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Agora que você adquiriu seu refrigerador, a Brastemp está empenhada em comprovar que você optou 
pelo melhor, aumentando cada vez mais a sua confiança em nossos produtos. Este manual foi elaborado
pensando no seu bem-estar e de sua família. Ele contém instruções simples e objetivas para que você 
obtenha o máximo proveito de seu refrigerador, com conforto, segurança e economia de energia, como
você merece.
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1 Iluminação LED Refrigerador
2 Prateleiras de Vidro
3 Sistema Wind Flow
4 Cesto Porta-ovos
5 Prateleira Extra
6 Reservatório de água do Ice Maker
7 Tampa Gaveta de Legumes
8 Gaveta de Legumes
9 Gaveta de Frutas

10 Gaveta de Frios
11 Sistema automático de gelo (Ice Maker)
12 Gaveta de gelo
13 Iluminação LED Freezer
14 Compartimento Turbo Freezer

15 Tampa Compartimento
16 Cesto Freezer Superior
17 Cesto Freezer Inferior
18 Pés Estabilizadores
19 Prateleira Diversos Pequena
20 Smart Door
21 Porta Interna Smart Door
22 Interface Eletrônica
23 Prateleira Rasa
24 Prateleira Diversos Grande
25 Prateleira Garrafas
26 Separador de Garrafas
27 Smart Bar
28 Prateleira Freezer
29 Taças Nevadas



INfoRmAçõES ImPoRTANTES
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ADVERTÊNCIA

PERIGO

A sua segurança e a de terceiros é muito importante.
Este manual e o seu produto têm muitas mensagens importantes  
de segurança. Sempre leia e siga as mensagens de segurança.

Este é o símbolo de alerta de segurança.
Este símbolo alerta sobre situações que podem 
trazer riscos à sua vida, ferimentos a você ou a 
terceiros.

Todas as mensagens de segurança virão após 
o símbolo de alerta de segurança e a palavra 
“PERIGo” ou “ADvERTÊNCIA”. 
Estas palavras significam:

Existe risco de você perder a vida ou de ocorrerem danos graves se  
as instruções não forem seguidas imediatamente.

ADvERTÊNCIA! Existe risco de você perder a vida ou de ocorrerem 
danos graves caso as instruções não sejam seguidas.

Todas as mensagens de segurança mencionam qual é o risco em 
potencial, como reduzir a chance de se ferir e o que pode acontecer 
caso as instruções não sejam seguidas.

3. PoR oNDE ComEço?

•  A Whirlpool S.A., no seu processo de fabricação de 
refrigeradores e freezers, possui um sistema de gestão 
de substâncias nocivas certificado de acordo com a norma 
internacional IEC QC 080000.

•  A embalagem deste produto é fabricada com materiais que 
podem ser reciclados. Ao descartar a embalagem, separe-a 
para coleta por recicladores.

•  Ao descartar este produto, procure empresas de 
reciclagem, observando o atendimento à legislação local.

•  Este produto utiliza gás isolante e gás refrigerante que não 
atacam a camada de ozônio e têm potencial reduzido de 
efeito estufa. Esses gases são inflamáveis.

3.1 Antes de ligar
•  Retire a base da embalagem, os filmes plásticos que protegem a 

porta e o puxador. Retire também os calços e fitas de fixação dos 
componentes internos.

•  Limpe o interior do seu refrigerador usando um pano ou esponja 
macia com água morna e sabão neutro.

•  Não utilize objetos pontiagudos, álcool, líquidos inflamáveis ou 
limpadores abrasivos. Eles podem danificar a pintura do seu 
refrigerador.

3.2 fio terra (aterramento)
Para sua segurança, ligue corretamente o fio terra do seu refrigerador 
(fio verde atrás do produto). A conexão incorreta do fio terra pode 
resultar em choque elétrico ou outros danos pessoais. Se o local de 
instalação não possuir um aterramento, providencie, consultando um 
eletricista de sua confiança.

•   Verifique se a tensão da rede elétrica no local de 
instalação é a mesma indicada na etiqueta fixada 
próxima ao plugue do cabo de alimentação do seu 
refrigerador, (conforme tabela do item Tensão  
a seguir). O refrigerador deve ser ligado em uma 
tomada elétrica em bom estado.

RISCo DE LESõES PoR EXCESSo DE PESo
Use duas ou mais pessoas para mover e instalar o seu refrigerador.
Não seguir esta instrução pode trazer danos à sua coluna ou ferimentos.

ADVERTÊNCIA
INSTALANDo

RISCo DE CHoQUE ELÉTRICo
Ligue o fio de aterramento a um terra efetivo.
Não remova o fio de aterramento.
Não use adaptadores.
Não use extensões.
Não seguir estas instruções pode trazer risco de vida, 
de incêndio ou de choque elétrico.

ADVERTÊNCIA
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1. AvISoS DE SEGURANçA

2. INfoRmAçÃo AmBIENTAL

Refrigeradores fora de uso ou abandonados podem ser 
perigosos, em especial para as crianças, que podem ficar 
presas em seu interior, correndo risco de falta de ar. 

Este produto não está destinado para ser utilizado por pessoas
(incluindo crianças) com capacidades mentais, sensoriais 
ou fisicamente reduzidas, ou com falta de experiência e 
conhecimento a menos que tenham sido supervisionados ou 
instruídos por uma pessoa responsável pela sua segurança. 

1.2 Antes de descartar seu refrigerador antigo
•  Corte o cabo de alimentação.

•  Retire a(s) porta(s).

•  Deixe as prateleiras no lugar para que 
as crianças não possam entrar.

Instruções importantes de segurança
ADvERTÊNCIA: para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou 
ferimentos, quando usar o seu refrigerador, siga estas precauções básicas

• Não remova o fio de aterramento.
• Ligue o fio de aterramento a um terra efetivo.
• Não use adaptadores.
• Não use extensões.
• Retire o plugue da tomada antes de limpar ou consertar o produto.
• Após limpeza ou manutenção, recoloque todos os componentes antes  

de ligar o produto.
• Use produtos de limpeza que não sejam inflamáveis.
• Mantenha produtos inflamáveis, tais como gasolina, longe do seu refrigerador.
• Use duas ou mais pessoas para mover e instalar o refrigerador.
• Não danifique o circuito de refrigeração.
• Não utilize quaisquer meios elétricos, mecânicos ou químicos para 

acelerar o degelo.
• Mantenha as aberturas de ventilação do aparelho livres de obstruções.
• Não use ou coloque aparelhos elétricos nos compartimentos do produto, 

a menos que expressamente autorizado pelo fabricante.
FIQUE ATENTO A ESTAS INSTRUÇÕES

RISCo DE SUfoCAmENTo
Remova as portas do seu refrigerador antigo.
Não seguir esta instrução pode trazer risco de vida ou lesões graves.

