
Instruções de Operação
Refrigerador
(Para uso doméstico)

modelos: NR-CB85PVGXA
NR-CB85PVGXB

Agradecemos pela aquisição deste produto Panasonic.
- Por favor, leia estas instruções cuidadosamente para o uso seguro e correto deste refrigerador.
- Por favor, leia as “Instruções de segurança” (páginas 3, 4, 5 e 6) antes de utilizar o seu produto.
- Por favor, guarde estas instruções de operação com o cartão de garantia em um lugar seguro.

P/No. : MFL69568402-1
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Precauções de segurança

Estas precauções devem ser observadas para impedir acidentes ou danos à sua propriedade.

incorreto do produto.

ATENÇÃOADVERTÊNCIA  

Este símbolo alerta sobre riscos de ferimentos ou até risco de morte.

CUIDADO CUIDADO!
Este símbolo alerta sobre riscos de ferimentos ou danos à propriedade.

ADVERTÊNCIA

Este aparelho contém uma pequena quantidade de refrigerante de isobutano (R600a), 
que é combustível. Ao transportar e instalar o aparelho, deve-se tomar cuidado para ga-

tipo de vazamento de refrigerante nas tubulações, pode causar incêndio. Se for detectado 
um vazamento, evite chamas ou fontes potenciais de ignição e ventile o espaço em que 
o aparelho está instalado por alguns minutos. Para  evitar a formação de uma mistura 

do cômodo em que o aparelho pode ser instalado deve corresponder a quantidade de 
refrigerante usado. O Cômodo deve ter um tamanho de 1 metro quadrado para cada 8g 
de refrigerante R600a dentro do aparelho. A quantidade de refrigerante em seu aparelho 

mostre sinais de danos. Em caso de dúvida, consulte o seu revendedor.
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• Os trabalhos de manutenção devem ser realizados somente por técnicos da rede auto-
rizada Panasonic.

• Durante o transporte e instalação, assegure-se de que os tubos do circuito de refrigera-

• Em caso de ocorrência de quaisquer danos aos tubos, evite a exposição a chama aber-
tas e a quaisquer dispositivos que gerem faisca. Desconecte o cabo de força do refrige-
rador da tomada.

• Informe os detalhes à equipe do serviço autorizado para as ações  e recomendações 
necessárias.

• Interrompa o uso do refrigerador imediatamente se ocorrer alguma anormalidade ou 
falha, e desconecte o cabo de força do refrigerador da tomada.

Exemplos de anormalidades e falhas:
– Cabo de força ou plugue quentes (acima de um limite razoável).

– Odor de algum material queimado.
• Se o seu refrigerador não estiver aterrado adequadamente, eventualmente você poderá 

sentir um ligeiro formigamento por eletricidade ao tocar em algumas  partes metálicas. 
Entretanto, esta é uma condição normal do sistema inverter.

• Se você detectar vazamento de gás (como, por exemplo, gás de cozinha), não  toque 
no refrigerador e abra as janelas para ventilar a cozinha.

para ventilar a cozinha  e entre em contato com o Atendimento ao Cliente Panasonic. 
(Caso contrário poderá ocorrer ignição ou explosão)

-
dor, por favor, consulte o Atendimento ao Panasonic.

-
gelamento, a menos que seja recomendado pelo fabricante.

• Mantenha as aberturas de ventilação livres de obstrução, tanto no móvel planejado 
quanto na estrutura de embutir.

do refrigerador, a menos que seja algum tipo recomendado pelo fabricante.

•  Antes de levar o refrigerador para a reciclagem, remova todas as borrachas de vedação 
da porta e mantenha crianças afastadas do refrigerador.

refrigerador.
• O manual de instruções deve sempre acompanhar o refrigerador caso um novo usuário 

utilize o refrigerador, para que ele o utilize corretamente.

 Quando descartar este refrigerador, consulte as leis locais sobre reciclagem.

Quando reciclar o produto

Para o manuseio do cabo de força e de seu plugue
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• Desconecte o plugue do cabo de força quando limpar o refrigerador.
• Conecte a uma fonte de alimentação compatível com a tensão indicada na  etiqueta do 

produto e insira o plugue do cabo de força completamente na tomada.
• O aparelho deve estar adequadamente aterrado e conectado a uma tomada exclusiva.

mesma tomada; não deixe o cabo de força enrolado.
-

mentação.
• Remova a poeira acumulada periodicamente sobre o plugue do cabo de força.
• Se você detectar um vazamento de gás, não toque no plugue do cabo de força e ventile 

bastante a cozinha.
-

nos, troque a tomada com o auxílio de um eletricista. O uso de adaptadores é perigoso.

-

altas temperaturas.

de queda. As crianças devem ser supervisionadas para assegurar que não utilizem o 
refrigerador de forma incorreta.

incendiar-se).
-

rador estiver ligado na tomada.

evitar sufocamento e outros acidentes, não permita que crianças ou animais de estima-
ção brinquem dentro dela.

• Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades 
físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, 
exceto que sejam supervisionadas pela pessoa responsável por sua segurança.

• Peça ajuda a duas ou mais pessoas para movimentar ou instalar o refrigerador.

inferior do refrigerador. Você pode se ferir ou receber um choque  elétrico.
• Para evitar o risco de aprisionamento ou sufocamento acidental de crianças ou animais 

de estimação, não permita que eles brinquem dentro do refrigerador.

• Tenha cuidado com a dobradiça, grade da base e batente. Você pode se ferir.

Ao utilizar o refrigerador

Ao movimentar o refrigerador

Ao instalar o refrigerador
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• Antes de começar, remova o refrigerador da tomada ou desligue a energia no disjuntor. 
Quando terminar, reconecte o refrigerador e ajuste  o controle de temperatura até o 
posição desejada

podem quebrar e causar ferimentos).

garrafa romper, poderão ocorrer ferimentos)

• Coloque um material sobre o piso para protegê-lo ao movimentar o refrigerador.
-

zontal, aguarde 10 minutos para ligá-lo depois que o refrigerador for posicionado na 
posição vertical.

• Ao levantar a dobradiça para soltá-la da trava, tenha cuidado para que a porta  não caia 
para frente.

 Levante a porta a partir do pino da dobradiça intermediária e remova a porta.
 Coloque a porta, com a parte interna voltada para cima, sobre uma superfície que não 

a arranhe.

as bordas cortantes do lado da dobradiça.

• Ao remover as portas, não segure-as pela alça. A porta pode cair e ferí-lo.

-
são ou incêndio.

• Quando abrir o refrigerador, tenha cuidado para não prender a mão de outra pessoa. 
• Atente ao espaçamento entre as portas. Elas podem comprimir a sua mão quando fo-

rem fechadas.

Quando limpar

Quando abrir/fechar as portas ...

Quando armazenar alimentos ...

Quando movimentar o refrigerador ...

Ao instalar o refrigerador ...



Introdução

7

• Mantenha as mãos e as ferramentas fora da porta do  compartimento 
de gelo e da calha do dispensador.

 Você pode quebrar algo ou ferir-se.

ferimentos.

congeladas e causar danos.

elas estiverem frias. As prateleiras de vidro podem se quebrar se forem expostas a mu-
danças rápidas de temperatura ou a impactos. Para sua segurança, as prateleiras de 
vidro são feitas de vidro temperado de modo que, se quebrarem, elas se fragmentarão 
em pequenos pedaços.

Uso do refrigerador…

Precauções ao usar o refrigerador

-
deja ou a prateleira, já que a porta não será 
fechada completamente e o ar frio irá vazar.

o deixe aberto durante longos períodos, para 
prevenir o gotejamento de água dentro do refri-
gerador e o desperdício de energia.

ela deve aderir ao batente do refrigerador com-
pletamente.

• Quando o plugue do cabo de força for desco-
nectado da tomada, deixe o refrigerador desli-
gado durante 10 minutos antes de ligá-lo nova-
mente. Caso contrário, o compressor  poderá 
não funcionar.

