Aviso

•

Conecte este aparelho somente a uma fonte de água potável

Este aparelho não se destina à utilização por pessoas( inclusive crianças) com capacidades
fisicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiencia e
conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referente à utilização do aparelho ou
estejam sob a supervisão de uma pessoa resposnsável pela sua segurança.
Crianças não deverão brincar com o aparelho. Limpeza e manutenção não deverão ser feitas por
crianças sem supervisão.
Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando
com o aparelho.

Aviso
1) AVISO – As aberturas de ventilação, no gabinete do refrigerador, ou na estrutura onde ele
estiver embutido, deverão estar livres de obstruções.
2) AVISO – Não use ferramentas, ou outros meios para acelerar o processo de
descongelamento, além daqueles recomendados pelo fabricante.
3) AVISO – Não danifique o circuito do refrigerador.
4) AVISO – Não use aparelhos elétricos dentro dos compartimentos de armazenamento de
alimentos, salvo se estes forem do tipo recomendado pelo fabricante.
5) O refrigerador poderá ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade, e por pessoas
com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e
conhecimento, se estas tiverem recebido supervisão ou instrução quanto ao uso do aparelho
de modo seguro, e entendam os riscos envolvidos.
6) Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou pelo
agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
7) Descarte o refrigerador de acordo com os órgãos reguladores locais, aparelhos que utilizam
gás inflamável explosivo e refrigerante.
8) Antes de sucatear o refrigerador, retire as portas para evitar que crianças fiquem presas.
9) Este refrigerador se destina a ser usado em residências e aplicações similares, tais como
refeitórios de funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho; casas de
campo e clientes de hotéis, motéis e outros ambientes do tipo residencial:
- ambientes do tipo alojamentos com café da manhã;
- bufê e aplicações similares não varejistas.
11) Não armazene substâncias explosivas, tais como latas de aerossol com propelentes
inflamáveis neste aparelho.
12) Quanto a informações pertinentes à instalação, manuseio, manutenção e descarte do
refrigerador, consulte o parágrafo a seguir.
Leia com atenção e guarde para referência futura

Obrigado por ter adquirido o Refrigerador da CRISSAIR.

AVISO
Antes de usar o aparelho, observe as importantes instruções de segurança.
Leia este manual na íntegra antes de utilizar o refrigerador pela primeira vez, e mantenha-o
sempre à mão para referência.
Os produtos recebem aprimoramentos contínuos, e estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
Ao descartar qualquer equipamento de refrigeração, favor entrar em contato com o departamento
de tratamento de resíduos para obter recomendações sobre descarte seguro.
Não armazene nem coloque gelo seco no refrigerador.
O refrigerador que você adquiriu contém determinadas características e recursos, que
provavelmente não serão totalmente consistentes com este manual. Considere o refrigerador
recebido como sendo padrão.

1. Rack da porta do freezer
2.
3.
4.
5.

Prateleira de vidro do compartimento do freezer
Caixa da máquina de fazer gelo
Caixa de gelo
Gaveta do compartimento do freezer

6. Prateleira de vidro do compartimento
do refrigerador
7. Gaveta para legumes e verduras
8. Rack da porta do refrigerador
9. Tampa inferior

Preparação antes do uso
Especificações do produto
•

Tecnologia invariável para manter os alimentos frescos

O refrigerador possui sistema de ventilação separado, controle de temperatura independente, e estabilidade
na temperatura de armazenamento. Isso mantém os alimentos frescos por longo prazo.
•

Descongelamento “pre-cold”
Tecnologia de descongelamento “pre-cold”, com a finalidade de manter a temperatura estável no
refrigerador, adequada para manter os alimentos frescos.

•

Descongelamento Inteligente
O descongelamento depende da frequência de uso para economizar energia.

•

Tecnologia anti-aquecimento VIP
Possui espuma grossa na camada anti-aquecimento, o que resulta em baixo consumo de energia

•

Prateleiras deslizantes, mais práticas
Os racks do freezer e do refrigerador foram projetados para deslizar, e podem ser removidos, o que
torna o armazenamento mais prático.

•

Ajuste Manual
O efeito de congelamento é ajustado de acordo com a temperatura de armazenagem, e a temperatura
interna é ajustada por computador.

•

Boas dimensões
O compartimento do refrigerador utiliza uma sofisticada prateleira de vidro temperado, possuindo uma
espessura ultrafina, com excepcional capacidade de armazenamento.

•

Design sem CFC (Clorofluorcarbono) e sistema “no-frost” (sem formação de gelo). Congelamento rápido

•

Alarme automático de problemas

•

Compressor confiável, de boa qualidade

•

Alarme de abertura da porta, tela de LED

•

Tecnologia “vitamins fresh” (vitaminas frescas)

Uso Correto de Seu Refrigerador
Avisos
•
•
•

Não utilize ferramentas ou outros métodos para acelerar o processo de descongelamento, exceto os
meios recomendados pelo fabricante.
Não utilize nenhum aparelho elétrico nos compartimentos de armazenagem de alimentos, exceto o
modelo recomendado pelo fabricante.
O líquido refrigerante R600 e o material da espuma, ciclopentano, usados no refrigerador são
inflamáveis. Todos os refrigeradores sucateados e descartados deverão ser colocados distantes de
chamas, e não deverão ser queimados.

