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Avisos 

 
Descarte do aparelho antigo 
 
*Antes de descartar o aparelho antigo, certifique-se de que ele está inoperante e seguro. Desligue o aparelho e remova 
ou destrua todas as molas, travas, ou fechos de segurança, para evitar o risco de crianças ficarem presas. 
*Observe que o sistema de refrigeração contém gases isolantes e refrigerantes, que requerem descarte especializado. 
Os materiais valiosos contidos no refrigerador poderão ser reciclados. Entre em contato com o centro de descartes para 
o descarte adequado do aparelho antigo , contate as autoridades municipais, ou o revendedor, em caso de dúvida. 
*Assegure-se de que a tubulação de seu refrigerador não esteja danificada antes de ser coletada pelo centro de descarte 
de lixo, e contribua para a conscientização ambiental buscando um método de descarte adequado, não poluente. 

 
Descarte da embalagem de seu novo aparelho 
 
*Todos os materiais de embalagem utilizados para embalar seu novo refrigerador poderão ser descartados, sem causar 
danos ao meio ambiente. 
*A caixa de papelão poderá ser quebrada, ou cortada em pedaços pequenos, e entregue ao serviço de coleta de papéis. 
O plástico da embalagem é feito de polietileno e os calços e proteções de polietileno não contêm fluorcarbonetos. 
*Todos esses materiais valiosos podem ser levados para um centro de coleta de lixo, e reutilizados após reciclagem 
adequada. 
*Consulte as autoridades municipais para obter o nome e endereço dos centros de coleta de materiais usados, e o serviço 
de coleta de papéis mais próximo de sua residência. 
 
Instruções e Avisos de Segurança 
 
*Este aparelho se destina a ser usado em ambiente doméstico e aplicações similares, tais como: 
 
- refeitórios em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho; 
- casas de campo, e por clientes em hotéis, motéis, e outros ambientes do tipo residencial; 
- alojamentos com café da manhã; 
- serviços de bufê e aplicações não varejistas similares. 
 
Este aparelho poderá ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade, e por pessoas com capacidade física, sensorial 
ou mental reduzida, ou sem experiência e conhecimento, se tiverem recebido supervisão ou instrução sobre o uso seguro 
do aparelho, e entenderem os riscos envolvidos. Crianças não deverão brincar com o aparelho. Limpeza e manutenção 
não deverão ser feitas por crianças sem supervisão. 

 
Antes de ligar o aparelho, leia as informações no Manual do Usuário, com atenção. 
O Manual do Usuário contém observações muito importantes sobre montagem, operação e manutenção do aparelho. 
 
Guarde o Manual do Usuário em local seguro e lembre-se de entregá-lo para o próximo proprietário, caso venda o 
aparelho. 
O fabricante não se responsabiliza por quaisquer danos decorrentes da não observação das seguintes instruções: 
Aparelhos defeituosos não deverão ser colocados em funcionamento. Em caso de dúvida, consulte seu fornecedor. 
Antes de ajustar o aparelho, verifique se não há danos externos visíveis. Não instale e use um aparelho danificado. Isso é 
perigoso. 
Se o cabo de alimentação estiver defeituoso, ele deverá ser substituído por um técnico de manutenção autorizado pelo 
fabricante, para proteger o usuário contra riscos. 



 
*Este aparelho contém o gás refrigerante isobutano (R600a), um gás natural que é ecológico. Apesar de ser inflamável, 
ele não causa danos à camada de ozônio, e não aumenta o efeito estufa. No entanto, o uso desse gás refrigerante causa 
ligeiro aumento no nível de ruído do aparelho. Além do ruído do compressor, você poderá ouvir o gás refrigerante fluindo 
ao redor do sistema. Isso é inevitável, e não tem nenhum efeito adverso no desempenho do aparelho. Deve-se tomar 
cuidado durante o transporte e ajuste do aparelho para que nenhuma peça do sistema de refrigeração seja danificada. O 
vazamento de gás refrigerante poderá causar danos aos olhos. 
 