ADVERTÊNCIA
1.1 Como Descartar o Seu Refrigerador Antigo



3.5 Local
O refrigerador não deve ser instalado próximo 
a fontes de calor (fogão, aquecedores, etc)  
ou em local onde incida luz do sol diretamente. 
A instalação em local não adequado, prejudica  
o funcionamento do seu refrigerador  
e aumenta o consumo de energia.

3.6 Embutimento
Considere as seguintes distâncias mínimas 
para garantir uma circulação de ar adequada: 
• 10 cm nas laterais. 
• 10 cm no fundo. 
• 10 cm no topo.

Desta forma, você estará garantindo o bom 
desempenho do seu refrigerador e impedindo 
que seus componentes encostem em paredes, outros produtos ou 
móveis, evitando ruídos desagradáveis.

3.3 Rede elétrica da residência
Os fios da rede elétrica devem ser de cobre e ter seções mínimas
conforme ABNT (NBR-5410).

Para a proteção do produto e da rede elétrica contra sobrecorrentes,
o circuito onde o produto será ligado deve estar conectado a um 
disjuntor termomagnético.

Caso não exista este disjuntor em sua residência, consulte um 
eletricista especializado para instalá-lo.

3.4 Tensão
A tensão admissível na rede elétrica de sua casa deve estar dentro 
da faixa indicada na tabela a seguir:

ImPoRTANTE
•  Nunca conecte o seu refrigerador através de extensões duplas 

ou triplas com outro eletrodoméstico na mesma tomada. Não 
use extensões.

Este tipo de ligação pode provocar sobrecarga na rede elétrica, 
prejudicando o funcionamento do seu refrigerador e resultando 
em acidentes com fogo. Use uma tomada exclusiva.

•  Em caso de oscilação na tensão da 
rede elétrica, instale um estabilizador 
automático de voltagem com potência 
mínima de 1000 watts, entre o 
refrigerador e a tomada.

•  Se o cabo de alimentação estiver 
danificado, ele deve ser substituído 
pelo serviço autorizado a fim de evitar 
riscos de acidentes.
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Tensão do aparelho Limites de tensão

127 V de 104 a 140 V

220 V de 198 a 242 V

RISCo DE EXPLoSÃo
Mantenha produtos inflamáveis, tais como gasolina, 
longe do refrigerador.

Não seguir esta instrução pode trazer risco de vida,  
de incêndio ou de explosão.

ADVERTÊNCIA

ImPoRTANTE
•  A capa de proteção do compressor não deve ser removida. 

Nesta peça, existem furações para ventilação interna que não 
devem ser bloqueadas.

•  Mantenha sempre as dimensões mínimas indicadas para 
embutimento, evitando superaquecimento do compressor.

09

ImPoRTANTE
•  Para facilitar o fechamento da porta do seu refrigerador, gire 

um pouco mais os pés estabilizadores inclinando levemente  
o produto para trás.

•  Estabilizando o seu produto você também estará ajudando  
a diminuir os ruídos. 

3.8 Pés estabilizadores
Coloque o refrigerador no local escolhido. 
Gire os pés estabilizadores, localizados na
frente do produto, até encostá-los no chão,
travando e estabilizando o produto.

3.9 movimentação 
Seu refrigerador está equipado com 4 rodízios para facilitar  
a movimentação.

Caso necessite movimentar o produto para limpeza, por exemplo, 
destrave os pés estabilizadores.

•  O aquecimento de algumas regiões externas do refrigerador  
é normal. Isto ocorre para evitar formação de suor. No entanto, 
em condições críticas de temperatura e umidade ambiente 
pode ocorrer formação de suor. Seque-o com pano macio.

•  Mantenha sempre as dimensões mínimas indicadas para 
embutimento, evitando superaquecimento do compressor.

3.7 Aquecimento externo

RISCo DE INCÊNDIo
Nunca coloque velas acesas ou produtos similares (lamparina, lampião) 
sobre o refrigerador.
Não seguir esta instrução pode trazer risco de vida ou de incêndio.

ADVERTÊNCIA
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4.1 4.2 4.3

4.4
4.5

4.64.7
4.8

4.9 4.104.12 4.13 4.14 4.15

4.6 fotos
Permite que você coloque suas fotos prediletas na tela do seu 
refrigerador. 

Você pode exibí-las, uma a uma, em formato slide show, como num 
porta-retrato digital ou ainda escolher uma delas para deixar em modo 
permanente, como proteção de tela.

4.7 Ímãs digitais
Espaço dedicado àqueles contatos que você precisa ter sempre à mão. 
Basta clicar nos ímãs e registrar os telefones. Você poderá separá-los 
por categorias e ainda organizá-los em ordem de importância através 
do botão “Favoritos”.

4.8 Timer
O Timer permite cronometrar um tempo determinado e assim auxiliá-lo 
em suas receitas. Quando acabar o tempo, um aviso sonoro te avisará.

4.9 Retornar à tela anterior
Retorna à tela anterior.

4.10 Trava de segurança
Utilizada para bloquear as funções da tela. Assim, você não precisa se 
preocupar em acionar algum botão acidentalmente.

4.11 Guia Rápido Digital
Guia detalhado com todas as informações necessárias para você 
conseguir operar a tela do seu refrigerador.

4.1 validade
Permite que você controle a data de validade dos itens armazenados 
em sua geladeira. 

Após fazer compras, registre no painel as datas de validade dos 
produtos que deseja controlar. Eles serão organizados por ordem e 
separados em dois grupos: itens vencidos e itens a vencer nos próximos 
dias. Assim, você poderá controlar com muito mais facilidade a data de 
vencimento dos itens armazenados.

4.2 Calendário
Permite a visualização do dia e mês corrente, dia da semana e horário. 
Há também as opções de adicionar recado e/ou aviso de validade.

4.3 Logo Brastemp/retornar a tela inicial
Identificador da marca Brastemp. Pode ser utilizado para retornar  
à página inicial da tela.

4.4 Recados
Permite que você escreva e visualize recados, bem como os 
compromissos agendados em seu calendário. 

É possível também organizá-los por ordem de importância utilizando  
a opção “favoritos” ou colocar data para que ele te avise por meio de  
um alerta e o recado fique em evidência na tela.

4.5 Lista de compras
Ajuda a fazer a sua lista de compras de forma fácil e prática. É só 
registrar no painel os itens e quantidades da sua lista. Ela permite que, 
com apenas um toque, você armazene itens vencidos ou que acabaram, 
salvar as listas mais usadas e exportá-las para seu celular.
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4.1 validade

4.2 Calendário

4.3   Logo Brastemp/retornar 
a tela inicial

4.4 Recados

4.5 Lista de compras

4.6 fotos

4.7 Ímãs digitais

4.8 Timer

4.9  Retornar à tela anterior

4.10 Trava de segurança

4.11 Guia Rápido Digital

4.12 Configurações

4.13 Ajuste de temperatura

4.14 Ice maker 

4.15 Smart Bar

Como operar o painel de controle
O seu refrigerador possui funções eletrônicas especialmente desenvolvidas para atender as diversas necessidades do seu dia a dia.