Desembalando o Novo Refrigerador
•

•

•
•
•

Remova todo o material de embalagem antes de usar o novo refrigerador. Isso inclui a base de
espuma, e todas as fitas adesivas que prendem os acessórios do refrigerador, tanto do lado externo
como interno;
Limpe, tanto a parte interna como externa do refrigerador, com um pano úmido (pode-se
acrescentar um pouco de detergente na água quente). Passe novamente o pano umedecido em
água limpa;
Prepare uma tomada independente de dois polos, com aterramento, para o refrigerador. Ele não
deverá ser conectado a tomadas múltiplas, junto com outros aparelhos elétricos.
Conecte o fio de aterramento! O polo de aterramento da tomada deverá estar equipado com um fio
terra confiável.
Abra o refrigerador e remova os acessórios (suporte inferior decorativo) e os dois parafusos da
sacola de instruções da embalagem; depois instale os parafusos no suporte inferior, conforme
mostrado no diagrama esquemático à direita.

Instruções para ajustar a altura da porta
Antes de ajustar a altura da porta, gire a porca de ajuste
descendente no sentido anti-horário (conforme mostrado
na Figura 1), duas vezes, utilizando uma chave inglesa, e
solte a porca de ajuste descendente. Gire a porca de
ajuste ascendente (conforme mostrado na Figura 1), para
ajustar a altura, e depois aperte a porca de ajuste
descendente no sentido horário novamente.

Eixo fixo

Porca de ajuste
ascendente

Figura 1
Pé de nivelamento
Porca de ajuste descendente

1. Se a porta da câmara de refrigeração estiver
muito baixa:
Abra a porta, use a chave inglesa, inclusa, para girar
a porca de ajuste ascendente no sentido anti-horário,
de acordo com o método mostrado na Figura 1, para
movê-la para cima, até ela ficar paralela e nivelada.
2. Se a porta da câmara de refrigeração estiver alta:
Abra a porta, use a chave inglesa, inclusa, para girar a
porca de ajuste ascendente, de acordo com o método
mostrado na Figura 1, para movê-la para baixo, até ela
ficar paralela, e nivelada.
Nota: O ajuste de altura não pode ser excessivo. A altura total poderá ser ajustada até 5 mm!

Chave
inglesa

Transporte e posicionamento do refrigerador
Transporte
Não inverta, comprima, ou permita que o refrigerador sofra vibrações, quando estiver sendo
transportado. O ângulo de inclinação não poderá ser superior a 45º.
Não se apoie ou force a porta do refrigerador quando este estiver sendo transportado.
Posicionamento
Assegure-se de que haja circulação de ar adequada ao redor do refrigerador. Não o coloque próximo de
fontes de calor, luz solar direta, umidade ou água, para evitar ferrugem e degradação do isolamento.
O espaço acima do refrigerador deverá ser de no mínimo 30 cm; o espaço nas laterais e na parte
traseira deverá ter pelo menos 10 cm de distância das paredes, de modo que o refrigerador
possa ser aberto ou fechado com facilidade, e para dissipar o calor.
Instale o refrigerador em piso firme e nivelado (se não estiver nivelado, pode-se ajustar o
nivelamento).
Atenção
Não permita que o cabo de alimentação seja prensado pelo refrigerador, ou por outro objeto pesado;
isso poderá causar danos.
Antes de conectar à energia elétrica, verifique, com atenção, a faixa de voltagem do refrigerador e a
fonte de alimentação doméstica.
Primeiro Uso
Antes de utilizar o refrigerador, certifique-se de que ele está instalado em piso firme e nivelado, dê toda
a atenção às questões de segurança.
1. Após desembalar o refrigerador, instale a tampa inferior. (Se a porta não estiver nivelada, consulte
as instruções de ajuste, que se encontram no canto inferior esquerdo, do painel direito do
Refrigerador, para fazer o ajuste).
2. Conecte à fonte de alimentação
Após ligar, o refrigerador ficará no status predefinido de fábrica, e mostrará a temperatura atual de
refrigeração e congelamento. O refrigerador possui uma memória para quando for desligado.
Ao ser desligado, quando for ligado novamente, ele manterá a última configuração antes de ter sido
desligado.
3. Modelo de funcionamento do refrigerador
Modo manual: Você poderá usar as teclas de Controle de Temperatura para ajustar a temperatura
manualmente.
4. Coloque os alimentos no refrigerador
Após um tempo de operação, o refrigerador estará totalmente refrigerado. Então, você poderá
colocar os alimentos
Dicas: Quando a temperatura for alterada, ou novos alimentos forem colocados no refrigerador,
levará algum tempo até que a temperatura interna esteja em equilíbrio. A duração desse tempo
dependerá dos seguintes fatores:
Em quantos graus a temperatura foi alterada;
Temperatura ambiente;
Frequência de abertura da porta;
Quantidade de alimentos, e assim por diante.