Em caso de qualquer dano: 

 
 

- Evite chamas, e qualquer coisa que possa gerar uma faísca. 
- Desligue da tomada. 
- Areje o local em que o aparelho se encontra por vários minutos e entre em contato com o Departamento de Assistência 

Técnica para obter mais informações. 
- A conexão e instalação do aparelho deverão ser feitas em estrita conformidade com as instruções constantes no Manual 

do Usuário. 
- Para fins de segurança, o aparelho deverá ser devidamente aterrado, conforme especificações. 
- Sempre se lembre de desligar o aparelho da tomada antes de limpá-lo. Para desligar o aparelho puxe a tomada, não o 

fio. 
- Mantenha bebidas alcoólicas em garrafas ou recipientes hermeticamente fechados, e sempre guarde em posição 

vertical. Além disso, não armazene substâncias explosivas dentro do aparelho – Perigo de explosão! 
- Não danifique nenhuma parte do aparelho que transporte gás refrigerante, perfurando os tubos de transporte de gás 

com instrumentos afiados ou pontiagudos, amassando ou torcendo qualquer tubo, ou raspando os revestimentos das 
superfícies. Se o gás refrigerante jorrar e entrar em seus olhos, poderá causar sérios danos oculares. 

- Não obstrua ou cubra a grade de ventilação do aparelho. 
- Não deixe que crianças brinquem com o aparelho. Em nenhuma hipótese as crianças deverão sentar nas prateleiras, ou 

se pendurar na porta. 
Se tiver comprado a nova geladeira/freezer para substituir um aparelho antigo, certifique-se de que todas as travas ou 
trincos com parafusos do aparelho antigo foram destruídos antes de descartá-lo. 
Isso garantirá que uma criança não fique presa dentro do aparelho. 
Descarte ao aparelho antigo de forma ecologicamente correta, por empresa especializada em proteção ambiental, pois 
o aparelho poderá conter componentes nocivos no gás refrigerante, que deverão ser removidos com equipamentos 
especiais. Verifique junto ao revendedor ou autoridade municipal. 
Certifique-se de que o sistema de refrigeração contido no gás refrigerante, principalmente no trocador de calor na parte 
traseira do aparelho, não foi danificado durante o transporte para o local de descarte ou coleta, de modo que você possa 
ter certeza de que não houve vazamento do gás refrigerante. 
Detalhes quanto ao tipo de agente refrigerante/isolante usado podem ser encontrados na placa de identificação do 
aparelho. 
- A tomada precisa estar acessível depois da instalação. 
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele precisará ser substituído por outro cabo, ou por um conjunto de 

alimentação, que poderá ser adquirido do fabricante ou de seu fornecedor autorizado. 
- A conexão da fonte de alimentação e a instalação deverão ser feitas de acordo com as instruções do manual de 

operação. 
- Somente ferramentas regulamentadas pelo fabricante poderão ser usadas para descongelamento. 
- O aparelho deverá ser desconectado após o uso, e antes de fazer manutenção. 
- Não armazene substâncias explosivas, tais como latas de aerossol com propelente inflamável neste aparelho. 
- Aviso: Para embutir o aparelho, mantenha as aberturas de ventilação no gabinete do aparelho, ou em sua estrutura, 

livre de obstruções. 
- Aviso: Não use dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de descongelamento, que não sejam 

os recomendados pelo fabricante. 
- Aviso: Não danifique o circuito de refrigeração. 
- Aviso: Não use aparelhos elétricos dentro do compartimento de armazenamento de alimentos do aparelho. 

 
Especificações 



 
*Este aparelho foi projetado para refrigeração de alimentos, fazer gelo e armazenar alimentos congelados. 
*Ele se destina estritamente ao uso doméstico. Se for usado para fins industriais ou comerciais, certifique-se de observar 
as normas e regulamentos importantes. 
*O circuito refrigerante é à prova de vazamentos. 
 
Diagrama do Refrigerador - Preparação 

 
1. Prateleiras 
2. Gaveta de frutas e vegetais 
3. Controlador de Temperatura 
4. Porta ovos 
5. Porta garrafas 
6. Parafuso de ajuste (esquerdo) 

7. Parafuso de ajuste (direito) 

 
 
Este diagrama poderá variar um pouco, dependendo do layout do refrigerador que você acabou de adquirir, devido a 
aprimoramentos técnicos. 
 
Preparação 
 
Desembalagem 
 
Remova todos os materiais de embalagem. 
 
Verifique componentes e materiais 
 
A verificação deverá ser feita em relação à Lista de Embalagem. Entre em contato com o distribuidor local, se houver 
qualquer discrepância. 
 
Coloque o refrigerador em local adequado. 
 
*Certifique-se de que o refrigerador será mantido na posição vertical durante o manuseio. Se for necessário incliná-lo, a 
inclinação não deverá ser superior a 45º. Caso contrário, o aparelho poderá ser danificado, resultando em 
comprometimento do desempenho do refrigerador. 
 
*Para evitar danos ao produto ou danos pessoais, o refrigerador deverá ser desembalado por duas pessoas, após ter sido 
colocado na posição previamente selecionada. 
 