4. USANDo o REfRIGERADoR 

10



12

ImPoRTANTE
No Guia Rápido você terá o passo a passo, de como operar cada 
uma das funções oferecidas na tela do seu refrigerador.

   você pode acessá-lo das seguintes formas:
1. Tocando                           na tela inicial: 

Você encontrará o índice com todos os tópicos para consulta.

2. Tocando                           na tela em uso:

Será mostrado o passo a passo da função que você está usando 
no momento.

4.13 Ajuste de temperatura
O refrigerador possui diferentes níveis de temperatura para atender 
suas necessidades diárias, conforme dados a seguir:

•  Resfriamento máximo 
  Indicado para quando houver muitos alimentos no refrigerador e/ou 

muita frequência de abertura de portas.

•  Resfriamento médio 
 Indicado para uso normal

•  Resfriamento mínimo 
  Indicado para quando houver poucos alimentos no refrigerador e/ou 

pouca frequência de abertura de portas.

Existem ainda dois níveis de temperatura intermediários (mín/méd e 
méd/máx), que podem ser usados de acordo com a sua necessidade.

Nele, dentre outras informações, você encontra o passo a passo dos 
seguintes itens: Validade, Calendário, Recados, Lista de compras, Fotos, 
Ímãs digitais, Timer, Trava de segurança, Smart Bar, Ice Maker, Ajuste 
de temperatura e Configurações.

4.12 Configurações
Permite alterar as configurações da sua tela, tais como: brilho, volume, 
proteção de tela, data/hora e memória.

AjUSTAR AS TEmPERATURAS (moDo mANUAL) DA GELADEIRA
E Do fREEzER

1. No rodapé da tela, localize e toque em refrigerador/freezer 

2. Deslize para selecionar os níveis desejados 

3.Toque em                         para retornar à tela anterior ou 

4. Toque em                 para retornar à tela inicial
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moDo fESTA 

Recomendado para situações de uso 
intenso para compensar muitas aberturas 
de porta e uma quantidade maior de itens. 
Permanecerá ligado por 6 horas. Caso 
queira desativar antes do tempo, basta 
tocar novamente o modo.

As temperaturas internas dos compartimentos do freezer e da 
geladeira são reguladas individualmente. 

Regule a temperatura de acordo com o clima e a frequência de uso. 

Você pode ajustar as temperaturas da sua geladeira manualmente  
ou ativar as funções especiais: festa, compras ou férias. 

moDo ComPRAS

Gela rapidamente os itens recém  
colocados no refrigerador. Permanece  
ativo por 3 horas. Caso queira desativar 
antes do tempo, toque novamente o modo.

moDo fÉRIAS 

Economiza energia quando você não está 
em casa. Permanecerá neste modo até  
que haja seu cancelamento ou abertura  
de porta após 2 horas de seu acionamento.



4.14.1 Ligar Ice maker 

1. No rodapé da tela, localize e toque em Ice maker desligado! 

2. Toque em Ligar Ice maker 

3. Toque em               para retornar à tela anterior ou  

4. Toque                            para voltar à tela inicial

4.14. Ice maker
O Ice Maker produz gelo automaticamente para que esteja disponível 
sempre que você precisar!

Para isso, basta encher o reservatório de água. Conforme o gelo vai 
sendo consumido, o Ice Maker vai produzindo mais até que a água acabe.
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4.14.2 Desligar Ice maker 

1. No rodapé da tela toque em Ice maker 

2. Localize e toque em desligar Ice maker 

3.Toque em ok para confirmar  

4.  Toque em              para retornar à tela anterior ou  

toque em            para voltar à tela inicial

Quando a água acabar, o Ice Maker avisará na tela do refrigerador  
que você deve reabastecer o reservatório.

Assim, você não corre o risco de ficar sem gelo no momento em que 
mais precisar! 

o reservatório de água do Ice maker possui capacidade para  
produzir 24 bandejinhas de gelo, porém a capacidade da gaveta de gelo 
é de 8 bandejinhas.

Existem alguns motivos que podem ocasionar desligamento do seu  
Ice maker. veja o que fazer nesses casos:

GAvETA DE GELo foRA Do LUGAR 
Solução: coloque a gaveta no compartimento. O Ice Maker  
voltará automaticamente ao seu funcionamento normal.

RESERvATóRIo vAzIo 
 Solução: abasteça o reservatório e posteriomente toque em  
Abasteci! Religar o Ice maker.

oUTRAS mENSAGENS Do SEU ICE mAkER 
Gelo Pronto: o ice maker avisará na tela do seu refrigerador quando  
a gaveta de gelo estiver cheia de gelo pronto para consumo.

 Produzindo gelo: o ice maker esta fabricando gelo e a gaveta ainda 
não está cheia.

ImPoRTANTE
Após reabastecer seu reservatório de água, o Ice Maker levará 
em torno de 3 h para produzir gelo novamente. Em situações nas 
quais o refrigerador acabou de ser ligado na energia elétrica, 
esse tempo pode ser maior.

Reservatório de água

Gaveta de gelo
Ice Maker
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ATIvAR E DESATIvAR oS moDoS ESPECIAIS: fESTA, ComPRAS
E fÉRIAS

1. No rodapé da tela, localize e toque em refrigerador/freezer 
2. Selecione a opção desejada: festa, compras ou férias 

3. Toque em iniciar 

4. Para desativar o modo selecionado, toque-o novamente ou 

5. Toque em cancelar caso o modo já tenha sido iniciado 

6. Toque em               para retornar à tela anterior ou 

7.  Toque              para voltar à tela inicial
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5. ComPoNENTES Do REfRIGERADoR

5.1 Sistema frost free e Wind flow
Seu refrigerador usa o sistema frost free, que torna desnecessário
fazer o degelo, pois o mesmo ocorre automaticamente.

O sistema wind flow garante que o ar frio seja distribuído de maneira
homogênea para todo o refrigerador.

•  Ao armazenar alimentos, evite colocá-los próximos às saídas 
de ar, pois além de prejudicar o bom funcionamento do produto, 
pode causar o congelamento dos alimentos.

•  Ao abrir a porta é normal ocorrer embaçamento nas prateleiras 
do seu refrigerador, devido a entrada de ar quente dentro  
do produto.

ARmAzENANDo BEBIDAS E ALImENToS

•   Recomendamos que os  
alimentos sejam armazenados 
em embalagens apropriadas, 
tais como sacos plásticos ou 
recipientes com tampas. Isso  
evita a remoção da umidade 
natural dos alimentos, mantendo  
sua qualidade.

•   Não coloque alimentos quentes  
no refrigerador ou no freezer.  
Aguarde até que estejam na temperatura ambiente. Isto 
contribui para que não aumente o consumo de energia, 
garantindo o bom funcionamento do produto.