Compartimento refrigerador
Coloque os alimentos que se destinam a armazenagem por curto período de tempo, ou que
deverão ser consumidos em breve, no compartimento refrigerador.
Apesar do regulador de temperatura permitir que a temperatura média da maioria das câmaras frias
seja mantida entre 0ºC—10ºC, ele não poderá preservar os alimentos por longo prazo. Portanto, o
compartimento refrigerador somente deverá ser usado para armazenar alimentos por curto prazo.
Ajuste das prateleiras

De acordo com suas necessidades de armazenar alimentos, você poderá ajustar a prateleira na posição
adequada. Para facilitar o uso, ou o ajuste, a prateleira poderá ser deslizada, de modo que você poderá
usá-la e ajustá-la com facilidade. Quando quiser remover a prateleira, movimente-a a na direção (1), em
seguida gire a prateleira na direção (2) 90ª, até ela estar perpendicular à direção original, puxe a
prateleira na direção (3).
Ajuste de altura e remoção do rack

Levante o rack na direção (1), segure em ambos os lados, então puxe-o para fora na direção (2). Após
limpar, instale o rack na direção oposta. Você também poderá ajustar a posição de acordo com a altura
dos alimentos armazenados.
Compartimento refrigerador
Recomendações de área de armazenagem para todos os tipos de alimentos
O ciclo de condicionamento de ar no refrigerador causa diferenças de temperatura em todas as áreas.
Portanto, diferentes tipos de alimentos deverão ser colocados em diferentes regiões de temperatura.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Macarrão, enlatados, leite, etc.
Fast food, alimentos para degustação, laticínios, etc.
Carne cozida e linguiças, etc.
Frutas e vegetais, etc.
Ovos, manteiga, queijo, etc.
Latas “easy-open”, enlatados, temperos, etc.
Todos os tipos de bebidas e alimentos engarrafados.

Compartimento do freezer
O compartimento do freezer destina-se a armazenar alimentos por longo prazo.
A temperatura do compartimento do freezer é muito baixa, portanto ele pode manter os
alimentos frescos por longo prazo. Você deverá colocar alimentos que ficarão armazenados por
longos períodos de tempo nesse compartimento. No entanto, você deverá observar o tempo de
armazenagem que consta na embalagem do alimento.

Recomendações de área de armazenagem para todos os tipos de alimentos

(1) As grades de armazenagem na porta da câmara do freezer (2 estrelas) são utilizadas para
armazenar alimentos e sorvetes por curto prazo.
(2) As grades de armazenagem na câmara do freezer são usadas para armazenar alimentos
congelados.
(3) As prateleiras de vidro são utilizadas para armazenar alimentos congelados, tais como peixe, carne
e sorvete.
(4) A máquina de gelo rotativa é usada para fazer gelo.
(5) O compartimento do gelo é usado para armazenar cubos de gelo.
(6) A gaveta do freezer é usada para armazenar peixe, carne, e aves na embalagem.

Operação e cuidados com a máquina de gelo
Nota:
Conexão de tubos de água: entre em contato com o Departamento de Serviços Pós-Venda da Empresa,
ou com profissionais, para evitar quaisquer riscos durante a instalação.
AVISO!
Os tubos de água deverão ser conectados na condição de energia desligada. Choque elétrico poderá
causar sérios ferimentos ou morte.
O usuário deverá determinar se é necessária uma válvula antirrefluxo na instalação do tubo de água.
Caso necessário, o usuário deverá adquiri-la individualmente, e instalar uma válvula unidirecional, ou
uma válvula antirrefluxo na junta da rota de água, ou solicitar que uma pessoa especializada a instale.

Avisos!
O tubo de água não poderá ser utilizado quando a temperatura ambiente estiver abaixo de 0ºC; ele
poderá congelar.
O tubo de água não poderá ser conectado a água quente, pois causará deformação do tubo.
O tubo de água deverá ser usado na faixa de pressão de 30-100 psi.
Pressão mais baixa poderá causar a ocorrência de pedras de gelo menores, e demorar mais tempo
para saída da água.
Pressão mais alta poderá danificar o filtro.
O tubo não poderá ser conectado a bebidas, álcool, ou outros líquido, com exceção da água.
1. Desligue a torneira de água.
2. Conecte o tubo de água na torneira. O tubo de água deverá ser suficientemente longo para
evitar sua queda, com deslocamento do refrigerador.
3. Desligue o refrigerador.
4. Use um tubo de conexão para conectar os tubos de água atrás do refrigerador e na torneira.
5. Para evitar queda ou vazamento dos tubos de água, eles deverão ser fixados com fixadores.
6. Ligue a torneira para verificar se há vazamentos.
7. O refrigerador está energizado e poderá ser usado normalmente.
<Uso da Máquina de Gelo Automática/Dispenser de Água e Gelo>
Avisos!
Os tubos de água são usados na faixa de pressão de 30-100 psi.
Descalcificadores poderão danificar a máquina de gelo, e não deverão
ser usados.
Verifique os cubos de gelo na caixa de armazenamento ao desligar o
refrigerador por mais de 1 hora. Se os cubos de gelo estiverem
descongelando e grudando, esvazie a caixa, porque cubos de gelo
grudados poderão causar falha no sistema de gelo.
Quando os cubos de gelo na caixa de armazenagem estiverem
grudados, é melhor derretê-los com água quente, ao invés de
quebrá-los com uma ferramenta afiada, o que poderia danificar o
refrigerador.
A.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.