-
gerador. Caso contrário, os objetos podem cair 
devido a vibrações do motor do refrigerador.

• Ajuste a temperatura de acordo com as condi-
ções de operação reais para maximizar a eco-
nomia de energia.

• Se você pretender se ausentar durante vários 
dias e não houver necessidade de manter ne-
nhum produto dentro do refrigerador, o plugue 
deve ser desconectado da tomada para econo-
mizar energia.

Quando limpar ...

-
-

seu acabamento. Utilize preferencialmente um 
pano umedecido.

Quando armazenar alimentos ...

refrigerador. Armazene os alimentos e bebidas 
quentes depois que esfriarem.

devem ser deixados entre os alimentos para  
manter o efeito de resfriamento.

• Armazene frutas e vegetais na sua gaveta 
apropriada onde a umidade acumulada ajuda 
a preservar a qualidade dos alimentos durante 
períodos de tempo mais longo.

• Água potável, garrafas de bebidas, etc. devem 
ser tampadas para não expelirem odores ou 
pegar gosto.

• Alimentos como, por exemplo, vegetais, fru-
tas e alimentos frescos devem ser embalados 
apropriadamente antes do congelamento e re-
frigeração.

• Coloque os alimentos como carnes ou peixes 
no freezer se desejar armazená-los durante 
um longo período de tempo.

• Se você colocar produtos de alta umidade no 
refrigerador, eles devem ser vedados e emba-
lados para evitar o seu descongelamento.
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Características especiais

• Observação: Imagem apenas para referência
• Observação: Imagem apenas para referência

1  PAINEL DE CONTROLE LED
 A tela de LED mostra a temperatura do refrige-

água, informações sobre o dispensador e mais.

2  DISPENSADOR DE GELO E ÁGUA FILTRADA
 O dispensador de gelo e água oferece água 

resfriada, gelo em cubos ou triturado.

3  ALÇA DA PORTA DO FREEZER
 Alça de abertura da porta do freezer.

4  ALÇA DA PORTA DO REFRIGERADOR.
 Alça de abertura das portas. Cada porta pode 

ser aberta e fechada independentemente.

5  SISTEMA PRODUTOR DE GELO
 O sistema produtor de gelo produz automatica-

mente  entre 80 e 130 cubos de gelo em um 
período de 24 horas para manter o dispensador 
de gelo totalmente abastecido.

6  GAVETA PARA LEGUMES E VERDURAS
 A gaveta para legumes e verduras preserva a 

umidade e ajuda os vegetais a permanecerem 
frescos.

7  GAVETA MULTIESPAÇO
 Fornece espaço de armazenamento com um 

controle de temperatura variável que mantém o 
compartimento mais frio do que o refrigerador.

8  COLUNA
 A coluna da porta dobra para dentro quando a 

porta esquerda é aberta.

9  DOBRADIÇA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO
 Quando você empurra levemente a porta do 

refrigerador, ela é fechada automaticamente. 
(A porta é fechada automaticamente dentro de 

10  FILTRO DE AR

refrigerador.

Peças e características
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Principais peças e componentes

Além das características e componentes especiais indicados na seção Características especiais, existem 
vários outros componentes importantes mencionados neste manual.

1  PRATELEIRAS AJUSTÁVEIS DO
 REFRIGERADOR
 As prateleiras do compartimento do refrigerador 

pare es necessidades de armazenamento.

2  PRATELEIRAS DA PORTA
 

armazenar alimentos conforme sua necessidade.

3  DEPÓSITO DE GELO REMOVÍVEL
 O depósito de gelo pode ser removido para 

abastecer baldes de gelo, coolers ou jarros.

4  LÂMPADAS INTERNAS DE LED
 A parte interna do refrigerador é iluminada por 

um conjunto de LEDs.
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Instalação do refrigerador

Antes de instalar seu refrigerador, remova todas as 

adesivo  que contenha advertências, o número de 
série do modelo ou a etiqueta técnica do produto 
localizada na traseira do refrigerador.

com os dedos e um pouco de detergente líquido. 
Limpe com água morna e deixe secar.

líquidos inflamáveis ou produtos de limpeza 

refrigerador. Para obter mais informações, consulte 
a seção “Precauções de segurança”.

As prateleiras vêm instaladas na posição de fábrica.
Remova as prateleiras e recoloque-as de acordo com 
suas necessidades de espaço.

• Seu refrigerador é extrema-
mente pesado. Ao movimen-
tar o refrigerador para instala-
ção, limpeza ou realização de 
serviços, não deixe de seguir 
as próximas instruções.

1. Ajuste os pés niveladores para cima.
2. Cubra o piso com papelão ou plástico para não 

3. Sempre puxe ou empurre o refrigerador em linha 

apenas uma parte do refrigerador ao tentar mo-
vimentá-lo pois podem ocorrer danos ao piso.

Imagem apenas para referência.

Instalação
1. Evite colocar a unidade próxima de fontes de 

calor, luz solar direta ou umidade.
2. Para evitar vibrações, a unidade deve estar ni-

velada.
 Se necessário, ajuste os pés de nivelamento 

para compensar alguma irregularidade do piso. 

que a traseira para garantir que as portas se 
fechem corretamente.

 Os pés de nivelamento podem ser girados fa-
cilmente inclinando-se ligeiramente a frente do 
refrigerador, girando-se os pés de nivelamento 
no sentido horário ( ) para levantá-la e no 
sentido anti-horário ( ) para abaixá-la.

3. Instale o refrigerador em uma área com tem-
peratura entre 13 ºC 43 ºC. Se a temperatura 
ambiente for inferior ou superior ao menciona-
do anteriormente, a unidade pode ser prejudi-
cada.

Depois de instalado
1. Limpe cuidadosamente seu refrigerador e remo-

va a poeira acumulada durante o transporte.
2. Instale os acessórios como o depósito de gelo, 

as prateleiras da porta, as prateleiras de vidro, 
etc., nos  locais adequados.

3. Deixe o refrigerador ligado por 2 a 3 horas an-
tes de armazenar alimentos dentro dele.Veri-

apenas por garantia de que a refrigeração co-
meçou.

-

Mantenha o refrigerador a uma 

objetos.

-
mento  do refrigerador e aumentar 
o consumo  de eletricidade.

• Esse aparelho destina-se a ser usado em apli-
cações domésticas e similares como
– cozinhas para funcionários em lojas, escri-

tórios e outros ambientes de trabalho.
– Casas de fazendas e para clientes de ho-

téis, motéis e outros ambientes do tipo re-
sidencial;

– Ambientes tipo pousadas;
-

rejistas similares.
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Remoção das portas

• Recomenda-se sempre que as portas sejam removidas quando for necessário movimentar o refrige-
rador através de uma abertura estreita. Se for necessário remover os puxadores, siga as instruções a 
seguir.

• A aparência do puxador pode diferir da ilustração dessa página.

 Solte os parafusos de ajuste com uma chave 
Allen de 3/32" (2,5 mm) e remova o puxador.

-
cisarem ser apertados ou removidos, use uma 
chave Allen de 1/4" (6,4 mm).

Solte os parafusos de ajuste localizados na parte 
inferior do puxador com a chave Allen de 3/32" 
(2,5 mm) e remova o puxador.

-
cisarem ser apertados ou removidos, use uma 
chave Allen de1/4" (6,4 mm).

Coloque o puxador na porta alinhando a base dele 

os parafusos  de ajuste com uma chave Allen de 
3/32" (2,5 mm).

-
cisarem ser apertados ou removidos, use uma 
chave Allen de 1/4" (6,4 mm).

Coloque o puxador na porta alinhando a base dele

os parafusos de ajuste da parte inferior do puxador 
com uma chave Allen de 3/32" (2,5 mm).

-
cisarem ser apertados ou removidos, use uma 
chave Allen de 1/4" (6,4 mm).
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1. Remoção das portas do refrigerador
Remova a porta esquerda primeiro.

