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open 130°and the refrigerator door

 to open 135.See in follow diagrams. Please refer

to the diagrams below.

135°

Leveling of appliance

For sufficient leveling and air

circulating in the lower rear section of

the appliance, the bottom feet may

need to be adjusted. Please use a

suitable spanner.

To allow the doors to self-close, tilt

back the top backwards at about

15mm or 0.5 by turning the°

adjustable feet.

Whenever you want to move the

appliance, remember to turn the feet

back up, so that the appliance can roll

freely. Reinstall the appliance when

relocating.



adjusta e bottom f etbl e

Warning!

For proper installation, this refrigerator

must be placed on a level surface of

hard material that is the same height

as the rest of the flooring. This surface

should be strong enough to support a

fully loaded refrigerator.

The rollers, which are not castors,

should be only used for forward or

backward movement. Moving the

refrigerator sideways may damage

your floor and the rollers.



Description of the appliance

View of the appliance

LED light

Wind channel cover in freezer

Freezer door ack

 (two-star zone)

Note Due to unceasing modification of our products your refrigerator may be slightly

different from this Instruction Manual but its functions and using methods  remain

Freezer door gasket

Freezer drawer

Wind channel cover in fr

shelf

door Rack

Fruit and vegetables risper

door gasket

6

Freezer shelf

10

Freezer door ack

Adjustable feet

9

the same

ice-maker (optional)
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control guidelines. Your 

appliance

showing  temperature  5 icons  showing 

mode and and 4 control buttons

A b

5

33

zer

Fridge

Freezer

Unlock 3s

unlock

fridge

super coolsuper freeze

holiday

And the 
control panel will display corresponding mode 
according to the following sequence.

appliance

           button for 3 seconds to3unlock

you  can  press  the 

lock  all  the  buttons  when you finish 
temperature setting.

period.
is on, the
You can switch off super cool function by
 pressing "Fridge"or "Freezer" button and
the  refrigerator  temperature  setting  will

 revert back to it's previous setting.



case of alarm,

minutes

When the super freeze function is on,
 the "      " icon will be illuminated. 
When cooling a full freezer of unfrozen
 food the superfreezer function will take 
around 24 hours to fully freeze all food
 items completely. 

 "Fridge"or "Freezer"
button  and  the  freezer  temperature 
setting  will  revert  back  to it's previous 
setting.

When  the  holiday function is on, the
 "      " icon will be illuminated. 

 "Fridge"or "Freezer"
button  and  the  freezer  temperature 
setting  will  revert  back  to it's previous 
setting.

When  the  holiday  function  is  on

5

2

26

 holiday 
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                      storing meat, vegetables 

and fruit. It is recommended that food is 

packed in sealed containers or wrapped 

in polythene food wrap to avoid loosing 

moisture or allowing flavours to mix.

             Before removing the door shelves

, 

please remove all food items to avoid 

spillage.

When you remove the crisper pull it 

forwards and lift off the sliders. 

Remember to remove all food first.

                                                             hold

bottles, cans and tall containers in place. 

it can be used on the middle and lower 

door racks and can be moved side to side 

as required.

vegetables and fruit.

When you remove the

5

1

3
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large quantities of frozen food.

The method of removal of  the

e







g
e 

 c



Some food, containers or wrapping cause odours.



Disposal of the appliance

It is prohibited to dispose of this appliance as household waste.

Packaging materials

Packaging materials with the recycle symbol are recyclable. Dispose of the 

packaging into a suitable waste collection container to recycle it.

Before disposal of the appliance

1. Pull out the mains plug from the mains socket.

2. Cut off the power cord and discard with the mains plug.

Warning! Refrigerators contain refrigerant and gases in the insulation. 

Refrigerant and gases must be disposed of professionally as they may cause 

eye injuries or ignition. Ensure that tubing of the refrigerant circuit is not 

damage prior to proper disposal.