Máquina de gelo

Abastecimento de água gelada
Aperte o botão ice/water no display, e verifique se o indicador de água acendeu.
Quando a placa do interruptor de água for pressionada pelo copo, a água gelada sairá.
Ao usar o refrigerador pela primeira vez, a água não sairá se o tanque de água no refrigerador não
for enchido, O modo normal de obter água é empurrar e segurar a placa do interruptor durante 2-3
minutos.
Depois que a água sair, deixe a água correr por cerca de 3 minutos para purgar o ar e remover o
cheiro de plástico no tubo de água.
Quando quiser água gelada, é melhor pegar um pouco de gelo antes de pegar a água.
Ao pegar a água, é normal ouvir o ruído de operação da válvula.
A máquina de gelo automática funciona quando o freezer atinge a temperatura necessária, abaixo
de 0ºC, após um período estabelecido a partir de quando o refrigerador for energizado. À
temperatura normal, o tempo entre a primeira energização do refrigerador e a primeira produção de
gelo é de cerca de 6 horas.

2. O gelo feito pela primeira vez após a instalação do refrigerador deverá ser descartado, devido ao
cheiro de plástico e impurezas.
3. O intervalo de tempo da produção de gelo é de cerca de 2 horas, e a quantidade de gelo é
diferente, de acordo com as diferentes condições de trabalho.
4. Quando o depósito de gelo estiver cheio, a máquina de gelo irá parar automaticamente, e quando o
depósito de gelo estiver vazio, a máquina de gelo produzirá gelo automaticamente.
5. Os ruídos de descongelamento, operação do motor, queda de gelo no depósito, e operação da
válvula de abastecimento de água poderão não ocorrer periodicamente. Essa ausência de ruído
não é considerada como defeito.
6. Use o botão on/off (liga/desliga) para desligar a função de produção de gelo, quando esta não for
necessária. A máquina de gelo é vendida na condição ON (LIGADA). Caso ela não seja

necessária, desligue essa função após a instalação do refrigerador. Quando a função de produção
de gelo for ligada sem estar conectada a uma linha de abastecimento de água, haverá ruídos
operacionais da válvula de abastecimento de água.
7. Quando o cubo de gelo for menor do que o habitual, em um determinado período de tempo,
verifique a frequência de troca do filtro. Quando o filtro atingir sua vida útil, a pressão do
abastecimento de água ficará mais baixa, e o cubo de gelo produzido será menor.
8. Ao limpar a caixa do depósito de gelo, desligue a função de produção de gelo, antes de remover a
caixa do depósito de gelo.
9. Não gire a rosca durante a reinstalação da caixa do depósito de gelo que foi removida. Após ser
girada, a rosca não poderá ser montada e instalada normalmente. Ela poderá ser danificada ao
retirar o gelo. Gire a rosca para a esquerda e para a direita após ela ter sido girada, para assegurar
a instalação normal.
1. Aperte o botão ice/water (gelo/água) no
mostrador, selecione gelo, inteiro ou triturado, e
verifique se o respectivo indicador está aceso.
2. Use o recipiente para empurrar e segurar a placa
do interruptor para obter o gelo.
3. De acordo com a condição de abastecimento de
água, alguns pequenos pedaços de gelo
misturados poderão sair ao pegar o gelo inteiro.
4. Quando quiser gelo triturado, pressione o
recipiente mais próximo do orifício de descarga
de gelo para evitar que o gelo triturado caia para
fora.
5. Ao obter gelo, os ruídos do motor, do gelo sendo
triturado, e assim por diante, são normais.
6. Para proteger o motor, o refrigerador irá parar
quando a placa do interruptor for empurrada
durante 1 minuto ou mais. Então, soltando a
placa do interruptor e aguardando um momento,
você poderá obter gelo normalmente outra vez.
Quando uma grande quantidade de cubos de
gelo for necessária, abra a porta do freezer,
pegue a caixa do depósito de gelo e use o gelo
contido nela.
(Como substituir o filtro)
1. O filtro instalado neste refrigerador é aprimorado com NSF42, que consegue filtrar odores, cloro e
outros elementos, na água corrente.
2. O ciclo de troca do filtro é de cerca de 6 meses. Quando for preciso trocar, o indicador no painel
acenderá. O ciclo de troca poderá ser reduzido, de acordo com o ambiente operacional.
3. Com a função BY-PASS (DESVIO), a água poderá ser fornecida normalmente sem o filtro. Caso
necessário, você poderá instalar um filtro adicional, e utilizá-lo fora do refrigerador.
4. Durante a troca do filtro, poderá cair um pouco de água na parte de conexão. Pode-se colocar um
recipiente debaixo da conexão para aparar a água.
5. O filtro está instalado no revestimento do refrigerador. Você poderá segurar a parte inferior do filtro e
girá-lo para a esquerda para removê-lo. Quando for de difícil remoção, você poderá tirar a lâmpada
do refrigerador antes de remover o filtro.
6. A montagem é feita na ordem oposta. Empurre para cima e gire para a direita ao mesmo tempo.