• A aparência do puxador, dobradiça superior e da tampa da dobradiça podem diferir das ilustrações 
dessa página.

• Puxe o tubo de água para fora da conexão pressionando o anel de liberação da conexão 1  ao mes-
mo tempo.

– Ao puxar o tubo, primeiro é necessário pressionar o colar no sentido oposto da seta da imagem 
superior e puxar o tubo no sentido da seta.

• Abra a porta. Remova o parafuso da tampa da dobradiça superior 2 .
 Use uma chave de fenda para levantar as abas da parte inferior dianteira da tampa 3 . Levante a 

tampa.
• Remova a tampa. Puxe o tubo 4 .
• Desconecte todos os chicotes elétricos 5
• Remova o parafuso de aterramento 6 .
• Gire a alavanca da dobradiça 7  no sentido anti-horário. Levante a dobradiça superior 8  soltando-a 

da trava da alavanca da dobradiça 9 .
• Coloque a porta sobre uma superfície que não a arranhe com a parte interna voltada para cima.

 Porta direita
• Abra a porta. Remova o parafuso da tampa da dobradiça superior 10
• Use uma chave de fenda para levantar as abas da parte inferior dianteira da tampa 11 . Levante a 

tampa.
• Gire a alavanca da dobradiça 12  no sentido horário. Levante a dobradiça superior 13  soltando-a da 

trava da  alavanca da dobradiça 14 .
• Coloque a porta sobre uma superfície que não a arranhe com a parte interna voltada para cima.
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2. Reinstalação da porta do refrigerador
Instale a porta do lado direito primeiro.

• Abaixe a porta sobre o pino 1  da dobradiça  
intermediária.

com o gabinete.
• Encaixe a dobradiça superior 2  na trava da 

alavanca da dobradiça 3  e no local adequa-
do. Gire a alavanca 4  no sentido anti-horário 

• Enganche a aba no lado do interruptor da porta 
da tampa 5
parte superior do gabinete.

• Posicione a tampa no local adequado.
• Insira e aperte o parafuso 6  da tampa.

• Abaixe a porta sobre o pino 7  da dobradiça 
intermediária.

com o gabinete.
• Encaixe a dobradiça superior 8  na trava da 

alavanca da dobradiça 9  e no local adequa-
do. Gire a alavanca 10  no sentido anti-horário 

• Instale o parafuso de aterramento 11  e conec-
te todos os chicotes elétricos 12 .

• Pressione o tubo de abastecimento de água 
13 , no furo do alojamento superior e puxe 
através da placa  traseira.
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• Insira o tubo de abastecimento de água no 
conector.

• Insira o tubo pelo menos 5/8" (15 mm) no 
conector.

• Prenda a mangueira no gancho.
• Posicione a tampa no local adequado.
• Insira e aperte o parafuso da tampa.

1. Insira o tubo até conseguir ver apenas uma das 
linhas impressas nele.

3. Monte a presilha

• Coloque a porca de pressão na ponta da 
mangueira. Insira a ponta da mangueira na  
válvula  de  abastecimento ao  máximo  possível. 
Aperte a porca de pressão para selar a conexão.
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• Para evitar ferimentos, danas ao produto ou à 
propriedade, são necessárias duas pessoas 
para realizar as instruções a seguir.

 
 Levante e retire com cuidado o compartimento 

de gelo.

Para remover a gaveta, pressione as abas 
localizadas na superfície interna dianteira de cada 
trilho. Em seguida levante cuidadosamente as partes 
esquerda e direita traseiras da gaveta e puxe-a para 
fora (Fig. 1)

Para reinstalar, puxe e estenda totalmente dos dois
trilhos.
Insira a extremidade da nervura no suporte na 

guias da frente estejam alinhadas corretamente, 
pressione os dois lados para baixo cuidadosamente 
(Fig. 2)

• Puxe a gaveta abrindo-a até a extensão máxi-
ma.

 Remova a gaveta interna levantando-a do sis-
tema de trilho.

  (Fig. 3)

• Remova os parafusos do trilho dos dois lados. 
(Fig. 4)

• Com as duas mãos, segure os dois lados da 
porta (Fig. 5) e puxe para cima para separá-la 
dos trilhos.

 (Fig. 6)

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

parafusos

Suportes da porta

Abas do trilho

Fig. 5

Fig. 6
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• Pressione os trilhos de volta na cavidade da 
gaveta.
Com as duas mãos, segure o centro da barra e 
pressione-a de modo que os dois trilhos voltem 
simultaneamente. (Fig.7) (Fig. 8)

• Para evitar possíveis ferimentos, danos ao pro-
duto ou à propriedade, são necessárias duas 
pessoas para realizar as instruções a seguir.

• Com as duas mãos, segure o centro da barra 
e  puxe-a para que os dois trilhos saiam até a 
extensão máxima simultaneamente. (Fig. 9)

• Enganche os suportes da porta nas abas do 
trilho.
(Fig. 10)

parafusos. (Fig. 11)

• Com os trilhos puxados até a extensão máxi-
ma, insira a gaveta interna no conjunto do tri-
lho. (Fig. 12)
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Seu refrigerador tem dois parafusos de nivelamen-
to dianteiros, um à direita e um à esquerda. Se seu

portas fechem mais facilmente, basta ajustar a  incli-
nação do refrigerador seguindo as instruções  abaixo:

2. Use uma chave de fenda para ajustar os pa-
rafusos de nivelamento, girando-os no sentido 
horário para levantar o lado do refrigerador e 
no sentido anti-horário para abaixá-lo. Podem 
ser necessárias várias voltas para se obter a 
inclinação necessária.

• Com o auxílio de alguém empurrando a parte 
superior do refrigerador uma parte do peso é 
retirada dos pés de nivelamento.

• Isso facilitará o ajuste dos parafusos.

Imagem apenas para referência.

de que elas se fecham facilmente. Caso con-
trário, incline ligeiramente o refrigerador um 
pouco mais para trás girando os dois pés de 
nivelamento no sentido horário. Podem ser ne-

girar os dois pés de nivelamento com o mesmo 
número de voltas.

-
lado usando um nível.

• Seu novo refrigerador tem um design exclusi-
vo com duas portas para o compartimento do 
refrigerador. Cada porta pode ser aberta ou 
fechada independentemente da  outra. Pode 
ser necessário aplicar uma leve pressão nas 
portas para que elas fechem totalmente.

Para ajustar a altura das portas, use uma chave  
(inclulda com o manual do usuário) para ajustar o  
parafuso da dobradiça da poria (sentido anti-horário 
para levantar e sentido horário para abaixar)

Imagem apenas para referência.
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Operação do painel de controle

Características do painel de controle

1  PAINEL DE LED
 O painel de LED -

me da  porta e mensagens de status de travamento.

2  MAIS GELO (ICE PLUS)
 Pressione este botão para ativar ou desativar o modo Mais gelo.

3  BOTÃO DO REFRIGERADOR

 Pressione o botão REFRIGERATOR para ajustar a temperatura no compartimento do refrigerador.

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

4  BOTÃO DO FREEZER
 Pressione o botão FREEZER para ajustar a temperatura no compartimento do freezer.

• Quando pressionado simultaneamente com o botão REFRIGERATOR por mais de 5 segundos, o 
mostrador de temperatura muda de Fahrenheit para Celsius ou vice-versa.

5  BOTÃO WATER FILTER

em zero o indicador REPLACE FILTER se acende. Pressione e segure o botão WATER FILTER por 

6  BOTÃO DE TRAVAMENTO (LOCK)
 Pressione e segure esse botão por pelo menos 3 segundos para travar ou destravar todos os botões 

do painel incluindo o funcionamento do dispensador.

7  TIPO DE ÁGUA E GELO
 Selecione o modo de dispensador desejado nos botões no painel de controle do dispensador. Pres-

sione WATER para água, CUBED para gelo em cubos e CRUSHED para gelo triturado. Pressione o 
interruptor do dispensador com o copo ou outro recipiente para coletar água, gelo em cubo ou gelo tritu-
rado. Colete o gelo primeiro antes de colocar algum líquido no copo, pois o líquido espirra ao cair o gelo.