•    Procure abrir as portas somente o tempo necessário para 
colocar ou retirar alimentos ou bebidas. Desta forma você 
estará reduzindo o consumo de energia e melhorando  
o desempenho do seu refrigerador.

•   Caso a porta fique aberta por aproximadamente 2 minutos, 
o alarme será acionado.
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ATIvAR E DESATIvAR oS moDoS: LATAS, ESPUmANTE 
E TURBo fREEzER

1. No rodapé da tela, localize e toque em Smart Bar  

2. Selecione a opção desejada: Latas, Espumante ou Turbo freezer 

3. Toque em iniciar 

4. Para desativar o modo selecionado, toque-o novamente 

5. Toque em cancelar se o modo já estiver iniciado  

6. Toque em             para retornar à tela anterior ou 

7. Toque          para voltar à tela inicial

O Turbo freezer é um compartimento de resfriamento rápido. Durante 
10 minutos seu freezer vai promover um supercongelamento ideal para 
gelar sobremesas mais rapidamente.

ATENçÃo: para gelar bebidas adequadamente devem 
ser utilizados os modos específicos: latas ou espumante.

4.15. Smart Bar
O Smart Bar é um compartimento do freezer que resfria as bebidas 
rapidamente e avisa quando estão no ponto para beber. Para sua 
comodidade, também pode ser levado à mesa.

Possui três modos: Latas, Espumante e Turbo freezer, além do suporte 
Taças Nevadas, para que você possa degustar melhor a sua bebida 
preferida. 

O modo Latas e Espumante gela rapidamente a sua bebida e avisa 
quando retirá-las do freezer evitando que sejam esquecidas e 
congelem! 

smart bar

Abasteca o compartimento smart bar e 
selecione a opcão correspondente:

1

2
3

4
5

6

7



5.2 Compartimento freezer
•   É importante que as aberturas para a circulação de ar estejam 

sempre desobstruídas.

•   Todo freezer possui capacidade de congelar uma quantidade 
máxima de alimentos a cada 24 horas. Evite exceder a capacidade 
de congelamento do seu produto, que você pode conferir no item 
“Características Técnicas”. A capacidade de congelamento deve ser 
considerada sempre com a função “Festa” acionada.

•   Observe sempre a data de validade dos produtos congelados, 
indicada pelo fabricante.

•   Os líquidos aumentam de volume quando congelados. Por isso tome 
cuidado ao armazenar garrafas ou outros recipientes fechados no 
freezer, pois eles podem quebrar.

  Ao armazenar alimentos no compartimento freezer, prepare 
pequenas porções, isto possibilitará um congelamento mais 
rápido e a utilização integral de cada porção.

5.3 Cestos freezer
•   O freezer, possui cestos para facilitar o acesso dos alimentos.  

Além disto permite um melhor aproveitamento e organização  
do espaço interno.

Para retirar e recolocar os cestos:
1 -   Puxe o cesto para fora até travar.
2 -  Levante a parte da frente do 
  cesto e puxe-o totalmente para fora.
3 - Para colocá-lo no lugar inverta  
  os passos anteriores.
 

•   Caso necessite de mais espaço  
de armazenamento no freezer, 
retire os cestos e utilize a grade.

5.4 Compartimento Turbo 
freezer

•   O Compartimento Turbo freezer, 
do seu refrigerador, possui uma 
gaveta deslizante para facilitar  
o acesso dos alimentos.  
Além disto, permite um melhor 
aproveitamento e organização  
do espaço interno do freezer.

5.5 Compartimento  
Smart Bar

•   Este compartimento deve ser 
usado para acomodar as bebidas 
quando alguma função de 
resfriamento rápido estiver  
sendo usada.
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5.7 Prateleiras de vidro
 Seu refrigerador possui três 

prateleiras grandes e uma 
reduzida para o armazenamento 
de itens mais altos ou menores.

•  As prateleiras são feitas de vidro 
temperado super-resistente.

•  As bordas das prateleiras 
impedem que líquidos, 
eventualmente derramados, 
escorram para os outros 
compartimentos.

5.8 Gaveta de legumes
Certos alimentos, como frutas e 
hortaliças, quando armazenados em 
contato direto com o ambiente frio  
e seco, desidratam.

A gaveta de legumes mantém a 
temperatura e a umidade mais 
adequadas para o armazenamento  
de frutas e hortaliças, preservando 
suas características naturais por 
mais tempo.

5.9 Cesto porta-ovos
Seu refrigerador possui um cesto 
porta-ovos que tem capacidade para 
armazenar 12 ovos, e permite ser 
colocado tanto sobre as prateleiras 
de vidro do refrigerador como nas 
prateleiras da porta, de acordo com a 
sua preferência.

Sua forma possibilita ainda, ser levado à mesa ou à pia, facilitando o seu 
uso, quando houver necessidade de consumo de uma quantidade maior 
de ovos.

5.10 Separador de garrafas
Seu refrigerador possui um 
separador de garrafas, localizado na 
prateleira para garrafas.

O separador permite acondicionar 
garrafas de forma organizada e 
segura.

5.6 Compartimento  
Taças Nevadas

•   Esse compartimento foi dedicado 
para armazenamento de 3 taças 
com, no máximo, 18 cm de altura.

•   Para encaixá-las empurre a base 
da taça no suporte até sentir que 
está firme.

•   Para retirar as taças, apoie  
o dedo polegar na pega superior 
do suporte e puxe a taça, 
conforme figura.
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5.11 Sistema automático de gelo “Ice maker”
Esse sistema automático de fazer gelo identifica se a gaveta 
de gelo está vazia e providencia nova carga de cubos de gelo.

Abastecendo o reservatório do Ice maker:
•   O sistema ”Ice Maker” é composto por um reservatório de água 

localizado na prateleira de vidro do compartimento do refrigerador. 
Ele possui capacidade máxima de 2,4 litros e deve ser abastecido no 
local, apenas abrindo a pequena tampa para abastecimento de água, 
conforme a figura.

Limpando o reservatório
 •   Limpe o reservatório frequentemente.
 •   Para limpeza, nunca utilize a máquina de lavar louças.
 •   Antes de limpar o reservatório, desative o “Ice Maker” conforme 

descrito no item específico (pág. 15)
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ImPoRTANTE
• Não ultrapasse o limite máximo de água indicado no reservatório.

•  Uso exclusivo para água potável. Qualquer outro líquido poderá 
causar mau funcionamento do sistema.

•  O fabricante não se responsabiliza por danos causados ao 
sistema se o reservatório for abastecido com qualquer outro 
tipo de líquido que não seja água.
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 •   Desencaixe o reservatório de 
água, puxando-o na sua direção, 
conforme indicado na figura.

 •   Remova a tampa superior para 
limpeza interna, puxando a para 
cima, conforme a figura.