Introdução da Função
Veja a figura abaixo quanto a teclas e configuração do display da interface homem-máquina (A interface
de operação está sujeita ao objeto material).

Controle do Display
Ligue o painel do display para ter acesso a ele após 3s, o tom de início soará e o painel exibirá o modo
de memória sistêmica e as configurações de temperatura. Esse é um modo de bloqueio. Status da
memória pré-configurada de fábrica na placa de controle principal: a temperatura da câmara de
refrigeração e da câmara de congelamento está ajustada para 5ºC e -18ºC, respectivamente; não há
nenhum ajuste para modo especial; a máquina de gelo estará desligada. Após a operação do painel do
display, o status é alterado e memorizado na placa de controle principal.
Em casos normais, a tela do display entrará em estado de espera e então desligará após a placa do
display ser bloqueada sem operação de abertura da porta, ou de operações das teclas durante 30
segundos.
Quando houver operação das teclas, falha de comunicação, falha do sensor e defeito na máquina de
fazer gelo, quando a porta for aberta, a tela do display acenderá e enviará a respectiva informação. A
área numérica mostra os ajustes de temperatura de todas as câmaras; quando ocorrer uma falha de
comunicação, a área da temperatura de congelamento dará um sinal de falha de comunicação; quando
ocorrer falha de um sensor, a área da temperatura de congelamento exibirá um sinal com todos os
códigos de falha em turnos no estado travado; no estado destravado, a luz de destravado (unlock)
acenderá; no estado travado, a luz de travado (lock) acenderá. Para operar as teclas destravadas no
estado travado (exceto a tecla de opção de água gelada e reset do filtro), a luz “lock” piscará.

Operação das Teclas:
FRZ.TEM: Tecla da temperatura de congelamento
REF.TEMP: Tecla da temperatura de refrigeração
MODE.SEL: Opção da Tecla de Função
LOCK/UNLOCK: Tecla Travar/Destravar
ICE OFF: Tecla para Ligar/Desligar a máquina de gelo
DISPENSER: Tecla de Opção de Água Gelada
1. LOCK/UNLOCK
Pressionar a tecla “LOCK/UNLOCK” por 2 s no estado unlock (destravado) fará com que o sistema
entre no estado travado; pressionar a tecla “LOCK/UNLOCK” por 2 segundos no estado lock
(travado) fará com que o sistema entre no estado destravado.
No destravamento, a luz unlock acenderá; no travamento, a luz lock acenderá.
Para operar as teclas destravadas no estado travado (exceto a tecla de opção de água gelada e
reset do filtro), a tecla lock piscará.
Se nenhuma tecla for acionada por 30s no estado destravado, o sistema entrará automaticamente
no estado travado.
Exceto a tecla “DISPENSER” e operação de reset do filtro, as operações das seguintes teclas
deverão ser feitas no estado destravado. Para qualquer operação no estado travado, o ícone “lock”
piscará e emitirá um zumbido em caso de operação com defeito.
As seguintes configurações serão válidas ao travar.
2. MODE.SEL
Pressione “MODE.SEL” para ajuste do ciclo do modo “Holiday” (Férias)
”Super Freezing”
(Supercongelamento)
”Super
Cooling
+
Super
Freezing”
(Super-refrigeração
+