1

4

3

2 6

5

7
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O mostrador de LED

da porta e mensagens de status de travamento.

1  INDICADOR DE SELEÇÃO DO 
DISPENSADOR

 Mostra a seleção gelo em cubo (Cubed), gelo 
triturado (Crushed) ou água (Water), que será 
dispensado quando o  interruptor for pressio-
nado.

2  TEMPERATURA DO REFRIGERADOR
 Indica a temperatura ajustada do comparti-

mento do refrigerador em graus Celsius ou 
Fahrenheit.

3  TEMPERATURA DO FREEZER
 Indica a temperatura ajustada do compartimento  

do freezer em graus Celsius ou Fahrenheit.

4  MAIS GELO
 Quando o botão ICE PLUS (Mais gelo) é pres-

sionado, esse mostrador indica que a função 
foi ativada.

5  STATUS DO FILTRO DE ÁGUA
 Esse indicador acende quando o tempo de 

o botão WATER FILTER por mais de 3 segun-
dos para apagar esse indicador e reiniciar o 

6   STATUS DE TRAVAMENTO
 Esse indicador quando mostra o cadeado 

fechado, indica que o painel está travado, e 
quando mostra o cadeado aberto mostra que 
o painel está destravado.

• Com a porta do refrigerador aberta, pressione e segure o botão Refrigerador e 
Ice Plus por mais de 5 segundos e ele irá para o modo loja.

 (O mostrador exibirá a palavra “OFF”).
• Repita o procedimento acima para cancelar o modo loja.
• Toda refrigeração é desabilitada no modo de demonstração.

3

4

1

5

6
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Para ajustar a temperatura no compartimento do 
freezer, pressione o botão FREEZER para selecio-
nar a temperatura desejada.

Para ajustar a temperatura no compartimento do 
refrigerador, pressione o botão REFRIGERATOR 
para selecionar a temperatura desejada.

• A temperatura interna real varia dependendo 

de temperatura indicada é a temperatura alvo e 
não a temperatura real dentro do refrigerador.

-
ZER em -18 ºC.

estabilizar. Em seguida ajuste a temperatura do  
compartimento conforme ilustrado acima, de acor-
do com sua necessidade.

Para alterar o display da temperatura de Fahrenheit 
para Celsius:
• Pressione a segura simultaneamente os botões 

FREEZER e REFRIGERATOR por mais de 5 
segundos.

• Faça o mesmo para converter a temperatura 
de novo em Fahrenheit.

• Para reduzir o risco de arranhões na porta, 
certifique-se de que a coluna da porta do 
refrigerador esteja sempre dobrada para dentro.

-18°C

3°C
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Pressione e segure o botão Lock por 3 segundos 
para travar o dispensador e todas as outras fun-
ções do painel de controle.
Pressione e segure novamente por 3 segundos pa-
radestravar.

Pressione e segure o botão Water Filter por mais 

• 
quando o ícone REPLACE FILTER  acender, o 
que leva mais ou menos 6 meses após o último 
reinício. Se  o  gosto  da  água  ou  dos  cubos de 

mesmo que não tenha alcançado os 6 meses.

 Ativação de MAIS GELO

Pressione e segure o botão Ice Plus para 
ativar a função MAIS GELO.

 O icone  no painel do mostrador acenderá 
quando ativado.

 A função MAIS GELO controla o compartimento 

período de 24 horas para aumentar a produção 
de gelo em cerca de até 20% e depois se 
desliga automaticamente.

• Pressione o botão novamente para desativar a 
função MAIS GELO.
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Operação do dispensador

E ÁGUA

• Segure o copo ou outro recipiente no local  por 
alguns segundos após fornecer gelo ou água 
para capturar os últimos cubos ou gotas. O dis-
pensador é projetado para não funcionar en-
quanto uma das portas do refrigerador estiver 
aberta.

Fornecimento de gelo triturado
Pressione o botão CRUSHED para acender o bo-
tão. Pressione o interruptor de gelo com um copo 
ou outro recipiente. O gelo triturado será fornecido.

• Ao abastecer um recipiente com uma pequena abertura, coloque-o o mais próximo possível da aber-
tura do dispensador de água ou gelo.

Incorreto Correto

Água e Gelo

Pressione o botão CUBED para acender o botão. 
Pressione o interruptor de gelo com um copo ou 
outro recipiente e o gelo em cubos será
fornecido.

Pressione o botão WATER para acender o botão. 
Pressione o interruptor de água com um copo ou 
outro recipiente e a água será fornecida.



23

Operação

Sistema produtor de gelo

O produtor de gelo parará de produzir gelo quando
o depósito de gelo estiver cheio. Se você precisar 
de mais gelo, esvazie o DEPÓSITO DE GELO no 
depósito de gelo extra do compartimento do free-
zer para que o produtor de gelo possa continuar 
produzindo gelo.
Agite o depósito de gelo ocasionalmente para ni-
velar o gelo dentro dele. Algumas vezes o gelo 
empilha próximo do produtor de gelo, fazendo com 
que este confunda a quantidade de cubos de gelo 
e interrompa a produção de gelo.

• Objetos estranhos ou outros itens no depósito 

Mantenha a porta do compartimento de gelo fechada 

de gelo congelará os alimentos do compartimento 
do refrigerador. Isso também poderia fazer com que 
o produtor de gelo não produzisse gelo

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

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

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

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

• Evite tocar o sensor de abastecimento ao reco-
locar o despósito de gelo. Consulte a etiqueta 
na porta do compartimento de gelo para obter 
mais informações.
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O gelo é feito no produtor de gelo automático e en-
viado para o dispensador. O produtor de gelo au-
tomático pode fazer 10 cubos de gelo de uma vez 
e mais de 100 cubos em um período de 24 horas. 
Essa quantidade pode variar conforme as circuns-

do freezer, a temperatura ambiente, o número de 
vezes que a porta é aberta, carga do freezer e ou-
tras condições de operação.

• São necessárias cerca de 12 a 24 horas para
que um refrigerador recém-instalado produza
gelo.

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

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

• A pressão da água deve estar entre 20 e 120

de água e entre 40 e 120 psi (0,28 a 0,83 MP ) 

gelo em quantidade e tamanho normais.

– É normal que seja produzido um ruído
quando o gelo cai no depósito de gelo.

• Mesmo quando o tubo da água não estiver
conectado e o produtor de gelo estiver ligado,
a válvula de água funciona. O ruído é gerado
porque o tubo da água não está conectado, o

com defeito.

Produtor de gelo

Interruptor

• O primeiro gelo e água podem incluir partículas 
ou odor da linha de abastecimento de água ou
da caixa da água.

• Jogue fora os primeiros cubos de gelo (cerca
de 20 cubos) e retire água por 2 minutos
após a instalação para eliminar o ar e o gosto
estranho.
Essa operação também é necessária se o
refrigerador não for usado por um período
prolongado.

alimentos no depósito de gelo para que gelem

gelo ou os recipientes podem explodir.

continuar, entre em contato com uma central
de serviços autorizada.

seja corrigido.

• Mantenha as crianças afastadas do dispensador.

dispensador ou próximas dele.

com gelo se for usado somente gelo triturado.
Remova o gelo acumulado.

gelo.
Esses copos ou recipientes podem quebrar e

• Coloque  o  gelo  no  copo  entes  da  enchê-lo
com  água  ou  outras  bebidas,  para  evitar
derramamento. Se o gelo for colocado em um
copo que já contenha líquido ele espirrará.

ou fundo. O gelo pode obstruir a passagem de
gelo comprometer a vedação da tampa  desse
compartimento.

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

• Se gelo e água forem fornecidos inesperadamente, 
desligue o abastecimento da água a chame o
Serviço Autorizado. Consulte o cartão de garantia 
para obter o número do telefone da Central de
serviços próxima de você.
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Espere até que o refrigerador resfrie totalmente antes 
de colocar alimentos. O melhor é aguardar 24 horas 
antes de colocar alimentos no refrigerador.