•   Use esponja ou pano umedecido 
em água com detergente  
ou sabão neutro. Enxágue bem  
e seque com um pano limpo  
e seco.

•   Após a limpeza, encaixe a tampa 
e recoloque cuidadosamente o 
reservatório na posição original.

 •   Ao recolocá-lo, encaixe 
novamente o reservatório  
no trilho-guia fixado na lateral 
interna do refrigerador,  
e empurre-o até o final do trilho, 
garantindo o perfeito encaixe  
na conexão com os tubos  
de água, conforme indicado  
na figura.

 •   No painel eletrônico da porta do refrigerador, pressione a tecla  
“Ice Maker”

 •   Ativando/desativando o Ice Maker.

ImPoRTANTE
•  Certifique-se de ter abastecido o reservatório de água antes 

de ativar o “Ice Maker”.

•  Certifique-se de que a mangueira interna está devidamente 
encaixada no pino localizado no fundo do reservatório.

•  Ao habilitar o Ice Maker em uma situação em que o produto 
ainda não está refrigerado (como ao ligá-lo pela primeira vez 
ou em caso de queda de energia, por exemplo), o tempo desse 
primeiro ciclo de formação de gelo poderá passar de 8 h  
de duração até que a primeira fôrma de gelo esteja pronta para 
o consumo. Esse tempo dependerá da temperatura em que  
o freezer se encontra e se faz necessário para garantir que  
os cubos de gelo estejam congelados e formados.

•  A temperatura do freezer e a do ambiente externo influenciam 
diretamente no tempo necessário para a formação do gelo.  
Se a temperatura do freezer estiver regulada para o mínimo,  
o tempo será maior do que se estiver no máximo. Quanto mais 
frio estiver o freezer, mais rápido os cubos de gelo serão 
formados.

•    Para remover o suporte 
intermediário da prateleira, vire o 
conjunto para cima e o apoie numa 
superfície plana. Deslize o suporte 
em seu trilho e puxe-o para fora.

•   Para recolocar a prateleira e as 
gavetas no lugar, basta inverter  
os passos anteriores.

.

Removendo a prateleira de vidro e suporte intermediário das gavetas
•   Levante a parte frontal da prateleira.
•   Assim que a trava for liberada, puxe-a na sua direção até a remoção 

total da prateleira juntamente com o suporte intermediário, 
conforme figuras.

Removendo as gavetas
•   Para remover as gavetas, puxe-as 

na sua direção até atingir  
a posição de travamento.

•   Após o travamento, incline-as para 
cima conforme a figura, e puxe-as 
para frente.

Para remover a última prateleira de vidro, é necessário anteriormente
remover as 3 gavetas que ficam abaixo dela.

5.12  Remoção da prateleira, suporte intermediário 
e gavetas



ImPoRTANTE
•  O sistema de abertura da porta do smart door possui um 

amortecedor que permite um movimento suave. Não force  
a porta para baixo durante a abertura.

•  Procure abrir a porta somente o tempo necessário para colocar 
ou retirar alimentos ou bebidas. Desta forma você estará 
reduzindo o consumo de energia e melhorando o desempenho 
do seu refrigerador.

•  Não permita que crianças brinquem ou se pendurem na porta 
do “smart door” enquanto a mesma estiver aberta.

5.13 Smart Door 
Compartimento especial que permite acesso aos itens de uso frequente, 
sem que seja preciso abrir a geladeira.

O Smart Door tem uma abertura de 90 graus, podendo servir de apoio 
para pequenas embalagens enquanto estiver em uso.

Para acessar, basta pressionar o local indicado, conforme figura.

Para fechar, empurre para cima até que ocorra o travamento.

6.1 viagens e ausências
•  Nas ausências prolongadas, desconecte seu refrigerador da 

tomada e esvazie os compartimentos: refrigerador e freezer, 
inclusive as fôrmas de gelo.

•  Deixe as portas abertas para evitar odores.

ImPoRTANTE
•  Para períodos curtos de ausência, seu refrigerador poderá 

permanecer ligado.

•  Lembre-se que pode haver falta de energia elétrica prolongada 
enquanto você estiver fora e, neste caso, o descongelamento 
provocará a degradação dos alimentos.

6. mANUTENçÃo E CUIDADoS
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6.2 LImPEzA •   Mantenha limpo o seu refrigerador 
para evitar contaminação dos 
alimentos por odores.

•   Antes de fazer uma limpeza geral, 
desconecte o plugue da tomada.

•   Durante a limpeza, os alimentos 
perecíveis deverão ser 
condicionados em um recipiente 
térmico.

RISCo DE EXPLoSÃo
Use produtos de limpeza que não sejam inflamáveis.

Não seguir esta instrução pode trazer risco de vida, 
incêndio ou de explosão.

ADVERTÊNCIA

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.

ADVERTÊNCIA
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ImPoRTANTE
•  Nunca utilize produtos tóxicos 

(amoníaco, álcool, removedores, 
etc.) ou abrasivos (sapólios, 
pastas, etc.) e nem esponja de 
aço ou escovas, na limpeza do 
seu refrigerador. Estes produtos 
podem danificar e deixar odores 
desagradáveis no interior do seu 
refrigerador.

•  Evite também o contato destes 
produtos com o seu refrigerador, pois poderão danificá-lo.

•   Para preservar o brilho e evitar manchas no seu refrigerador, limpe 
a superfície apenas com pano úmido e sabão neutro. Enxágue bem  
e seque com um pano limpo e seco.

•   Para facilitar a limpeza, este produto possui prateleiras de vidro 
temperado com bordas, evitando que pequenas porções de líquido 
derramado venham a sujar todo o seu refrigerador.

•   Para limpar a parte externa traseira use somente aspirador de pó 
ou espanador.

•   Após a limpeza, conecte o plugue na tomada. Se necessário ajuste 
os controles de temperatura nas posições desejadas.



Procedimentos que você não deve fazer:

•   Não limpe a tela apenas com pano seco, pois as partículas  
de poeira podem arranhar sua superfície.

•   Não use agentes de limpeza, tais como: detergentes, limpadores 
de janela ou qualquer outro que contenha amômia, acetona, 
álcool etílico ou ainda similares dessas substâncias. 

•   Não use qualquer tipo de spray diretamente sobre a tela.

•   Não utilize papel higiênico, jornal, papel toalha ou toalhas em 
geral para limpeza, pois estes podem riscá-la.

•   Não utilize água da torneira, pois ela contém, geralmente, sais 
que podem danificar a tela.

•   Não coloque muita pressão sobre a tela durante a limpeza,  
pois isto poderá danificá-la permanentemente.

6.4 Iluminação multipoint LED

•   Seu produto utiliza LEDs para iluminação interna tanto no 
compartimento refrigerador como no freezer. Caso necessária  
substituição, chame a Rede de Serviços Brastemp (página 3).

•  A troca da lâmpada será gratuita pelo prazo da garantia  
legal, conforme descrito no termo de garantia constante  
nesse manual.