Supercongelamento) ”Super Freezing”
“None” (nenhum)
“Holiday”... O painel do display e o
respectivo ícone de ajuste acenderão/apagarão de modo síncrono.
Modo Holiday: A câmara de congelamento estará operando no ajuste de temperatura de -18ºC e a
câmara de refrigeração estará desligada (não congelando). (O fechamento da câmara de
refrigeração não tem efeito sobre o controle por lâmpada).
Modo Super Freezing: A câmara de congelamento estará operando no ajuste de temperatura de 24ºC; o modo Super Freezing será desligado automaticamente após estar em operação por 26
horas. Então, a câmara de congelamento será restaurada ao ajuste de temperatura válido antes do
modo Super Freezing ter sido ativado. (Desligue e ligue novamente para sair do modo Super
Freezing. Após isso, a temperatura de ajuste da câmara de congelamento será restaurada para 18ºC).
Modo Super Cooling: A câmara de refrigeração estará operando no ajuste de temperatura de 2ºC. O
modo Super Cooling será desligado automaticamente após operação contínua durante 150 minutos.
Então, a câmara de refrigeração será recolocada no ajuste de temperatura original. (Desligue e
ligue novamente para sair do modo Super Cooling). Depois disso, a temperatura de ajuste da
câmara de refrigeração retornará para 5ºC).
Pressionar “FRZ.TEMP” ou “REF.TEMP”, sairá do modo Holiday; os ajustes de temperatura
originais da câmara de refrigeração e a câmara de congelamento serão restaurados;
Pressione “FRZ.TEMP”, para sair do modo de Super Congelamento; o ajuste de temperatura
original da câmara de congelamento será restaurado;
Pressione “REF.TEMP”, para sair do modo de Super Refrigeração, o ajuste de temperatura original
da câmara de refrigeração será restaurado;
Segure a tecla “MODE.SEL” por 2s para cancelar a função do som de abertura da porta. Ao
energizar o painel do display pela primeira vez, o alarme não emite um som (mas o aviso de tempo
esgotado de abertura da porta ainda estará válido)
3. REF.TEMP.
1) Ajuste de temperatura da câmara de refrigeração
Pressione a tecla “REF.TEMP” para selecionar a câmara de refrigeração, o ajuste de
temperatura da câmara de refrigeração piscará; pressione “REF.TEMP” novamente para ajustar
a temperatura da câmara de refrigeração, ajuste a circulação da câmara de refrigeração para o
estado de “8->7->6->5->4->3->2->8...” Sem operação da tecla, a área da temperatura de
refrigeração irá parar de piscar depois de 5 segundos.
4. FRZ.TEMP
1) Ajuste de Temperatura da Câmara de Congelamento
Pressione a tecla “FRIZ.TEMP” para selecionar a câmara de congelamento, o ajuste de
temperatura da câmara de congelamento piscará; pressione “FRZ.TEMP” novamente para
ajustar a temperatura da câmara de congelamento, ajuste a circulação da câmara de
congelamento para o estado de “16->17->18->19->20->21->22->23->24->16...” Sem operação
da tecla, a área da temperatura de congelamento irá parar de piscar depois de 5 segundos.
5. ICE OFF
Pressione a tecla “ICE OFF”, as respectivas palavras e o ícone se acenderão, ativando/desativando
a função da máquina de gelo.
6. DISPENSER
Pressione a tecla “DISPENSER” para selecionar o estado de água gelada; ajuste para circular no
estado de “GetIceCrushed IceGetWater None” (Obter Gelo Moído Obter Água Gelada Nenhum), o
respectivo ícone acenderá no painel, em turnos.
7. Ajuste do Tempo de Entrada de Água da Máquina de Gelo
Segure a tecla de composição “FRZ.TEMP” + “REF.TEMP” por 2 segundos para entrar no estado
de ajuste; pressione “REF.TEMP” e “FRZ.TEMP”, para aumentar ou diminuir a adição de entrada de
água para a máquina de gelo (ajustável entre 5-25 segundos). (O tempo de ajuste será exibido na
área da temperatura de congelamento). Insira o estado de ajuste do tempo de entrada de água na
máquina de gelo, ou mantenha pressionada a combinação das teclas “FRZ.TEMP” + “REF.TEMP”,
por 2s, para sair desse modo.

Avisos
•

O refrigerador utiliza alimentação de corrente alternada, de 220-240V/60Hz. Se houver muita
oscilação de voltagem (Acima de 198-264V), isso poderá causar falhas, tais como o refrigerador não
ligar, queima da placa de controle principal e do compressor, e o compressor funcionará com ruído
anormal, etc. Se isso ocorrer, você deverá instalar um regulador de voltagem automático, superior a
1000 W. O cordão de alimentação do refrigerador, de dois pinos, cumpre com a norma de
segurança. A tomada deverá estar firmemente em contato com o soquete, caso contrário, poderá
ocorrer incêndio.

•

Não puxe o cordão de alimentação pelo fio para retirá-lo da tomada. Segure a tomada com firmeza,
e puxe a tomada diretamente do soquete. Não deixe o cordão de energia serem prensadas pelo
refrigerador, ou pisado por pessoas. Cuidado ao remover o refrigerador da parede. Não passe por
cima ou danifique o cordão de energia. Não use o cordão de energia e tomadas quando estas
estiverem danificadas ou desgastadas. Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser
substituído pelo fabricante ou pelo agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

•

Quando houver vazamento de gás inflamável, tal como o gás de carvão, feche a válvula de gás.
Abra as portas e janelas. Não puxe a tomada ou conecte as tomadas do refrigerador e de outros
eletrodomésticos junto.