Os ajustes de temperatura iniciais indicados na 
seção anterior (3°C para o refrigerador e -18°C para 
o freezer) são valores médios para o uso normal 
do refrigerador. Altere as temperaturas de acordo 
com sua necessidade, diminuindo ou aumentando 
a temperatura dos compartimentos. Se leite e suco 
estiverem frios conforme o seu gosto e o sorvete 

temperatura está perfeito.
O produto utiliza o ar gelado do freezer para refrigerar 
os alimentos do compartimento do refrigerador, 

neste compartimento. Quanto menor a temperatura 
selecionada no painel, mais o compressor trabalha 
para repor o ar gelado do freezer.

Se for necessário ajustar a temperatura do 
refrigerador ou do freezer, comece ajustando o 
refrigerador.
Aguarde 24 horas depois de ajustar o refrigerador 

muito alta ou muito baixa, ajuste o controle do freezer 
também.

um guia:

Condição/Razão

A seção do REFRIGERADOR
está muito quente
• A porta foi frequentemente 

aberta
• Foi adicionada uma quanti-

dade grande de alimentos 
• A temperatura ambiente está 

muito alta

Regule o ajuste do REFRIGE-
RADOR até o número mais 
baixo e aguarde 24 horas, em 

A seção do FREEZER está mui-
to quente e o gelo é produzido 
muito lentamente
• A porta foi frequentemente 

aberta
• Foi adicionada uma quanti-

dade grande de alimentos
• A temperatura ambiente está 

muito alta (não variando com 

• Uso frequente de gelo
• Respiros de ar bloqueados 

por produtos ou objetos

Regule o ajuste do FREEZER 
até o número mais baixo e 
aguarde  24 horas, em seguida 

Remova qualquer objeto que 

A seção do REFRIGERADOR 
está muito fria
• Controles não ajustados car-

retamente para suas condi-
ções

Regule o ajuste do REFRIGE-
RADOR até o número mais alto 
e aguarde 24 horas, em segui-

A seção do FREEZER está 
muito fria
• Controles não ajustados cor-

retamente para suas condi-
ções

Regule o ajuste do FREEZER 
até o número mais alto e aguar-
de 24 horas, em seguida

Itens Como armazenar

Armazenamento
de alimentos
frescos

Embrulhe ou armazene alimentos 
no refrigerador em materiais imper-
meáveis e herméticos a menos que 
indicado de outra maneira. Isso evi-
ta que o gosto e o odor do alimento 
seja transferido para todo o refrige-

-

garantir que estejam frescos.

Manteiga ou
margarina

Armazene manteiga em um reci-
piente coberto ou em compartimento 
fechado. Ao armazenar uma quanti-
dade maior, congele em uma emba-
lagem própria para freezers.

Queijo Armazene na embalagem original 
até que você deseje usar o produto.

-
me plástico ou papel alumínio.

Vegetais com
casca (cenouras,
pimentões)

Coloque em recipientes ou sacos 
plásticos dentro da gaveta para le-
gumes e verduras.

Frutas Lave e deixe secar; armazene em 
sacos plásticos no refrigerador

Vegetais
folhosos

Remova a embalagem original e
corte as partes sujas ou manchadas. 
Lave com água fria e escorra. Colo-
que em um recipiente ou saco plásti-
co e guarde na gaveta para legumes 
e verduras.

Peixes Consuma peixes e frutos do mar
no mesmo dia da compra ou congele.

Carnes frescas Armazene carne na embalagem
hermética e impermeável original e 
reembale se necessário.

Sobras
papel alumínio. Recipientes plásticos 
com tampas herméticas também po-
dem ser usados.

 

Guia de armazenamento de alimentos

Armazenamento de alimentos congelados

• Para obter mais informações sobre como pre-
parar alimentos para serem congelados e sa-
ber o tempo pelo qual podem ser armazena-
dos, consulte o guia  de alimentos congelados 
ou livro de culinária.

O modo como você embala os alimentos determina-

todo o excesso de ar e não permitir a entrada de 
umidade. Uma embalagem vedada incorretamente 
ocasionará a transmissão de odores desagradáveis 
e contaminantes dentro do refrigerador.
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• Use recipientes plásticos vedados.
• Use recipientes plásticos com superfície lisa.
• Embale com papel alumínio de alta resistência.
• Embrulhe com papel com uma camada de 

plástico.
• Plásticos a prova de água devem ser plásticos 

que vedem bem.
• Use os sacos plásticos recomendados para ar-

mazenar alimentos congelados.

 Siga essas instruções de embalagem ou reci-
pientes para conseguir o melhor congelamento 
possível 

Não use:
• Papel de pão.
• Recipiente plástico não seguro para armaze-

namento.
• Recipientes sem tampas ou vedações.
• Papel ou plástico encerado.

prova d'água.

Congelamento
Para o melhor uso de seu freezer, não armazene 

quantidade  de  alimentos  descongelados  que  
não  possam  ser  congelados  dentro  de  24  ho-
ras. O alimento poderá estragar devido a demora 

-
te para que o ar circule  adequadamente ao redor 

-

Os tempos de armazenamento podem variar de-
pendendo do tipo e da qualidade do alimento, do 
modo como é embalado ou do recipiente de emba-
lagem usado (em comparação com ar e umidade) 
e a temperatura em que está sendo armazenado.
Cristais de gelo formados dentro da embalagem 
são normais e indicam que o ar e a umidade dentro 
da embalagem foram condensados.

• Deixe que os alimentos quentes esfriem em  
temperatura ambiente por aproximadamente 
30 minutos e em seguida embrulhe-os de acor-
do com os métodos mencionados acima e con-
gele. Ao deixar que alimentos quentes esfriem 
antes de colocá-los no freezer você conomiza-
rá energia.

Compartimento do refrigerador

Prateleiras do refrigerador
As prateleiras do seu refrigerador podem ser ajus-
tadas de acordo com as suas necessidades. O ar-
mazenamento de alimentos similares próximos e o
ajuste das prateleiras em diferentes alturas facilita-
rá a localização do que você precisa. Isso também 
ajuda seu refrigerador a permanecer fechado por 
mais tempo, o que economizara energia.

• Tenha cuidado ao movimentar ou reposicionar 
as prateleiras. Elas são pesadas. Se a movi-
mentação das prateleiras for necessária, lem-
bre-se da colocá-las em um ambiente seguro 
para evitar que quebrem.

Remova as prateleiras e ajuste-as conforme sua 
conveniência.

• Remoção das prateleiras
 Incline a frente da prateleira na direção indica-

da no item 1 e levante na direção indicada no 
item 2 . Puxe a prateleira em sua direção.

• Recolocação das prateleiras
 Incline a parte dianteira da prateleira 1 e guie 

seus ganchos na direção das aberturas e na 
altura desejada.
Em seguida abaixe a frente da prateleira 2 para 
que os ganchos possam ser inseridos nos su-
portes de prateleira 3 .

fazer  com que a prateleira caia, o que fará com 
que seus alimentos armazenados derramem.

1

2

31

2
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Prateleiras funcionais
É possível armazenar embalagens altas como ga-
lões ou garrafas simplesmente retraindo a pratelei-
ra na metade.

12

1

2

É possível controlar a quantidade de umidade na
gaveta para legumes e verduras vedada. Regule o
controle para qualquer ajuste entre VEGETABLES 
e FRUIT.
• “ ” (Vegetais): mantém o ar úmido 

na  gaveta para melhor armazenamento de ve-
getais.

• “Fruit” (Frutas): permite que o ar úmido saia 
da gaveta  para melhor armazenamento de fru-
tas.

• Para removê-la, deslize-a para fora até a ex-
tensão máxima.

• Levante a frente da gaveta para legumes e ver-
duras e em seguida puxe-a diretamente.