6.3 Limpeza da tela LCD
Como limpar a tela LCD:

•   O primeiro passo é desligar o equipamento da energia elétrica;

•   Se a tela estiver apenas com poeira, primeiramente retire o 
excesso da poeira com um pincel macio e, posteriormente, 
passe o pano (100% algodão ou flanela antiestática) levemente 
umedecida em água destilada para finalizar a limpeza.

•   Se houver manchas de gordura na tela, a melhor dica é utilizar 
produtos específicos para limpezas de telas desse tipo. Eles são 
facilmente encontrados em lojas de informática. 

•   Neste caso, você deve primeiramente remover a poeira com um 
pincel e posteriormente umedecer (levemente) o pano com esse 
produto, deslizar o pano suavemente sobre a tela até a remoção 
todal das manchas de gordura.

material necessário:
•   Um pano 100% algodão ou uma flanela antiestática.
•   Pincel
•   Água destilada 
•   Produto específico para remoção de sujeira da tela LCD  

(comprado em loja especializada).
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Problema Causa provável Solução maiores
inf. na pág.

o refrigerador 
não liga

Falta de energia. Verifique o fusível ou o disjuntor da residência. Veja 
também se o plugue está conectado à tomada.

Tensão muito baixa/alta (isto 
pode ser notado pelas  
oscilações de luminosidade
das lâmpadas da casa).

Instale um estabilizador automático de voltagem 
com potência mínima de 1.000 W. 8

Tomada com defeito. Ligue outro aparelho na tomada para verificar  
e troque a tomada se necessário.

Plugue desconectado
Conecte-o a uma tomada adequada. No caso  
de incompatibilidade do plugue com a tomada, 
troque a tomada por uma adequada.

Cabo de alimentação danificado. Ligue para a Rede de Serviços Brastemp. 3

Ruídos anormais
Instalação em local não adequado. Veja o item “Por onde começo?” 7

Nivelamento inadequado. Regule os pés estabilizadores. 9

Refrigeração
insuficiente

A circulação do ar está
sendo dificultada.

Não obstrua as saídas de ar. Veja o item  
“Componentes do Refrigerador”  
(Sistema Frost Free e Wind flow).

17

Controle de temperatura 
na posição incorreta.

Ajuste-o conforme o item “Usando o refrigerador” 
Controle de Temperatura. 12

Portas sendo abertas com
muita frequência.

Instrua as pessoas a abrir as portas somente 
quando necessário. 12/13

Suor externo

Elevada umidade do ar  
ambiente, normal em certos 
climas e épocas do ano.

Instale seu refrigerador em local ventilado. 8

Má vedação da borracha  
magnética que contorna a porta.

Regule os pés estabilizadores de maneira a manter 
o refrigerador levemente inclinado para trás. 9

7. SoLUçõES DE PEQUENoS PRoBLEmAS
Antes de ligar para a Rede de Serviços Brastemp, faça uma verificação prévia, consultando a tabela a seguir
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Problema Causa provável Solução maiores
inf. na pág.

Suor interno

Abertura de portas muito
frequente

Instrua as pessoas a abrir as portas somente quando 
necessário. 12/13

Alimentos desembalados e ou 
recipientes com líquidos 
destampados (umidade excessiva).

Embale os alimentos e/ou tampe os recipientes. 17

Má vedação da borracha magnética 
que contorna a porta.

Regule os pés estabilizadores de maneira a manter o 
refrigerador levemente inclinado para trás. 9

Armazenamento de alimentos
quentes no refrigerador.

Deixe esfriar os alimentos antes de armazenar  
no seu refrigerador. 17

Portas mal fechadas.
Verifique se algum objeto está impedindo  
o fechamento completo das portas. Se necessário, 
reorganize os alimentos.

17

formação de gelo  
no freezer Infiltração de umidade pela porta.

Verifique se algum objeto está impedindo o fechamento 
completo da porta. Se necessário reorganize os  
alimentos no seu freezer. Persistindo a formação  
de gelo. Ligue para a Rede de Serviços Brastemp.

13

Luz não acende LED queimado. Chame a Rede de Serviços Brastemp. 13

Água congela  
no reservatório

Controle de temperatura
na posição incorreta.

Ajuste conforme o item “Usando  
o refrigerador” Controle de Temperatura. 12

Alarme de porta aberta Porta aberta por muito tempo. Feche a porta ou toque no botão porta aberta  
no painel de controle.

fabricação de gelo  
foi interrompida

Gaveta de gelo está mal  
posicionada.

Empurre a gaveta de gelo totalmente até  
o final do curso (o painel de controle do produto  
cancelará o aviso de “Gaveta Ausente”).

14

Falta de água no abastecedor. Abasteça o reservatório e pressione o botão de 
confirmação de abastecimento no painel de controle. 15

Reservatório mal conectado.
Garanta que o reservatório foi totalmente  
encaixado até o final da guia, garantindo o perfeito 
encaixe na conexão com os tubos de água.
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Ruído do sistema de
ventilação

Ruído característico de ventilador, que mostra que o sistema frost free e wind flow está 
em perfeito funcionamento. Este sistema garante uma temperatura uniforme no produto 
e faz com que não haja necessidade de se fazer o degelo. Também é normal o ruído  
de ventilação do condensador (localizado próximo ao compressor).

Ruído da expansão de gás (chiado, 
parece vazamento ou borbulhamento)

Ruído característico da expansão do gás no sistema de refrigeração. É um ruído  
semelhante ao gerado quando se enche um balão de gás ou de água borbulhando.

Ruído de fechamento da porta A borracha ao fechar a porta poderá fazer um ruído, chiado.

Ruído do “Ice maker”
Ruído característico gerado pelo sistema de bombeamento de água do reservatório  
(refrigerador) até a fábrica de gelo (Freezer). O “Ice Maker” também provoca um ruído 
característico no momento em que o sistema libera os gelos da fôrma automaticamente.

Estalos

Os estalos são característicos do produto. Eles podem ser causados devido à diferença  
de temperatura e de materiais utilizados no produto, uma vez que há uma acomodação  
dos mesmos provocando ruído. Eles também podem ser causados pelo desplacamento  
de gelo. É o mesmo ruído que ocorre quando fôrmas de gelo são retiradas do congelador  
e expostas à temperatura ambiente.

Ruído do compressor Ruído característico de motor. Significa que o compressor está em funcionamento.

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

8. RUÍDoS CoNSIDERADoS NoRmAIS
Alguns ruídos são considerados próprios ao funcionamento do refrigerador. A seguir, tabela descritiva dos ruídos característicos do funcionamento.

Não reconhece os 
arquivos de fotos 
para adicionar 
à função “fotos” 

Modelo de pen drive utilizado  
é incompatível com o produto.

Utilize outro modelo de pen drive para carregar as 
fotos no painel de controle.