*Antes da instalação, verifique se não há nenhum dano visível na parte externa. 
*Ao manusear o refrigerador, não o levante segurando pelo topo, para evitar danos. 
*Não ligue um refrigerador que esteja danificado. 

 
Limpe o refrigerador antes do uso 
(Veja a seção “Limpeza” a seguir) 
 
Tempo ocioso 
Depois de o refrigerador ter sido instalado e limpo, deixe-o em repouso por mais de 30 minutos, antes de ligar a fonte de 
alimentação. 

 
Operação 

Ligando o refrigerador 
 



 
Após conectar à fonte de alimentação, gire o controle de temperatura no sentido horário, 
da posição 0 para qualquer posição, entre 1 e 7, para ligar o refrigerador. O compressor 
do refrigerador irá parar quando o controle de temperatura estiver na posição 0. 
 
 
Ajustando a temperatura 

 
A temperatura dentro do refrigerador é ajustada girando o controle de temperatura. As posições de 1 a 7 representam 
diferentes temperaturas, da mais baixa até a mais alta. 

 
Posição Condições 

1-2 Verão ou temperatura ambiente entre 25-35ºC 

3-4 Primavera/outono, ou temperatura ambiente entre 15-25ºC 

4-5 Inverno, ou temperatura ambiente entre 5-15ºC 

5-7 Congelamento rápido 

 
Aviso: Será necessário um pouco de tempo para o refrigerador atingir o nível de temperatura ajustado. A extensão 
desse período é determinada pela diferença nas temperaturas já existente e ajustada, a temperatura ambiente, a 
frequência com que a porta é aberta e fechada e a quantidade de alimentos armazenados. 
 
Colocando alimentos no refrigerador 
 
Quando o refrigerador for ligado, não coloque alimentos antes de decorridas 1-2 horas. 
Geralmente, alimentos para serem armazenados frios ou congelados, poderão ser colocados quando a temperatura 
dentro do compartimento atingir o ponto ajustado. 

 
Instruções 

 
Armazenagem a frio destina-se a armazenar alimentos por curto prazo, ou para consumo diário. 
 
Apesar da temperatura na maior parte do compartimento de armazenagem a frio poder ser regulada entre 0 e 10ºC, não 
se recomenda armazenar alimentos por longos períodos. Armazenagem a frio somente deverá ser usada para curto 
prazo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compartimento de armazenagem a frio 

 



1. Ovos e manteiga 
2. Alimentos defumados, ou em salmoura, e temperos. 
3. Bebidas e alimentos engarrafados 
4. Biscoitos, alimentos cozidos e leite 
5. Carne e linguiças 

6. Frutas, vegetais e saladas 

 
Cuidados para armazenagem a frio 
 
*Alimentos quentes deverão ser resfriados à temperatura ambiente antes de serem armazenados no refrigerador. 
 
Seque as gotas de água que estiverem nos alimentos antes de colocá-los no refrigerador. 
 
Recomenda-se que os alimentos estejam selados em sacos apropriados antes de serem colocados no refrigerador. Isso 
evitará que a umidade contida nos alimentos evapore e faça com que vegetais e frutas murchem ou tenham seu sabor 
alterado. 
 
Instruções 

 
*Não armazene quantidades ou pesos excessivos de alimentos. Deve-se deixar espaços vazios entre os alimentos para 
melhores resultados. Nunca sobrecarregue as prateleiras, pois elas poderão ceder com o excesso de carga. 
 
*Alimentos a serem armazenados deverão ser organizados de acordo com as necessidades do consumidor. Alimentos 
consumidos diariamente deverão ser colocados na área mais conveniente; isso minimizará os períodos de abertura da 
porta. Não coloque alimentos próximos demais das paredes internas. 
 
Limpeza das prateleiras de alimentos 
*Suportes de alimentos podem ser retirados para limpeza. 

 
Lâmpada: 
*Lâmpada de 220-240V, 15W 
 
*Se a luz na parte interna do refrigerador não estiver funcionando: 
 
Desligue o aparelho da tomada, e retire o plugue do soquete, ou desconecte o fusível, ou desparafuse o fusível, em países 
onde isso se aplica. 
 
Segure a proteção da lâmpada em cima e embaixo (1) e puxe para frente para removê-la (2). 
Remova a lâmpada 
Troque a lâmpada. 
Coloque a lâmpada na conexão. Verifique se a trava de segurança está encaixada corretamente. 
Recoloque a proteção da lâmpada e prenda-a no local, pelas laterais. 