• Para instalar, incline ligeiramente a frente e in-
sira a gaveta na estrutura e pressione-a nova-
mente no local adequado.

• Tenha cuidado ao manusear a tampa de vidro, 
pois ela pode se soltar.

espaço
1. Para removê-la, puxe-a para fora até a exten-

são máxima.
2. Levante a frente da gaveta, em seguida puxe-a 

diretamente. Para instalá-la, incline ligeiramen-
te a frente e insira a gaveta na estrutura e pres-
sione-a novamente no local adequado.

da porta para reduzir o risco de arranhões na 
prateleira da porta e na gaveta multiespaço.

• Levante a frente da tampa com ambas as 
mãos até que se separe do parede traseira do 
gabinete e  remova-o.

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

Segurando o suporte da tampa da gaveta para le-
gumes e verduras com as duas mãos (como exi-
bido na imagem a seguir), levante ligeiramente a 
parte dianteira e puxe para a frente.
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Multiespaço

O multiespaço fornece espaço de armazenamento
com um controle de temperatura variável que man-
tém o compartimento mais frio do que o refrigera-
dor. Essa gaveta pode ser usada para bandejas 
grandes, ou bebidas.

Botão de seleção
• Quando “Meat” (Carnes) é selecionado, a tem-

peratura do multiespaço é mantida próxima de 1 
ºC. Essa função ajuda a manter carnes e peixes 
frescos por um período mais longo. A tempera-
tura do multiespaço é mantida quando o ajuste 
de temperatura está com o Freezer a -18 ºC e 
Refrigerador a 3 ºC.

• Quando  “Dairy” (Laticínios)  é  selecionado, a 
temperatura do multiespaço é mantida próxima 
de 3 ºC. Essa função ajuda a  manter  os  lati-
cínios  por  um  período mais longo. A tempera-
tura do multiespaço é mantida quando o ajuste 
de temperatura está com o Freezer a -18 ºC e 
Refrigerador a 3 ºC.

• Quando “Fruit&Veg” (Frutas e vegetais) é sele-
cionado, a temperatura do multiespaço é manti-
da próxima de 5 ºC. Essa função ajuda a manter 
as frutas e verduras por um período mais longo. 
A temperatura do multiespaço é mantida quando 
o ajuste de temperatura está com o Freezer a 
-18 ºC e Refrigerador a 3 ºC.

Prateleiras da porta
As prateleiras da porta são removíveis para facilitar 
a limpeza.
• Para remover a prateleira, basta levantá-la e 

puxá-la diretamente (1).
• Para recolocar a prateleira, deslize-a para den-

tro acima do botão do suporte desejado e pres-
sione  para baixo até que pare (2).

1 2

• As prateleiras da porta podem ferir alguém se 

causar ferimentos.
-

mentos.
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Compartimento do freezer

• Puxe a gaveta ao máximo possível (1)
• Levante o depósito de gelo e retire-o cuidado-

samente (2)

Para reinstalar o depósito de gelo:
• Puxe a gaveta ao máximo possível e coloque o 

depósito de gelo na posição correta.

Para remover a gaveta, puxe para trás sobre os 
batentes até que ela pare e levante cuidadosamen-
te a parte traseira esquerda e direita da gaveta e 
puxe-a para fora.

• Estenda totalmente a gaveta do freezer. Le-
vante a peça e puxe-a para cima (1).

• Para recolocá-la, insira a gaveta interna no 
conjunto do trilho (2).

Para reinstalar, puxe a gaveta de baixo estendendo 
totalmente os trilhos. Insira a extremidade da nervu-

-
do-se de que as guias da frente estejam alinhadas 
corretamente, pressione os dois lados para baixo 
cuidadosamente.

Permite a organização da área da gaveta em 2 
seções.
Para movimentar o divisor, basta movê-lo na direção 
desejada.

12
Gaveta

Depósito de gelo

2

1
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Como limpar

O refrigerador, assim como o freezer, realizam seu
próprio descongelamento. Esse processo não im-
pede o acúmulo de sujeira, portanto, sugerimos a 
limpeza dos dois compartimentos uma vez por mês 
e a limpeza de líquidos derramados imediatamente.

Limpeza do refrigerador

• Retire o refrigerador da tomada.
• Retire todas as peças removíveis (como as 

portas do  compartimento de laticínios e de ve-
getais).

• Use uma esponja limpa (ou pano macio) com 

use limpadores abrasivos ou concentrados.
• Coloque o refrigerador novamente na tomada.

Para refrigeradores metálicos, não encere, sim-

produtos abrasivos ou concentrados.

• Evite o uso de produtos químicos que conte-
nham fosfatos ou alvejantes.

Parte interna
Deixe o freezer aquecer ligeiramente para impedir 
que o pano de limpeza grude.
Para eliminar odores desagradáveis, limpe a parte
interna do refrigerador com uma mistura de bicar-
bonato de sódio e água morna (uma colher de chá 
de bicarbonato de sódio por copo de água). Certi-

impedir qualquer tipo de dano.

Use apenas detergente neutro (como o usado para
lavar louças).

Tampa traseira

• A tampa traseira deve ser removida apenas por 

refrigerador, limpe sua tampa traseira por fora 
pelo menos duas  vezes  por  ano.
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Como fazer a manutenção

• A iluminação interna do refrigerador usa LEDs.
-

minação de LED deve ser substituída apenas 

Interrupções de energia
1. Em caso de blecaute, ligue para a companhia 

de energia elétrica e pergunte quanto tempo 
durará.

2. Caso o blecaute dure 24 horas ou menos, não 
abra o refrigerador pois assim você manterá os 
alimentos refrigerados.

uma das seguintes opções:
• Retire todos os alimentos congelados e 

mantenha-os em uma caixa técnica.
• Coloque gelo para ajudar a manter os ali-

mentos congelados.
• Essa tarefa preservará os alimentos de 2 a 

4 dias.
• Caso você não possua uma caixa térmica 

ou gelo seco, consuma os alimentos assim 
que possível. Essa medida de remover os 
alimentos é para previnir que eles estra-
guem e deixem o refrigerador e o freezer 
com um cheiro desagradável e difícil de 
remover, além de evitar o desperdício.

• Durante uma falta de energia, um freezer cheio 
permanece frio por mais tempo do que um 
parcialmente cheio. Um freezer cheio de car-
ne permanece frio por mais tempo do que um 
freezer cheio de alimentos cozidos. Se você 
perceber que o alimento contém cristais de 
gelo, ele pode ser congelado novamente com 
segurança, mas a qualidade e o sabor podem 
ser afetados.

• Se as condições do alimento forem ruins  ou se 
achar que não é seguro, descarte-o.

Se decidir deixar o refrigerador desligado ao sair, 
considere efetuar os passos abaixo:
1. Consuma todos os itens perecíveis e congele o 

restante.
2. Esvazie o depósito de gelo.

Se decidir deixar o refrigerador desligado:
1. Remova todos os alimentos.
2. Retire o refrigerador da tomada.
3. Limpe e seque-o bem.

de odores desagradáveis e fungos.

Durante a mudança

Se você decidir levar o refrigerador com você ao se
mudar, considere o seguinte:
1. Remova todos os alimentos dele e coloque os 

alimentos congelados em uma caixa térmica 
com gelo.

2. Retire o refrigerador da tomada.
3. Retire todo o gelo do produtor de gelo.
4. Limpe o produto e seque-o com um pano.
5. Retire todas as peças removíveis e embrulhe-as 

6. Levante sua parte superior para que possa ro-
lar com  facilidade ou parafuse os niveladores 
para que não arranhem o piso. Consulte a se-
ção “Fechamento e  alinhamento das portas”.

7. Mantenha as portas fechadas com o cabo preso 

Quando o refrigerador chegar em sua casa, coloque 
tudo de volta no lugar adequado e leia a seção 
“Instalação do Refrigerador” para informar-se sobre 
a preparação para a instalação. Lembre-se de que 
é necessário reconectar o abastecimento de água.