•

Não armazene substâncias explosivas, tais como latas de aerossol com propelente inflamável neste
aparelho.

•

Não use solvente inflamável próximo do refrigerador, de modo a evitar incêndios.

•

Para garantir a segurança, não coloque tomadas de energia, alimentação de energia de voltagem
regulada, fornos de micro-ondas e outros eletrodomésticos sobre o refrigerador. Não use outros
aparelhos dentro do refrigerador (exceto modelos recomendados), para evitar interferência
eletromagnética e outros acidentes.

•

Não deixe crianças entrarem no refrigerador ou escalá-lo, para evitar que estas fiquem fechadas
dentro do refrigerador, caiam, ou se machuquem.

•

Após o refrigerador estar funcionando, não toque na superfície gelada do freezer com as mãos,
principalmente se estiverem molhadas. Isso poderá causar queimaduras de frio.

•

O vão entre a porta e o corpo do refrigerador é muito estreito. Cuidado para não colocar as mãos
nessas áreas, para evitar machucar os dedos. Não deixe crianças próximas do refrigerador ao abrir
e fechar a porta.

•

Não borrife ou lave o refrigerador com água, e não instale o refrigerador em local úmido, ou em local
que possa ser atingido por água ou chuva, de modo a não afetar o isolamento elétrico do
refrigerador.

•

Nunca desmonte o refrigerador; nunca faça modificações no refrigerador, ou danifique os tubos de
resfriamento. A manutenção do refrigerador deverá ser feita por profissionais.

•

Não coloque garrafas de cerveja ou de bebidas no freezer. O freezer poderá congelar os líquidos e
quebrar as garrafas.

•

Desligue o refrigerador da tomada quando houver falta de energia, ou se estiver fazendo limpeza.
Aguarde 5 minutos ou mais para reconectar a tomada. Partidas contínuas poderão danificar o
compressor.

•

Antes de descartar seu refrigerador antigo, remova a porta, remova as vedações da porta e as
prateleiras, coloque a porta e o rack na posição correta, de modo a evitar que as crianças entrem
dentro deles e causem acidentes.

•

Este produto é para uso doméstico, de acordo com os regulamentos governamentais.
Refrigeradores domésticos destinam-se apenas ao armazenamento de alimentos, e não para outros
usos, tais como armazenamento de sangue, medicamentos e produtos biológicos.

Manutenção e cuidados com o refrigerador
Descongele o freezer
O compartimento do freezer será descongelado automaticamente.
Limpeza
Restos de alimentos no refrigerador causarão mau cheiro, portanto é preciso limpar o refrigerador
regularmente.
• Por motivos de segurança, desligue o refrigerador da parede antes de limpar.
• Use um pano macio ou esponja com água quente para limpar o refrigerador.
• Retire a água na superfície do refrigerador com um pano seco.

Troca da lâmpadas do freezer e do refrigerador, e especificação das lâmpadas
Especificação: Corrente Contínua 12V, LED
Substituição da lâmpada do refrigerador
• Desligue o refrigerador da tomada
• Conforme a foto, remova o anteparo com chave de fenda,
no sentido das setas. e remova os parafusos, retire as
lâmpadas de LED;
• Troque a lâmpada, e repita as instruções na ordem inversa
Substituição da lâmpada do freezer
• Desligue o refrigerador da tomada
• Empurre e remova o anteparo da lâmpada, conforme as orientações do desenho anexado. Remova
os parafusos e a lâmpada de LED.
Lâmpada do freezer

Anteparo

A seta indica o sentido da
desmontagem

Quando Desligar o Refrigerador
Sem utilização por um longo período de tempo
Você deverá desligar o refrigerador da tomada, caso contrário, isso poderá causar choque elétrico ou
incêndio se as linhas de energia forem antigas.
Quando Houver Falta de Energia
Você deverá reduzir ao mínimo a frequência de abertura da porta, e não deverá colocar alimentos
frescos no refrigerador.
Quando descartar o refrigerador
Antes de descartar seu refrigerador, certifique-se de retirar as portas, de modo a evitar que crianças
entrem nele e causem acidentes.

Análise e solução de defeitos
Leia com atenção o conteúdo a seguir, antes de solicitar reparos
Ocorrência
Não funciona

Possível causa/itens a inspecionar
Certifique-se de que alimentação de energia
está conectada, e a tomada foi bem
conectada na parede.
Verifique a voltagem (baixa demais), ligue
para a empresa fornecedora de energia
elétrica.