Correct Disposal of this product

This marking indicates that this product should not be disposed 

with other household wastes throughout the EU. To prevent 

possible harm to the environment or human health from 

uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote 

the sustainable reuse of material resources. To return your 

used device, please use the return and collection systems or 

contact the retailer where the product was purchased. They 

can take this product for environmental safe recycling.
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Pieza de la caja de hielo
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Contenitore del ghiaccio

4. Coperchio della ventilazione 

nelcongelatore
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Descrição do aparelho

Vista do aparelho

1. Luz LED da zona do
congelador
2. Tampa do canal de vento no
congelador
3. Prateleira da porta do
congelador
4. Prateleira do congelador

6. Junta da porta do congelador
7. Gaveta do congelador
8. Prateleira da porta do
congelador (zona de duas 
estrelas)
9. Pés ajustáveis
10. Luz LED do refrigerador

11.      Tampa do canal de vento na 
geladeira
12. Gaveta multifuncional (opcional)
13. Prateleira do refrigerador
14. Prateleira de vinho (opcional)
15. Prateleira da porta do refrigerador
16. Gavetas de frutas e vegetais
17. Gaxeta da porta do refrigerador
18. Suporte de garrafa (opcional)

9

Nota: 
Devido à modificação incessante de nossos produtos, a sua geladeira pode ser 
ligeiramente diferente deste manual de instruções, mas as suas funções e os 
métodos de uso permanecem os mesmos.

Refrigerador da Hisense

5.
(opcional)

Parte da caixa de gelo
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Controles de Exibição
Use o aparelho de acordo com as 
seguintes diretrizes de controle. Seu 
aparelho possui as funções e modos 
correspondentes, como os painéis de 
controle apresentados nas imagens 
abaixo. Quando o aparelho é ligado 
pela primeira vez, a retroiluminação 
dos ícones no painel de exibição 
começa a funcionar. Se nenhum botão 
tiver sido pressionado e as portas 
estão fechadas, a luz de fundo irá 
desligar-se após 60 segundos.
O painel de controle consiste em 2 
áreas que mostram a temperatura com 
5 ícones, o modo mostrado e 4 botões 
de controle

Controlar a temperatura
Quando você inicia sua geladeira pela 
primeira vez, recomendamos que a 
temperatura do refrigerador seja 
ajustada para 5 ℃ e a do congelador 
para -18 ℃. Se você quiser mudar a 
temperatura, siga as instruções 
abaixo.
Cuidado! Quando você ajusta uma 
temperatura, você define uma 
temperatura média para todo o 
gabinete do refrigerador. As 
temperaturas dentro de cada 
compartimento podem variar de 
acordo com as temperaturas exibidas 
no painel, dependendo da quantidade 
de alimentos que você armazena e de 
onde o coloca. A temperatura 
ambiente alta ou baixa também pode 
afetar a temperatura real dentro do 
aparelho
1 .Desbloquear      3s

Todos os botões estão bloqueados 
se o ícone "      " estiver iluminado, 
você pode pressionar o botão 
"desbloquear      3s" por 3 segundos 
para desbloqueá-los, você pode 
pressionar o botão "desbloquear    
3s" por 3 segundos para bloquear 
todos os botões ao terminar a 
configuração de temperatura .

2. Refrigerador
Depois que a temperatura da geladeira 
estiver ativada, pressione o botão 
"Refrigerador" para ajustar a 
temperatura do refrigerador entre 8 ℃ 
e 2 ℃ conforme necessário. E o painel 
de controle exibirá o valor 
correspondente de acordo com a 
seguinte sequência.

3. Congelador
Depois que a configuração da 
temperatura do congelador estiver 
ativada, pressione o botão 
"Congelador" para ajustar a 
teumperatura do congelador entre -15 
℃ e -25 ℃ conforme necessário, e o 
painel de controle exibirá o valor 
correspondente de acordo com a 
seguinte sequência.

4. Modo
Você pode selecionar diferentes modos 
através de pressionar o botão "Modo". 
E o painel de controle exibirá o modo 
correspondente de acordo com a 
seguinte sequência. Quando um 
determinado modo é selecionado, 
aguarde até que o ícone 
correspondente se acenda durante 10 
segundos. Uma campainha sonora 
duas vezes depois e o ícone será 
iluminado, o que significa que a 
configuração está completa.

feriado

super congelamento      Super fresco
Super Fresco (Super Cool) pode 
refrigerar o seu alimento muito mais 
rápido, mantendo os alimentos frescos 
por um período mais longo. Quando a 
função Super Fresco está ativada, o 
ícone "         " será iluminado. Você 
pode desligar a função Super Fresco 
através de pressionar o botão 
"Refrigerador" ou "Congelador" e a 
configuração da temperatura do 
refrigerador retornará à configuração 
anterior. Super Fresco baixará 
rapidamente a temperatura dentro do 
congelador, de modo que o alimento 
seja congelado mais rapidamente. Isso 
pode bloquear as vitaminas e os 
nutrientes dos alimentos frescos e 
manter os alimentos frescos por mais 
tempo.