32

-
madamente a casa 6 meses quando o Indicador do 

dispensador de gelo e água diminuir a produção de  
maneira perceptível.

água.

-
quena quantidade de água (cerca de 25 ml) 
pingue. Coloque um copo sob o encaixe do 

sentido anti-horário antes de puxá-lo para fora.

antes de removê-lo do abertura

remova a tampa protetora do encaixe. Com as 

sentido horário até parar.

-
car quando fechado corretamente.

Limpeza e manutenção
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10 litros de água (lave por aproximadamente 
5 minutos) para limpar o ar preso e os conta-

de água de uma só vez. Pressione e solte o 
interruptor do dispensador em ciclos de 30 se-
gundos Ligado e 80 segundos Desligado.

Pressione o botão uma vez para mostrar o tem-

o contador chega em zero o indicador FILTER 
REPLACE se acende. Pressione e segure o bo-
tão WATER FILTER por mais de 3 segundos para 

• (tampão)

Ao instalar o refrigerador, o plugue de derivação 

permite que o dispensador de água funcione 

esse plugue, mas não o descarte. Guarde-o em 
lugar de fácil acesso. Em um caso onde a vazão 

e produtor de gelo ainda funcionarão.

compartimento.

Para obter mais informações, por favor contate o 
nosso servico de atendimento ou a nossa loja virtual:
Dados do SAC:

4004-6600 (Fixo ou celular).
De segunda a sexta: das 8:00 as 20:00 e sábado 
das 8:00 as 14:00.
Panasonic Store – loja.panasonic.com.br

Limpeza e manutenção
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Código de nome comercial do sistema: MDJ64844601

menor ou igual ao limite permitido para a água que sai do sistema, conforme normas Padrão 42, Padrão 

admitidos pela NSF redução

Concentração
-

Concentração
de redução 

da NSF

Odor e sabor de cloro 2,0 mg/L 2,0 mg/L ± 10% > 97.5% 0,050 µg/L

Particulado nominal 12.000.000 
pts/ml 10.000 partículas/mL

99.80% 24.000 pts/mL

Amianto 180 MFL
107 a 108 MFL; Fibras 
maiores que 10µg/L 

em comprimento
> 99.00%

Atrazina 8.5 µg/L 9.0 µg/L ±10% > 94.10% 0.500 µg/L 3.0 µg/L

Benzeno 15.0 µg/L 15.0 µg/L ±10% > 96.60% 0.510 µg/L 5.0 µg/L

Carbofurano 74.0 µg/L 80.0 µg/L ±10% 98.30% 1.258 µg/L 40 µg/L

Lindano 1.9 µg/L 2.0 µg/L ±10% > 99.00% 0.019 µg/L 0.2 µg/L

P-Diclorobenzeno 230.0 µg/L 225.0 µg/L ±10% > 99.80% 0.460 µg/L 75.0 µg/L

2,4-D 210.0 µg/L 210.0 µg/L ±10% > 99.90% 0.210 µg/L 70.0 µg/L

Chumbo em pH 6,5 140.0 µg/L 150.0 µg/L ±10% 99.60% 0.560 µg/L 10.0 µg/L

Chumbo em pH 8,5 150.0 µg/L 150.0 µg/L ±10% > 99.70% µg/L 10.0 µg/L

Mercúrio em pH, 6,5 5.9 µg/L 6.0 µg/L ±10% 91.00% 0.531 µg/L 2.0 µg/L

Mercúrio em pH 8,5 5.6 µg/L 6.0 µg/L ±10% 92.50% 0.420 µg/L 2.0 µg/L

Cisto* 100.000/L Mín. 50.000/L > 99.99% 10/L

Atenolol 240 ng/L 200 ± 40% ng/L > 95.50% 10.80 ng/L 30 ng/L

Carbamazepina 1600 ng/L 1400 ± 40% ng/L 98.40% 25.60 ng/L 200 ng/L

DEET 1600 ng/L 1400 ± 40% ng/L 97.10% 46.40 ng/L 200 ng/L

Trimetoprim 170 ng/L 140 ± 40% ng/L > 96.80% 5.44 ng/L 20 ng/L

Linuron 160 ng/L 140 ± 40% ng/L > 96.60% 5.44 ng/L 20 ng/L

Fenitoína 200 ng/L 200 ± 40% ng/L > 94.80% 10.40 ng/L 30 ng/L

Ibuprofeno 400 ng/L 400 ± 40% ng/L > 94.50% 22.00 ng/L 60 ng/L

140 ng/L 140 ± 40% ng/L > 96.10% 5.46 ng/L 20 ng/L

Estrona 120 ng/L 140 ± 40% ng/L > 96.10% 4.68 ng/L 20 ng/L

Bisfenol A 2000 ng/L 2000 ± 40% ng/L > 98.90% 22.00 ng/L 300 ng/L

1600 ng/L 1400 ± 40% ng/L > 97.10% 46.40 ng/L 200 ng/L

Limpeza e manutenção

* Com base no uso de oocistos de Cryptosporidium Parvum.
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Diretrizes de aplicação

Fluxo de serviço 1,9 lpm (0,5 gpm)

Abastecimento de água Comunitária ou poço particular - Água potável

Pressão da água De 138 a 827 kPa (de 20 a 120 PSI)

Temperatura da água De 0,6ºC a 37,8ºC (de 33ºF a 100ºF)

Capacidade 757 litros (200 galões)

É essencial que os requisitos de instalação, manutenção e 

executados para que o produto funcione adequadamente.

• Embora os testes tenham sido realizados sob condições 
padrão de laboratório, o desempenho real pode variar.

Para reduzir o risco associado à ingestão de contaminantes:

ou  de  qualidade  desconhecida.

Para reduzir o risco associado a danos à propriedade 
devido a vazamento de água:
•  Leia e siga as instruções antes da instalação e uso do 

sistema.
• A instalação e o uso DEVEM seguir todas as normas 

de encanamento locais e estaduais.

(827 kPa). Se a pressão da água ultrapassar 80 psi, é 
necessário instalar uma válvula limitadora de pressão. 

água.

(aumento súbito de pressão).
 Se houver golpe de aríete, é necessário instalar um 

amortecedor de golpe de aríete. Entre em contato com 

quente. A temperatura máxima de operação da água 

quando a temperatura externa cair abaixo de 4ºC.

cada 6 meses ou se ocorrer uma redução perceptível 
da vazão.

Limpeza e manutenção

Código da peça de reposição: ADQ74793509

Panasonic Store: loja.panasonic.com.br

Serviço de Atendimento ao Cliente da Panasonic:
0800 776 0000 (exceto celulares) ou 4004-6600

A Panasonic recomenda enfaticamente o uso de 

e mau funcionamento do produto.
Problemas de serviço resultantes do uso de água não 
autorizada não serão cobertos pela garantia do produto.

AVISO!
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Limpeza e manutenção

Seu refrigerador novo pode produzir certos ruídos que o seu refrigerador anterior não fazia. É normal, não 
se preocupe.
A maioria dos sons novos que você ouvirá são na verdade normais e esperados. Superfícies duras como 
paredes ou pisos podem aumentar os sons e torná-los mais altos do que realmente são. A lista a seguir 
tem uma descrição desses sons juntamente com suas causas.

• O temporizador de descongelamento fará um “clique” quando o temporizador começar e terminar.

refrigerador.

na parte superior do refrigerador.

Soluções

O refrigerador não liga • A tomada não está posicionada 
corretamente.

• Um fusível queimou ou o circuito apresen-
ta falhas.

• em uma 
tomada energizada com a tensão 
adequada.

• Substitua o fusível ou rearme o disjuntor.

A luz não acende • As luzes internas apresentaram defeito. • As luzes internas são de LED e o reparo 
deve ser realizado por um técnico 

• O refrigerador não está posicionado 
corretamente.

• É necessário ajustar os pés de 
nivelamento devido à irregularidades do 
piso. Leia a seção de Instalação.