Fotos estão dentro de pastas.
Apenas fotos na raiz do pen drive serão lidas. 
Garanta que as fotos que deseja carregar não 
estejam dentro de pastas.

Fotos são de formato não suportado Apenas fotos nos formatos BMP, jpg, jpeg, gif ou png
são suportados.



9. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

28

Peso máximo sobre componentes (kg)

Prateleiras de vidro grande (cada) 40

Prateleira de vidro extra 15

Tampa da gaveta de legumes 40

Gaveta de legumes 12

Gaveta de frutas inferior 7

Gaveta de frutas superior 5

Compartimento Turbo Freezer 12

Gaveta de gelo 1

Compartimento smart bar 2,5

Cesto freezer superior 28

Cesto freezer inferior 10

Prateleira diversos pequena (cada) 3

Prateleira rasa 2

Porta Smart Door 6

Prateleira diversos grande (cada) 4

Prateleira garrafas 6

Prateleira recipiente garrafas 3

Prateleira inferior freezer 6

Peso sem embalagem (kg) 110
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moDELo BRv80

Dimensões sem embalagem (mm)

Altura 1.857

Largura 829

Profundidade 747

Profundidade com a porta aberta 90° 1.454

Largura com a porta aberta 115° 1.227

Capacidade bruta (litros)

Total 586

     Compartimento refrigerador 396

     Compartimento freezer 190

Capacidade de armazenagem (litros)

Total 565

Compartimento refrigerador 393

Compartimento freezer 172

Interior do compartimento freezer*** 165

Porta do compartimento freezer** 7

Capacidade de congelamento com a função “Festa”
acionada (kg em até 24 horas)

9

Capacidade do reservatório de água (litros) 2,4

O fabricante se reserva-se o direito de modificar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.



10.1 TERmo DE GARANTIA

O seu produto Brastemp é garantido contra defeitos  
de fabricação, pelo prazo de 12 meses, contado a partir  
da data da emissão da Nota Fiscal ou da entrega do produto,  
ao primeiro adquirente, sendo:
• os 3 (três) primeiros meses - garantia legal;
•  os 9 (nove) últimos meses, - garantia especial, concedida pela 

Whirlpool S.A..
Para o seu refrigerador modelo BRV80, subsequentemente  
a garantia de 12 (doze) meses mencionada acima, a fabricante 
concede garantia suplementar 24 (vinte e quatro) meses 
aplicável exclusivamente para a tela LCD de seu refrigerador. 
A garantia compreende a substituição de peças e mão de 
obra no reparo de defeitos devidamente constatados, pelo 
fabricante ou pela Rede de Serviços Brastemp, como sendo  
de fabricação.
Durante o período de vigência da garantia, o produto terá 
assistência técnica da Rede de Serviços Brastemp.
As garantias legal, especial e/ou suplementar 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 e/ou hidráulicas e/
ou de gás 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 Whirlpool S.A.;

•  houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração 
do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

As garantias legal, especial e/ou suplementar não cobrem:
•  despesas com a instalação do produto realizada pela Rede 

de Serviços Brastemp, ou por pessoas ou empresas não 
credenciadas pela Whirlpool S.A., salvo os produtos com 
instalação gratuita informada no manual;

•  despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças 
e acessórios que não pertençam ao produto, mesmo aqueles 
comercializados pela Whirlpool S.A., salvo os especificados 
para cada modelo no manual do Consumidor;

•  despesas com mão de obra, materiais, peças e adaptações 
necessárias à preparação do local para instalação do 
produto, ou seja: rede elétrica, de gás ou hidráulica, alvenaria, 
aterramento, esgoto, etc.;

•  falhas no funcionamento do produto decorrentes da falta de 
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fornecimento ou problemas e/ou insuficiência no fornecimento 
de energia elétrica, água ou gás na residência, tais como: 
oscilações de energia elétrica superiores ao estabelecido no  
manual do Consumidor, pressão de água insuficiente para o 
ideal funcionamento do produto;

•  serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do 
produto;

•  falhas no funcionamento normal do produto decorrentes da 
falta de limpeza e excesso de resíduos, ou ainda, decorrentes 
da existência de objetos em seu interior, estranhos ao seu 
funcionamento e finalidade de utilização;

• transporte do produto até o local definitivo da instalação;
•  produtos ou peças que tenham sido danificados em 

consequência de remoção, manuseio, quedas ou atos pelo 
próprio consumidor ou por terceiros, bem como efeitos 
decorrentes de fato da natureza, tais como relâmpago, chuva 
inundação, etc..

Importante: NÃo NoS RESPoNSABILIzAmoS PoR vÍCIo DE 
SERvIçoS PRESTADoS PoR TERCEIRoS. Recomendamos 
que no ato da entrega, confira seu produto na presença do 
transportador. Verifique a qualidade da entrega, a quantidade, 
se o produto está de acordo com a compra e a descrição da 
Nota Fiscal que o acompanha. Caso exista qualquer problema, 
recuse o produto, registre o motivo no verso da Nota Fiscal  
e entre em contato com o responsável pelo serviço de entrega. 
•  Defeitos estéticos (produtos riscados ou amassados) ou com 

falta de peças internas ou externas de produtos vendidos no 
estado, saldo ou produtos de mostruário. Esses produtos têm 
garantia de 12 meses apenas para defeitos funcionais não 
discriminados na nota fiscal de compra do produto.

•  Despesas por processos de inspeção e diagnóstico, incluindo 
a taxa de visita do técnico, que determinem que a falha no 

produto foi causada por motivo não coberto por esta garantia.
•  chamados relacionados a orientação de uso de 

eletrodoméstico, cuja explicação esteja presente no 
manual do Consumidor ou em Etiquetas Orientativas que 
acompanham o produto, serão cobrados dos consumidores.

A garantia especial não cobre:
•  deslocamentos para atendimentos de produtos instalados 

fora do município sede da Rede de Serviços Brastemp, o qual 
poderá cobrar taxa de locomoção do técnico, previamente 
aprovada pelo consumidor, conforme tabela de quilometragem 
emitida pela Whirlpool S.A. divulgada através do Serviço  
de Atendimento ao Consumidor (SAC);

•  todo e qualquer defeito de fabricação aparente e de fácil 
constatação;

•  peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis ou 
consumíveis, peças móveis ou removíveis em uso normal, 
tais como, lâmpadas, filtros, botões de comando, puxadores, 
produtos riscados e amassados, bem como, a mão de obra 
utilizada na aplicação das peças e as consequências advindas 
dessas ocorrências.

Considerações gerais
A Whirlpool S.A. não autoriza nenhuma pessoa ou entidade  
a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade 
relativa à garantia de seus produtos além das aqui explicitadas.
A Whirlpool S.A. reserva-se o direito de alterar características 
gerais, técnicas e estéticas de seus produtos, sem aviso 
prévio. Este Termo de Garantia é válido para produtos vendidos  
e instalados no território brasileiro.
Para a sua tranquilidade, preserve e mantenha este manual 
com o Termo de Garantia, e Nota fiscal de Compra do produto 
sempre à mão.