 
Instruções 

 



Instruções para o interruptor do aquecedor 
 

 
O interruptor tem os seguintes aspectos: 
 

 No inverno, quando a temperatura ambiente estiver abaixo de 10ºC, para fazer com que o refrigerador atinja um 
bom efeito de refrigeração, coloque o interruptor na posição “ON” (LIGADO) (com o lado do sinal “-“ para baixo). 
Quando a temperatura ambiente estiver acima de 10ºC, coloque o interruptor na posição “OFF” (DESLIGADO), de 
modo a economizar energia. 

 Quando precisar de resfriamento rápido, coloque o interruptor na posição “ON” (LIGADO) (com o lado do sinal “-“ 
para baixo). Se não for necessário resfriamento rápido, coloque o interruptor na posição “OFF” (DESLIGADO). 

 Ao testar a capacidade padrão de refrigeração, o interruptor deverá ser colocado na posição “ON”. 

Instruções para armazenagem de alimentos 
*A duração do alimento será aumentada se os vegetais forem colocados com as raízes voltadas para a fonte de 
refrigeração. 
 

 
 

*Folhas de cenouras ou nabos deverão ser retiradas antes de guardar. 
*Coloque uma folha de papel toalha no porta garrafas, antes de colocar as garrafas, para facilitar a limpeza 
posteriormente. 
*Cebolas, alho, gengibre, castanhas d’água, e outras raízes comestíveis não deverão ser guardados no refrigerador, pois 
esses alimentos são adequados para armazenagem por longo prazo à temperatura ambiente. 
 

 
 

*Abóbora, melão, papaia, bananas e abacaxis maduros não deverão ser guardados no refrigerador. O congelamento 
acelerará o processo de amadurecimento. 

 
 
Degelo – Limpeza – Desativação 

 
Degelo do compartimento de armazenagem a frio 
 
O compartimento de armazenagem a frio foi projetado para degelo automático. O gelo formado na parede traseira 
derreterá e fluirá, através do duto de escoamento, para o recipiente de evaporação acima do compressor, na parte 
traseira do refrigerador, onde o calor gerado pelo compressor evaporará a água. 

 



 
Aviso: Sempre mantenha limpo o dreno acima da bandeja de frutas e vegetais 
para garantir o fluxo normal de água descongelada. Use a haste fornecida 
para limpar qualquer bloqueio. 

 
Limpeza 
 
O refrigerador deverá ser limpo regularmente para evitar mau cheiro. 
 
*Desligue a energia antes de limpar o refrigerador. 
 
*Não use escova dura, escova de aço, detergente, gasolina ou outros solventes, água quente, ácido ou álcalis para 
limpeza. 
 
*Limpe as gotas d’água na superfície do refrigerador com um pano macio. 
 
(1) Não use quantidades excessivas de água para limpar o refrigerador 
(2) Use um pano seco para limpar o interruptor, a lâmpada e o controle de temperatura. 
 
*Sempre mantenha limpa a vedação da porta. 
 
*Limpe a parte traseira e as laterais do refrigerador regularmente. 
 
Interrupção do Funcionamento 
 
Se a falta de energia persistir por um longo período de tempo, desligue o refrigerador e limpe-o conforme descrito 
anteriormente. 
 
Mantenha a porta do refrigerador aberta quando a energia estiver desligada para evitar que qualquer alimento que esteja 
no compartimento produza mau cheiro. 
 
Aviso: Recomenda-se que o refrigerador não seja desligado. 
 
 
Degelo – Limpeza – Desativação 

 
Falta de energia 
 
Mesmo no verão, os alimentos podem ser guardados no refrigerador durante algumas horas após ocorrer uma falta de 
energia. 
 
*Não coloque mais alimentos no refrigerador durante uma falta de energia. 
 
*Evite abrir a porta do refrigerador durante falta de energia. 
 
*Se for dado um aviso de falta de energia com antecedência faça um pouco de gelo e coloque-o em um recipiente na 
parte superior do compartimento de armazenagem a frio. 
 
Aviso: A temperatura dentro do refrigerador aumentará durante a falta de energia, ou em caso de problemas técnicos, 
reduzindo o período de armazenagem. 

 
Durante as Férias 
 
*Remova os alimentos do refrigerador se as férias forem curtas. Gire o botão de seleção de temperatura para a posição 
correta, e certifique-se de que a porta do refrigerador esteja devidamente fechada. 
 
*Se as férias forem longas, retire os alimentos do refrigerador e desligue a energia. Quando o gelo interno derreter, limpe 
e seque o compartimento. 



Descarte 
*Retire a porta do refrigerador quando você o descartar, para evitar que crianças fiquem presas dentro dele. 
 
Movimentando o refrigerador 
 
*Desligue o refrigerador da tomada 
 
*Remova qualquer alimento 
 
*Prenda a prateleira e a bandeja de vegetais com fita adesiva. 
 