Refrigerador da Hisense
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Quando a função super 
congelamento está ativada, o ícone   
"       " será iluminado.
Ao arrefecer um congelador cheio de 
alimentos não congelados, a função 
super congelamento levará cerca de 
24 horas para congelar 
completamente todos os alimentos 
completamente.

  A função super congelamento 
desliga-se automaticamente após 26 
horas e a configuração da temperatura 
do congelador exibe -25 ℃.
  Quando a função de super 
congelamento está ativada, você pode 
desligar a função super congelação 
através de pressionar o botão 
"Refrigerador" ou "Congelador" e a 
configuração da temperatura do 
congelador retornará à configuração 
anterior.
Se você estiver ausente por um longo 
período de tempo, a função feriado 
será sua melhor escolha.
Quando a função feriado está 
ativada, o ícone "     " será iluminado.

  Quando a função feriado está 
ativada, a temperatura do refrigerador 
é automaticamente comutada para 
150 ℃ para minimizar o consumo de 
energia.

Importante! Não armazene nenhum 
alimento na geladeira durante este 
período.
  Quando a função de férias estiver 
ativada, você pode desligar a função de 
férias através de pressionar o botão 
"Refrigerador" ou "Congelador" e a 
configuração da temperatura do 
congelador retornará à configuração 
anterior.

5. Alarme
Em caso de alarme, o ícone "        " estará 
ligado e haverá um zumbido.

Alarme de porta
  Se a porta da geladeira ou congelador 
estiver aberta por tempo longo, o alarme 
da porta soará. Em caso de alarme de 
porta, o alarme soa 3 vezes a cada 1 
minuto e vai parar de soar 
automaticamente depois de 10 minutos.

  Para economizar energia, evite manter 
a porta aberta por um longo período de 
tempo ao usar o aparelho. O alarme da 
porta pode ser cancelado através de 
fechar a porta.

Refrigerador da Hisense
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Usar seu aparelho

Esta seção informa a você como usar a 
maioria das funções úteis. Recomendamos 
que você leia atentamente esta seção antes 
de usar o aparelho.
1 Usar o compartimento da geladeira
O compartimento da geladeira é adequado 
para armazenar carne, vegetais e frutas. 
Recomenda-se que os alimentos sejam 
embalados em recipientes selados ou 
envoltos em envoltórios de alimentos de 
polietileno para evitar a perda de umidade 
ou permitir que os sabores não se misturem.

Cuidado! Nunca feche a porta da geladeira 
enquanto as prateleiras, as gavetas e/ou 
lâminas deslizantes telescópicas são 
estendidas. A ação pode danificar tanto elas 
quanto a geladeira.

Prateleiras de vidro e prateleiras de porta
O compartimento do frigorífico é fornecido 
com 5 prateleiras de vidro e várias 
prateleiras de porta diferentes, que são 
adequadas para o armazenamento de ovos, 
líquidos enlatados, bebidas engarrafadas e 
alimentos embalados ... Elas podem ser 
colocadas em diferentes alturas de acordo 
com suas necessidades. Antes de remover 
as prateleiras da porta, retire todos os 
alimentos para evitar o derramento.

   Quando você remove as prateleiras, puxe-
as suavemente para frente até que a 
prateleira saia das guias da prateleira.
   Quando você retorna as prateleiras, 
certifique-se de que não há obstáculo atrás e 
empurre suavemente a prateleira para a 
posição.

Gavetas
A gaveta, montada em lâminas de extensão 
telescópicas, é usada para armazenar 
vegetais e frutas.
Quando você remove a gaveta, puxe-a para 
a frente e retire os controles deslizantes.
Lembre-se de remover todos os alimentos 
primeiro.
Depois de retirar as gavetas, assegure-se 
de que as lâminas sejam totalmente 
retiradas.
Operação do suporte de garrafa
O suporte de garrafa pode ser usado para 
armazenar garrafas, latas e recipientes 
altos no lugar.
O suporte pode ser usado nas prateleiras 
da porta do meio e baixo e pode ser movido 
de lado a lado, conforme necessário.

