-a para dentro 
acima do botão do suporte desejado e pressione para 
baixo at que pare2�

1 2

Obser aç o  
 As prateleiras da porta podem ferir alguém se não 
esti erem montadas �rmemente.

 Não permita que crianças brinquem com as cestas� Os 
cantos a�ados das cestas podem causar ferimentos.

 Não ajuste uma prateleira carregada com alimentos�

Compartimento de laticínios
 Para remover o compartimento de laticínios, basta 
le antá-lo e puxá-lo diretamente1�

 Para recolocar o compartimento de laticínios, 
deslize-o para dentro acima do local desejado e 
pressione para baixo at que pare2�

1 2

Bandeja coletora do dispensador
A bandeja coletora do dispensador não tem função de 
drenagem automática. Ela de e ser limpa regularmente.

Remo a a tampa pressionando e puxando a bandeja.
Seque-a com um pano� Para reinstalar a bandeja, 
incline-a ligeiramente a frente da bandeja e encaixe as
nervuras nos furos�
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Compartimento do freezer  

Dep sito de gelo remo el
Para remo er o dep sito de gelo

 Puxe a ga eta ao máximo poss el1�
 Levante o depósito de gelo e retire-o cuidadosamente 
2�

Para reinstalar o dep sito de gelo
 Retire a ga eta ao máximo poss el e coloque o
depósito de gelo na posição correta�

Depósito de gelo Gaveta

Ga eta interna
 Estenda totalmente a gaveta do freezer� Levante a 
peça e puxe-a para cima1�

 Para recolocá-la insira a ga eta interna no conjunto
do trilho 2�

Di isor da ga eta
Permite a organi aç o da área da ga eta em 2 seções.
Para movimentar o divisor, basta movê-lo na direção 
desejada�

Remoç o da ga eta menor
Para remo er a ga eta, pressione-a para trás sobre os
batentes até que ela pare e levante cuidadosamente 
a parte traseira esquerda e direita da ga eta e puxe-a
para fora�

Para reinstalar, puxe e estenda totalmente dos dois
trilhos. Insira a extremidade da ner ura no suporte na
esquerda e na direita. Certi�cando-se de que as guias
da frente estejam alinhadas corretamente, pressione os 
dois lados para baixo cuidadosamente.