*Feche bem a porta e prenda com fita adesiva. 
 
Perguntas e Respostas 

 
Os eventos abaixo não constituem problema 
 
*A temperatura do refrigerador e do compressor aumentará e o compressor funcionará por períodos comparativamente 
maiores, quando o refrigerador for ligado pela primeira vez. 
 
*Limpe as gotas de água na superfície externa do refrigerador com um pano macio. 
 
*Quando o refrigerador for aberto com frequência, ou ficar aberto por tempo demais em estações do ano que são 
úmidas, a cavidade ficará úmida. 
 
*Um leve som será ouvido quando o gás refrigerante circular, ou quando o compressor ligar ou desligar. 
 
*Um leve som será ouvido quando água descongelada cair no aparador de evaporação. 
 
*O compressor funcionará por períodos comparativamente mais longos, se quantidades excessivas de alimentos forem 
armazenadas, ou se a temperatura ambiente for alta. 
 
*O evaporador gerará odores se o compartimento não estiver limpo. 
 
Aviso: O refrigerador nunca deverá ser religado até um período de cinco minutos, no mínimo, tenha transcorrido. 
 
Determine a causa do problema antes de fazer qualquer reparo. 

 
Problemas Causas 

O refrigerador não liga. *Má conexão de energia (tomada, soquete ou fusível) 
*O botão de temperatura está na posição 0 
*Baixa voltagem 

A lâmpada não pisca. *Lâmpada defeituosa 
*Alimentação de energia não conectada. 
*O botão de temperatura está na posição 0 

Ruído excessivo *O aparelho foi instalado desnivelado 
*Contato entre o refrigerador e uma parede ou outro objeto 

O compressor funciona por um longo período 
de tempo, ou a temperatura não atinge o 
ponto ajustado 

*Primeira operação 
*Excesso de alimentos armazenados 
*Abertura frequente da porta do refrigerador devido ao clima quente. 
*O controle de temperatura não está devidamente ajustado 
*O refrigerador está exposto à luz solar direta, ou próximo de uma fonte de 
calor. 
*Má ventilação ou sujeira no condensador. 

Os alimentos secam *Alimento não coberto ou selado adequadamente. 

Odor estranho 
*Falha em selar o alimento adequadamente 
*Alimento estragado dentro do refrigerador. 
*O refrigerador precisa ser limpo. Veja “Limpeza”. 

 
 

 



Ficha técnica do produto 
 

Marca registrada  CRISSAIR 

Modelo  RETRO 120 

Categoria 1)  10 

Classe de eficiência energética 2)  A+ 

Consumo anual de energia 3) KWh/ano 174 

Volume total de armazenagem L 121 

Volume do refrigerador L 108 

Volume do congelador L 13 

Classificação Star 4)  3* 

Frost-free  NÃO 

Tempo de aumento de temperatura H 11 

Capacidade de congelamento Kg/24h 2.0 

Classe climática 5)  ST 

Emissão de ruído aéreo dB (A) re1pW 42 

 
1) 

 1 = Refrigerador com um ou mais compartimentos de armazenagem de alimentos 
2 = Refrigerador-adega, Eletrodomésticos para armazenagem de Vinho e Adega 
3 = Refrigerador-resfriador, e Refrigerador com compartimento 0-estrela 
4 = Refrigerador com compartimento uma estrela, 
5 = Refrigerador com compartimento duas estrelas, 
6 = Refrigerador com compartimento três estrelas, 
7 = Refrigerador-freezer 
8 = Freezer vertical,  
9 = Freezer horizontal;  
10 = Eletrodomésticos multiuso e outros aparelhos de refrigeração 
 
2)  
A+++ (mais eficiente) a D (menos eficiente) 
 
3 Consumo anual de energia (AE C), em kWh por ano, com base em resultados de teste padrão por 24 horas. 
   O consumo real de energia dependerá de como o aparelho for usado, e de onde estiver localizado. 
 
1) 1 * Compartimento de uma estrela com temperatura nominal de -6ºC 
   2 ** Compartimento de duas estrelas com temperatura nominal de -12ºC 
   3 *** Compartimento de três estrelas com temperatura nominal de -18ºC 
   4 **** Compartimento congelador de alimentos (compartimento de quatro estrelas) com temperatura nominal de -

18ºC 
 
5) Classe climática:  
Este aparelho se destina a ser usado a uma temperatura ambiente entre a temperatura mais baixa e mais alta:  
SN = 10°C/32°C N = 16°C/32°C ST = 16°C/38°C T = 16°C/43°C 
 
 

 