Não refrigera perfeitamente

A temperatura foi ajustada alta demais
(diminua)
Excesso de alimentos armazenados
Alimentos quentes ou mornos foram
armazenados recentemente
As portas são abertas com muita frequência,
ou por longos períodos de tempo
Fonte de calor próxima

Ruído demais

Piso irregular ou o refrigerador deverá ser
colocado de modo firme
Verifique o local onde o aparelho se encontra

Os alimentos ficam congelados

Veja se estes foram colocados no sentido da
ventilação

Odores

Alimentos que exalem odores deverão estar
bem embalados
Alimentos estragados
O gabinete interno precisa de limpeza

Caso a situação pareça não ter melhorado após os itens acima terem sido verificados, entre em
contato com o atendimento pós-vendas. Se o cabo de alimentação estiver danificado, o reparo
deverá ser feito por engenheiros, enviados por nós, para evitar qualquer perigo.

DESCARTE
Unidades antigas ainda têm um determinado valor residual. Um método ecológico de descarte garantirá
que todas as matérias-primas valiosas poderão ser recuperadas e utilizadas novamente. O refrigerante
e os materiais de isolamento utilizados em seu aparelho requerem procedimentos especiais de
descarte. Assegure-se de que nenhum dos tubos na parte traseira do refrigerador seja danificado antes
do descarte. Até o momento, as informações relativas ao descarte de seu aparelho antigo, e a
embalagem do novo aparelho podem ser obtidas junto à prefeitura.
Ao descartar uma unidade antiga, quebre todas as travas ou fechos, e remova a porta como proteção.
Descarte Correto deste Produto
Descarte correto deste produto
Esta marcação indica que este produto não deverá ser descartado com
outros lixos domésticos em toda a União Europeia. Para evitar
possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana devido a
descarte de lixo sem controle, recicle-o de modo responsável para
promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para
devolver seu aparelho usado, utilize os sistemas de devolução e coleta,
ou entre em contato com o varejista onde o produto foi comprado. Eles
poderão levar este produto para reciclagem ambientalmente segura.

Dicas para Economizar Energia
•

O aparelho deverá estar situado na área mais fria do cômodo, distante de aparelhos que gerem
calor ou dutos de aquecimento, e fora de alcance de luz solar direta.

•

Deixe os alimentos quentes esfriarem à temperatura ambiente, antes de colocá-los no refrigerador.
Sobrecarregar o aparelho forçará o compressor a funcionar por mais tempo. Alimentos que
congelam muito lentamente poderão perder a qualidade, ou estragar.

•

Certifique-se de embalar os alimentos de modo adequado, e secar os recipientes antes de colocálos no refrigerador. Isso reduzirá a formação de gelo dentro do aparelho.

•

O cesto de armazenagem do refrigerador não deverá ser revestido com papel alumínio, papel
manteiga, ou papel toalha. Revestimentos interferem na circulação do ar frio, tornando o aparelho
menos eficiente.

•

Organize e etiquete os alimentos para reduzir as aberturas de porta e evitar deixar a porta aberta
por longo período de tempo, até encontrar os alimentos. Remova o máximo de itens necessários de
uma vez, e feche a porta o mais rápido possível.
Peso líquido

108

Potência Nominal

145

Valor do aumento de temperatura (min.)

420

Espaço geral exigido por produto (mm)

895x745x788

Espaço geral exigido para uso (L*P*A)

1535x998x1788

TERMO DE GARANTIA
Seu refrigerador

, é garantido contra defeitos de fabricação, pelo prazo de

12 (doze) meses, contado a partir da data da emissão da nota fiscal ou da entrega
do produto, ao primeiro adquirente, sendo:
• Os 03 (três) primeiros meses - garantia legal;
• Os 09 (nove) últimos meses - garantia especial, concedida pela

.

A garantia compreende a substituição de peças e mão de obra no reparo de
defeitos devidamente constatados, pelo fabricante ou pela Rede de autorizados,
como sendo de fabricação. Durante o período de vigência da garantia, o produto
terá assistência técnica da Rede de autorizados

.

As garantias legal e/ou especial ficam automaticamente invalidadas se:
• O uso do produto não for exclusivamente doméstico;
• Não forem observadas as orientações e recomendações do Manual do Consumidor
quanto à utilização do produto;
• Na instalação do produto, não forem observadas as especificações e

recomendações do Manual do Consumidor quanto às condições para instalação do
produto, tais como, nivelamento do produto, adequação do local para instalação,
tensão elétrica compatível com o produto, etc.;
• Na instalação, as condições elétricas não forem compatíveis com a ideal
recomendada no Manual do Consumidor do produto;
• Tenha ocorrido mau uso, uso inadequado ou se o produto tiver sofrido alterações ou
modificações estéticas e/ou funcionais, bem como tiver sido realizado conserto por
pessoas ou entidades não credenciadas pela

.

• Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de
série ou da etiqueta de Identificação do produto.
As garantias legal e/ou especial não cobrem:
• Despesas com a instalação do produto realizada pela Rede de autorizadas, ou por
pessoas ou empresas não credenciadas pela

, salvo os produtos com

instalação gratuita informada no ato da aquisição;
• Despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças e acessórios que
não pertençam ao produto, mesmo aqueles comercializados pela
os especificados para cada modelo no Manual do Consumidor;

, salvo