Nota: Todas as prateleiras e tampas das 
portas são completamente removíveis para 
limpeza.
2. Usar seu compartimento de
congelador
O compartimento de congelador é 
adequado para o armazenamento de 
alimentos necessários para serem 
congelados, como carne, sorvete e outros.
Cuidado! Certifique-se de que os frascos 
não ficam no congelador por mais tempo do 
que o necessário, pois o congelamento 
pode causar a quebra da garrafa.

Refrigerador da Hisense
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Gavetas
As gavetas, montadas em lâminas de 
extensão telescópicas. podem ser 
usadas para armazenar grandes 
quantidades de alimentos congelados.
  O método de remoção das gavetas é 
o mesmo que o da gaveta no
compartimento do refrigerador.

Refrigerador da Hisense
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Dicas úteis e sugestões
Dicas de economia de energia
Recomendamos que você siga as 
dicas abaixo para economizar energia.
● Tente evitar manter a porta aberta
durante longos períodos para 
economizar energia.
● Verifique se o aparelho está longe de
qualquer fonte de calor. (Luz solar 
direta, forno elétrico ou fogão etc.)
● Não ajuste a temperatura mais fria do
que o necessário.
● Não guarde alimentos quentes ou
evapore líquidos no aparelho.
●Coloque o aparelho numa sala bem
ventilada, livre de umidade. Consulte o 
capítulo Instalação do seu novo 
aparelho.
●O diagrama mostra a combinação
correta para as gavetas e prateleiras. 
Não ajuste a combinação como esta foi 
projetada para ser a configuração mais 
eficiente em termos de energia.
Dicas para refrigeração de alimentos 
frescos
● Não coloque alimentos quentes
diretamente na geladeira, a temperatura 
interna aumentará, resultando no 
compressor ter que trabalhar mais e 
consumir mais energia.
● Cubra ou envolva os alimentos,
especialmente se o alimento tiver um 
sabor forte.
● Coloque os alimentos adequadamente
para que o ar possa circular livremente 
em torno dele.
Dicas para refrigeração

Carne (todos os tipos) deve ser 
envolvida em papel de embrulho de 
polietileno e colocada na prateleira de 
vidro acima da gaveta de vegetais. 
Sempre siga os tempos de 
armazenamento de alimentos e use 
antes das datas sugeridas pelos 
fabricantes.
Comida cozida, pratos frios, etc.: 
devem ser cobertos e podem ser 
colocados em qualquer prateleira.

● Frutas e legumes: devem ser
armazenados na gaveta especial 
fornecida.

Dicas para congelação
● Ao iniciar ou depois dum período fora
de uso, deixe o aparelho funcionar pelo 
menos 2 horas nas configurações mais 
altas antes de colocar alimentos no 
compartimento. 
● Prepare alimentos em pequenas
porções para permitir que ele seja 
congelado rapidamente e 
completamente e para tornar possível 
descongelar posteriormente apenas a 
quantidade necessária.
● Envolva os alimentos em papel
alumínio ou envoltórios de polietileno 
que sejam herméticos.
● Não permita que alimentos frescos e
descongelados toquem nos alimentos 
que já estão congelados para evitar 
descongelar parcialmente os alimentos 
congelados.
● Os produtos congelados, se
consumidos imediatamente após a 
remoção do congelador, provavelmente 
causarão queimaduras na pele.
   Recomenda-se rotular e fechar cada 
pacote congelado para manter 
informado sobre o tempo de 
armazenamento.

 Manteiga e queijo: deve ser 
embrulhado em papel alumínio ou 
plástico.
    Frascos de leite:
Deve ter uma tampa e ser armazenado 
nas prateleiras da porta.

Sugestões para o armazenamento de 
alimentos congelados
● Certifique-se de que os alimentos
congelados tenham sido armazenados 
corretamente pelo retalhista de 
alimentos.
● Uma vez descongelado, o alimento 
irá deteriorar-se rapidamente e não 
deve ser re-congelado. Não exceda o 
período de armazenamento indicado 
pelo fabricante de alimentos.

Refrigerador da Hisense
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Desligar o seu aparelho
Se o aparelho precisar de ser 
desligado por um período prolongado, 
as seguintes etapas devem ser 
tomadas, evite o mofo no aparelho.
1. Remova todos os alimentos.