10. GARANTIA
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Brastemp Inverse inovou os ímãs de geladeira e agora você 
pode ter todos seus telefones importantes a um toque de 
distância, através dos ímãs digitais. 

Além dos números como farmácia e seguro do carro, armazene 
também os telefones dos seus deliveries preferidos. Basta tocar 
nos ímãs digitais da Central Inteligente e gravar os números  
de telefone no refrigerador. Faça um pequeno teste, anotando  
o telefone da nossa Rede de Serviços e outros bastante úteis: 
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Além de um freezer de altíssima capacidade, seu Brastemp Inverse tem um exclusivo sistema 
Ice maker, capaz de produzir até 24 bandejinhas de gelo, sem precisar reabastecer o reservatório de 
água, e a Central Inteligente te avisa quando a gaveta estiver cheia de gelo pronto para sua festa!

GELo NÃo É mAIS UmA PREoCUPAçÃo!

A capacidade da gaveta de 

gelo é de até 8 bandejinhas.

Pronto! Agora que você já conhece o potencial do seu novo 
Brastemp Inverse, veja os detalhes na parte técnica. Depois,  
é só aproveitar este produto que consegue acompanhar,  
como poucos, as evoluções da sua vida.

outros

Hora Certa
130

emergência

Bombeiros
193

outros

Previsão do tempo
132

outros

Brastemp capital
3003 0099

outros

Brastemp outros
0800 970 0999

emergência

Polícia Militar
190

E NA HoRA DA fomE, DEPoIS DE Um DIA CHEIo, NADA mELHoR  
Do QUE SEU DELIvERy PREfERIDo.
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PARA voCÊ NÃo ESQUECER DE NENHUm DETALHE.

Estou no

cabElEirEiro E  

hojE quEro folga. 

Vamos pEdir um 

dEliVEry?

hojE
a louça 
é por

sua conta!

quEm pEgar 
o último iogurtE,  
faVor anotar na 
lista dE compras.

não prEcisa 

sE prEocupar 

com o gElo.

Para acessar a função Recados, basta tocar no ícone correspondente na tela  

do seu refrigerador. Em caso de dúvidas, consulte também o Guia Rápido Digital.

Com a função Recados você vai lembrar dos compromissos importantes ou deixar recadinhos para as 

outras pessoas da casa de uma maneira bem mais moderna e divertida. Você pode colocar data neles 

ou ainda selecionar como “Favoritos” para que fiquem em destaque no seu refrigerador.
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A Central Inteligente conta com uma série de recursos 

que vão surpreender você a cada dia. Além do Smart 

Stock, você também pode inserir fotos, editar recados, 

guardar telefones e usar o timer para avisar quando 

sua receita estiver pronta.

Você nunca pensou que uma geladeira pudesse  

te ajudar tanto!

mUITo ALÉm DE Um REfRIGERADoR ComUm.
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Quantidade por convidado:

Carne: 300g a 350g

Linguiça: 100g

Refrigerante: 500ml

Pão: 3 unidades

Farofa: 100g

ATÉ NA LISTA DE ComPRAS SEU REfRIGERADoR vAI AjUDAR.

Seu Brastemp Inverse também vai dar uma mãozinha na hora de ir ao supermercado. O Smart Stock auxilia 

na criação da lista de compras, que pode ser editada a qualquer momento, com apenas um toque. Além 

disso, você pode transferir os itens da lista de validade para a lista de compras criada e ainda salvar até  

4 listas usadas com mais frequência, facilitando de vez seu dia a dia.

Se o programa for  
um churrasco, aqui  
vai uma dica...

Do SmART SToCk, DIRETo PARA o CELULAR.

Para levar sua lista ao supermercado é muito simples. Basta usar  

o aplicativo Brastemp do seu celular para ler o QR Code criado pelo  

Smart Stock e a lista de compras passa a ser visualizada na tela  

do seu aparelho. Com ela em mãos, você pode acrescentar itens, 

excluir e ainda marcar quais já foram comprados.

oBS: antes de instalar o aplicativo Brastemp, verifique a compatibilidade do seu celular. Esta 

informação encontra-se disponível na página de download ou no site www.brastemp.com.br/apps.

Para o funcionamento adequado da sua lista, use o aplicativo Brastemp. Acesse 

www.brastemp.com.br/apps e veja como fazer o download gratuito do aplicativo.

Você também pode salvar sua lista em um pen drive e visualizar  

em qualquer computador. Daí, é só imprimir e ir às compras.
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Surpreendente. Esta é a palavra que 
melhor def ine seu novo refrigerador.
Seu refrigerador Brastemp Inverse possui uma Central Inteligente que administra o dia a dia da sua 

cozinha, deixando sua vida mais fácil até na hora de ir ao supermercado.

Essa Central Inteligente conta com o exclusivo Smart Stock, que gerencia os itens guardados na 

geladeira, avisando quando vão vencer e incluindo-os na lista de compras. Aí é só passar essa lista para 

o celular e compartilhar com seus amigos, com a certeza de que você não vai esquecer nada.

O novo Refrigerador Brastemp Inverse tem a configuração Inverse: freezer embaixo e geladeira em cima, 

deixando os alimentos que você mais usa ao alcance das suas mãos. Tudo isso com uma capacidade  

de armazenagem que é assiiim... uma Brastemp: 393 litros de refrigerador e 172 litros de freezer.  

Muito mais espaço para guardar tudo o que você precisa.
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Fonte: EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. 

Na hora de guardar suas compras ou  

os alimentos preparados, digite na Central 

Inteligente a data de validade dos itens e pronto! 

O Smart Stock vai avisar no painel quando  

eles estiverem perto de vencer. 

Assim, você não precisa  

mais se preocupar  

se os frios ainda  

estão fresquinhos  

ou se o iogurte  

passou do ponto.

Alguns alimentos não têm validade definida,  

por isso, aqui vão referências do tempo ideal de 

consumo de alguns deles quando refrigerados:

A data de validade dos produtos pode variar dependendo das condições de temperatura, conservação  
e higiene dos mesmos. Recomenda-se sempre avaliar as condições do alimento antes de consumi-lo.

PREoCUPAçÃo Com A vALIDADE DoS ALImENToS É CoISA  
Do PASSADo.

Alface 3 a 4 dias, em uma vasilha tampada.
 
Beringela até 2 semanas, dentro de saco 
 plástico. 

milho verde no máximo 3 dias, também em saco.

Couve-flor 3 a 5 dias. Dica: faça pequenos  
 furos na embalagem plástica.

Brócolis até 4 dias, seguindo a mesma dica 
 da embalagem perfurada.

Abobrinha  no máximo 5 dias dentro de 
saquinho plástico. Prefira a gaveta 
inferior da geladeira para guardar.
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