• -
cientemente e preservar seus alimentos com a tem-
peratura desejada usando o mínimo de energia.
Você conseguirá ouvir um som pulsante vindo dos 
ventiladores e do evaporador.
A velocidade do ventilador pode aumentar quanto 
mais você abrir a porta do refrigerador.

• Após cada ciclo de descongelamento você ouvirá 
 

ainda estar no estado líquido.

• A contração e a expansão das paredes internas 
pode causar pequenos estalos.

• Você ouvirá um som de gotejamento durante o ciclo 
de descongelamento devido ao gelo derretendo.

• Água corrente pode ser ouvida durante o ciclo de 
descongelamento devido ao gelo derretendo..

• Você pode ouvir um som de ar comprimido sobre o 
compressor causado pelo ventilador.
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Limpeza e manutenção

PROBLEMA CAUSAS POSSÍVEIS SOLUÇÕES

O motor do compressor

tempo

• O refrigerador substituído era um modelo 
mais antigo.

• A temperatura ambiente é maior do que 
o normal.

• A porta está sendo aberta com muita 
frequência e há uma quantidade grande 
alimentos armazenados.

• Foi selecionado uma temperatura muito 
baixa.

• As portas não fecham corretamente.

• Os refrigeradores modernos com uma 
capacidade de armazenamento maior 
exigem períodos mais longos de 
operação.

• O motor continuará funcionando quando 
atemperatura ambiente estiver alta. O 

do tempo.

• Ao adicionar alimentos ou abrir a porta do 
refrigerador, ele se aquece. É normal que o 
refrigerador funcione mais do que o normal 
para resfriar os compartimentos.

 (Leia a seção Guia de armazenamento 
de alimentos). Para economizar energia, 
retire o que você precisa de uma única vez, 
organize os alimentos para que você pos-
sa encontrá-los facilmente e fechar a porta 
imediatamente após pegar o alimento.

• Serão necessárias 24 horas para que o 
refrigerador resfrie completamente.

• 
não se fecharem. Leia As portas não se 

abaixo.
• Isso interromperá a transferência de ar e 

fará o motor funcionar por mais tempo.

completamente

• O refrigerador não está nivelado.
• Os alimentos ou embalagens estão 

bloqueando a porta.
• O depósito de gelo, a caixa de vegetais, 

os painéis e as prateleiras estão fora do 
lugar ou da posição adequada.

• As vedações estão grudando.
• O refrigerador balança ou ca instável.
• As portas foram removidas durante 

e instalação e não foram ajustadas 
corretamente.

• Leia a seção Instalação do refrigerador 
para nivelá-lo.

• Organize as caixas de alimentos para 
liberar espaço entre as portas e as prate-
leiras.

• Pressione os recipientes e coloque a 
tampa do compartimento de vegetais, os 
painéis, as prateleiras e todos os outros 
recipientes ou caixas em suas posições 
corretas. Leia a seção Instalação e op-
eração.

• Limpe as borrachas de vedação da porta 
e os batentes. Use um pedaço de pano 
com uma pequena quantidade de vaselina 
e aplique sobre as borrachas de vedação 
das portas nos lados esquerdo e direito do 
gabinete.

• ele o refrigerador. Leia a seção -

• Remova e coloque a porta novamente de 
acordo com a seção Portas do refrigera-

• A porta não foi fechada totalmente.
• A porta é aberta frequentemente.

• Leia a seção -
pletamente mencionada  anteriormente.

• Quando a porta é aberta, o ar quente e úmi-
do entra no freezer, o que resulta em água.

• O produtor de gelo foi instalado 
incorretamente.

• O gelo cou armazenado muito tempo.
• O alimento não foi embalado da 

maneira correta.
• O abastecimento de água contém 

minerais e enxofre.
• A parte interna do refrigerador precisa 

ser limpa.
• O compartimento de gelo precisa ser 

limpo.

• -
duzidos.

• Descarte os cubos de gelo antigos e 
faças novos cubos.

• Embale os alimentos pois eles podem 
transferir odores e gostos para o gelo.

• Pode ser nece
para eliminar os problemas com odores 
e gostos.

• Leia a seção Limpeza e manutenção.
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Limpeza e manutenção

PROBLEMA CAUSAS POSSÍVEIS SOLUÇÕES

• O refrigerador está no ciclo de desconge-
lamento.

• A água evapora. É normal que um pouco 
de água caia na bandeja.

• Pode demorar um certo tempo para que 
a água evapore. Isso é normal quando o 
clima está quente e úmido.

O refrigerador parece emitir
muito ruído

• Os sons podem ser normais para seu 
refrigerador.

• Consulte a seção 
.

congelados muito lentamente.

• Porta deixada aberta. • Aguarde 24 horas após a conexão para a 
produção de gelo. Consulte a seção 
dos controles.

• 
aberta.

• As vedações estão sujas ou grudentas. • Limpe as borrachas de vedação da porta 
e os batentes. Use um pedaço de pano 
com uma pequena quantidade de vase-
lina e aplique sobre as borrachas de ve-
dação das portas nos lados esquerdo e 
direito do gabinete.

• Quando você abre a porta, o ar quente  
entra no refrigerador. Quando esse ar é 
resfriado, ele ocupa menos volume e cria 
um efeito de vácuo. Se estiver difícil de 
abrir, aguarde 20 segundos e tente nova-
mente.

O produtor de gelo não funciona

• O produtor de gelo está desligado.
• O abastecimento de água está 

desligado ou não está conectado.
• A temperatura do freezer está alta.
• Os cubos de gelo desligam o produtor 

de gelo.

• Coloque o produtor de gelo na posição 
ligada (1).

• Leia a seção .
• Aguarde 24 horas para que o freezer al-

cance sua temperatura ideal.

refrigerador.

• As saídas de ar estão bloqueadas. O 

e volta através passagens de ar.
• As portas são abertas com muita 

frequência.
• O controle do refrigerador não foi 

ajustado para as condições do 
ambiente.

• Uma grande quantidade de alimento 
acabou de ser colocada dentro do 
refrigerador.

• O alimento não foi bem embalado em 
cada compartimento.

• As portas não foram fechadas 
corretamente.

• O clima está úmido.
• O cic lo de descongelamento 

automático terminou.

• Deixe espaço entre os alimentos para 
permitir a circulação de ar.

• Quando as portas são abertas o ar 
quente e úmido entra. Para manter 
a temperatura dentro do refrigerador 
baixa, organize o conteúdo de modo que 
você possa retirar o que precisa com 
uma única abertura das portas. Feche a 
porta assim que puder.

• Aguarde 24 horas para que a temperatu-
ra se estabilize. Se a temperatura estiver 
alta ou baixa, altere o ajuste até alcançar 
a temperatura desejada.

• O refrigerador aquece depois que se co-
locam alimentos nele. Pode levar algu-
mas horas pra que o refrigerador alcan- 
ce sua temperatura.

• Embale os alimentos uniformemente e, 
antes de embalar qualquer coisa, seque 
lodos os compartimentos para evitar a 
umidade. Se necessário, embale os ali-
mentos de acordo com a seção Guia de 
armazenamento de alimentos.

• Examine o problema “As portas não se 
fecham completamente” na página ante-
rior.

• Em climas úmidos o ar contém umidade 
que entra no refrigerador se as portas 
estiverem abertas.

• É normal a formação de algumas gotas 
de água após o término do ciclo de des-
congelamento.
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MODELO
NR-CB85PVGXA (127V)
NR-CB85PVGXB (220V)

CAPACIDADE

DIMENSÕES EXTERNAS
ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE

1774 mm x 833 mm x 899 mm

PESO LÍQUIDO 119 kg

REFRIGERANTE/CARGA R600a / 57g

AGENTE DE EXPANSÃO Ciclopentano

TENSÃO NOMINAL

FREQUÊNCIA NOMINAL

 
do refrigerador.
Caso tenha dúvidas, entre em contato com o Serviço Autorizado da Panasonic.
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