2.     Remova a ficha de alimentação da 
tomada.
3.     Limpe e seque completamente o 
interior.
4.      Certifique-se de que todas as portas 
estejam abertas um pouco para permitir 
que o ar circule.

Limpeza e manutenção
Por razões de higiene, o aparelho 
(incluindo acessórios exteriores e 
interiores) deve ser limpo regularmente, 
pelo menos a cada dois meses. 
Atenção! O aparelho não deve ser 
ligado à rede elétrica durante a limpeza. 
Perigo de choque elétrico! Antes de 
proceder à limpeza, desligue o aparelho 
e retire a ficha da tomada.

-Limpe o painel digital e o painel de 
exibição com um pano limpo e macio. 
-Pulverize água no pano de limpeza em 
vez de pulverização direta na superfície 
do aparelho. Isso ajuda a garantir uma 
distribuição uniforme da umidade na 
superfície.
-Limpe as portas, maçanetas e 
superfícies do gabinete com um 
detergente suave e, em seguida, limpe-o 
com um pano macio. 

Limpeza exterior
Para manter a boa aparência do seu 
aparelho, você deve limpá-lo 
regularmente.

Cuidado!
-Não use objetos pontiagudos, pois eles 
podem arranhar a superfície. 

-Não use Diluente, Detergente de carro, 
Clorox, óleo etéreo, produtos de limpeza 
abrasivos ou solvente orgânico, como 
benzeno para limpeza. Os produtos 
podem danificar a superfície do aparelho 
e provocar um incêndio.

Limpeza interior
Você deve limpar regularmente o interior 

do aparelho. Será mais fácil de limpar 
quando os estoques de alimentos são 
baixos. 
-Limpe o interior do frigorífico com uma 
solução fraca de bicarbonato de sódio 
e, em seguida, enxágue-o com água 
morna através duma esponja ou pano 
escorrido. 
-Limpe e seque o aparelho 
completamente antes de substituir as 
prateleiras e cestos. Seque bem todas 
as superfícies e peças removíveis 
antes de colocá-las novamente no 
lugar. Embora este aparelho 
descongele automaticamente, pode 
ocorrer uma camada de geada nas 
paredes interiores do compartimento do 
congelador se a porta for aberta com 
frequência ou mantida aberta por 
tempo longo. Se a geada é muito 
espessa, espere até que os estoques 
de alimentos estejam baixos e proceda 
da seguinte maneira: 
1 . Retire os cestos de alimentos e 
acessórios existentes, desligue o 
aparelho da corrente eléctrica e deixe 
as portas abertas. Ventile a sala 
completamente para acelerar o 
processo.
2.Quando a descongelação estiver
concluída, limpe o congelador 
conforme descrito acima.
Atenção! Não utilize objetos afiados 
para remover a geada da geladeira. 
Apenas depois que o interior esteja 
completamente seco, o aparelho deve 
ser ligado e ligado à tomada 
novamente.
Limpeza de vedação de portas
Tome cuidado para manter os selos 
das portas limpos. Os alimentos e as 

Refrigerador da Hisense
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Solução de problemas
Se você tiver um problema com o seu aparelho ou está preocupado que o aparelho 
não esteja funcionando corretamente, você pode realizar algumas verificações 
simples antes de telefonar para o serviço, por favor veja abaixo. Você pode realizar 
algumas verificações fáceis de acordo com esta seção antes de telefonar para a 
assistência técnica.
Aviso! Não tente reparar o aparelho por si próprio. Se o problema persistir depois 
de ter feito as verificações mencionadas a seguir, entre em contato com um 
eletricista qualificado, engenheiro de serviço autorizado ou a loja onde você 
adquiriu o produto.

bebidas pegajosas podem fazer com 
que os selos fiquem colados ao armário 
e rasgados quando você abre a porta. 
Lave o selo com um detergente suave e 
água morna. Enxágue e seque o 
aparelho completamente após a 
limpeza. 
Cuidado! Somente depois que as 
vedações da porta estão 
completamente secas, o aparelho pode 
ser ligado
Substituição da luz LED 
Atenção: a luz LED não deve ser 
substituída pelo usuário. Se a luz LED

 estiver com defeito, entre em contato 
com a linha de atendimento do cliente 
para obter assistência. Para substituir 
a luz LED, as seguintes etapas podem 
ser usadas:

1.Desconecte o aparelho.
2. Remova a tampa da luz,
empurrando para cima e para fora. 

3.   Segure a tampa do LED com uma 
mão e puxe-a com a outra mão 
enquanto pressiona a trava do conector.
4.    Substitua a luz LED e encaixe-a 
corretamente para o lugar 
determinado.

Refrigerador da Hisense



17

O aparelho não 
está funcionando 
corretamente

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Problema

Odores dos 
compartimentos

Ruído do aparelho

O motor funciona 
continuamente

Uma camada de 
geada ocorre no 
compartimento

A temperatura no 
interior é muito alta

Possível causa & Solução

O interior deve ser limpo

Os sons abaixo são normais:
Ruídos de operação do compressor.

    Ruído de movimento de ar do motor do ventilador pequeno 
no compartimento do refrigerador ou outros compartimentos.

Som borbulhante semelhante ao de ebulição da água.
Ruído de rebentar durante o descongelamento automático.
Ruído de clique antes que o compressor funcione.

Outros ruídos anormais são causados devido às razões 
abaixo e você pode verificar e tomar medidas:

O gabinete não está horizontal.
A parte traseira do aparelho encosta na parede.
Garrafas ou outros recipientes caiam ou rolam.

É normal ouvir frequentemente o som do motor, ele terá de 
funcionar mais nas seguintes circunstâncias:
    A configureção da temperatura é definida para o nível 
mais frio do que o necessário
    Uma grande quantidade de comida quente foi 
recentemente armazenado no aparelho.

A temperatura no exterior do aparelho é muito alta.
As portas são mantidas abertas por um período de tempo 
muito longo ou muito frequentemente.
Após a instalação do aparelho ou o aparelho tenha sido 
desligado por um longo tempo.

Verifique se as saídas de ar não estão bloqueadas por 
alimentos e garanta que o alimento é colocado dentro do 
aparelho para permitir uma ventilação suficiente. Certifique-
se de que a porta está completamente fechada. Para 
remover os obstáculos, consulte o capítulo de limpeza e 
manutenção.
Você pode ter deixado as portas abertas por um período de 
tempo muito longo ou muito frequentemente; ou as portas 
são mantidas abertas por algum obstáculo; ou o aparelho 
está localizado com espaço insuficiente nas partes laterais, 
traseira e superior.

Verifique se o cabo de alimentação está conectado à 
tomada de energia corretamente.
Verifique o fusível ou circuito da fonte de alimentação, 
substitua-o se necessário.

A temperatura ambiente está muito baixa. Tente definir a 
temperatura do compartimento para um nível mais frio para 
resolver este problema.
É normal que o congelador não esteja funcionando durante 
o ciclo de descongelação automática, ou por um curto
período de tempo após que o aparelho seja ligado para 
proteger o compressor.

Alguns alimentos, recipientes ou embalagens causam odores.

Refrigerador da Hisense
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Eliminação do aparelho
É proibido eliminar este aparelho como lixo doméstico.

Materiais de embalagem
Os materiais de embalagem com o símbolo de reciclagem são recicláveis. 
Descarte a embalagem para um recipiente apropriado para recipiente de recolha 
para reciclá-la.
Antes da eliminação do aparelho
1. Retire a ficha da tomada.
2. Corte o cabo de alimentação e descarte com a ficha.
Atenção! Os refrigeradores contêm refrigerante e gases no isolamento. O 
refrigerante e os gases devem ser descartados profissionalmente, pois podem 
causar lesões oculares ou ignição. Certifique-se de que a tubagem do circuito de 
refrigerante não é um dano antes da eliminação adequada.

Eliminação correta deste produto
Esta marca indica que este produto não deve ser descartado com 
outros resíduos domésticos em toda a UE. Para evitar possíveis 
danos ao meio ambiente ou à saúde humana causados pela 
eliminação incontrolada de resíduos, recicle-o de forma responsável 
para promover a reutilização sustentável de recursos materiais. 
Para devolver o seu aparelho usado, utilize os sistemas de recolha 
ou contacte o revendedor onde o produto foi adquirido. Eles podem 
levar este produto para reciclagem segura ambiental.

220-240V~, 50Hz, R600a ;
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