








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.

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA
ADVERTÊNCIA: Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos, quando usar o seu refrigera-
dor, siga estas precauções básicas:

Este é o símbolo de alerta de segurança.  Este símbolo alerta sobre situações que 
podem trazer riscos a 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 signifi cam:

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

� Não remova o fi o de aterramento. 
� Ligue o fi o de aterramento a um terra efetivo.
� Não use adaptadores. 
� Não use extensões.  
� Retire o plugue da tomada antes de limpar ou con-

sertar o produto. 
� Após limpeza ou manutenção recoloque todos os 

componentes antes de ligar o produto.
� Use produtos de limpeza que não sejam infl amáveis. 
� Mantenha produtos infl amáveis, tais como gaso-

lina, longe do seu refrigerador. 

� Use duas ou mais pessoas para mover e instalar 
o refrigerador.

�  Não danifi que 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 com-

partimentos do produto, a menos que expressa-
mente autorizado pelo fabricante.

FIQUE ATENTO PARA ESTAS INSTRUÇÕES

• A Whirlpool S.A., no seu processo de fabricação de refrigeradores e freezers, possui um sistema de 
gestão de substâncias nocivas certifi cado 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 poten-

cial reduzido de efeito estufa. Estes gases são infl amáveis.

SEGURANÇA DO REFRIGERADOR

INFORMAÇÃO AMBIENTAL































Seu refrigerador pos-
sui um sistema frost 
free, que torna desne-
cessário fazer o degelo. 
O degelo ocorre auto-
maticamente na parte 
interna do produto, 
por isso não utilize 
dispositivos mecânicos 
ou outros meios para 
acelerar esse processo.
O sistema wind flow garante que o ar frio 
seja distribuído de maneira homogênea 
para todo o refrigerador.



























O seu produto Brastemp é garan-
tido 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 03 (três) primeiros meses - 
garantia legal;

• Os 09 (nove) últimos meses, - ga-
rantia especial, concedida pela 
Whirlpool S.A.;

A garantia compreende a substi-
tuição 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 assistên-
cia técnica da Rede de Serviços 
Brastemp.

As garantias legal e/ou especial fi-
cam automaticamente invalidadas 
se:

• O uso do produto não for exclusi-
vamente doméstico;

• Não forem observadas as orienta-
ções e recomendações do Manual 
do Consumidor quanto a utiliza-
ção do produto;

• Na instalação do produto não 
forem observadas as especifi-
cações 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 com-
patível com o produto, etc.;

• Na instalação, as condições elétri-
cas e/ou hidráulicas e/ou de gás 
não forem compatíveis com a ideal 
recomendada no Manual do Con-
sumidor do produto; 

• Tenha ocorrido mau uso, uso ina-
dequado ou se o produto tiver so-
frido alterações ou modificações 
estéticas e/ou funcionais, bem 
como, tiver sido realizado conserto 
por pessoas ou entidades não cre-
denciadas pela Whirlpool S.A.;

• Houver sinais de violação do 
produto, remoção e/ou adultera-
ção do número de série ou da eti-
queta de identificação do produto.

As garantias legal e/ou especial não 
cobrem:

• Despesas com a instalação do 
produto realizada pela Rede de 
Serviços Brastemp, ou por pes-
soas ou empresas não credencia-



das pela Whirlpool S.A., salvo os 
produtos com instalação gratuíta 
informada no manual;

• Despesas decorrentes e conse-
quentes de instalação de peças e 
acessórios que não pertençam ao 
produto, mesmo aqueles comer-
cializados pela Whirlpool S.A., salvo 
os especificados para cada modelo 
no Manual do Consumidor;

• Despesas com mão-de-obra, ma-
teriais, peças e adaptações neces-
sárias à preparação do local para 
instalação do produto, ou seja: rede 
elétrica, de gás ou hidráulica, alve-
naria, aterramento, esgoto, etc.;

• Falhas no funcionamento do produ-
to decorrentes da falta de for-
necimento ou problemas e/ou insu-
ficiência no fornecimento de energia 
elétrica, água ou gás na residência, 
tais como: oscilações de energia elé-
trica superiores ao estabelecido no 
Manual do Consumidor, pressão de 
água insuficiente para o ideal fun-
cionamento do produto;

• Serviços e/ou despesas de ma-
nutenção e/ou limpeza do produto;

• Falhas no funcionamento normal 
do produto decorrentes da falta 
de limpeza e excesso de resíduos, 
ou ainda, decorrentes da existên-
cia de objetos em seu interior, es-
tranhos 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 inunda-
ção, etc.;

Importante: NÃO NOS RESPON-
SABILIZAMOS POR VÍCIO DE SER-
VIÇOS PRESTADOS POR TER-
CEIROS.

Recomendamos que no ato da en-
trega, confira seu produto na pre-
sença do transportador. Verifique 
a qualidade da entrega, a quanti-
dade, 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 re-
sponsável pelo serviço de entrega. 

• Defeitos estéticos (produtos risca-
dos ou amassados) ou com falta 
de peças internas ou externas de 
produtos vendidos no estado, sal-
do ou produtos de mostruário.

 Esses produtos têm garantia de 12 
meses apenas para defeitos fun-
cionais não discriminados na nota 
fiscal de compra do produto.



• Despesas por processos de ins-
peção e diagnóstico, incluindo a 
taxa de visita do técnico, que de-
terminem que a falha no produto 
foi causada por motivo não coberto 
por esta garantia.

• Chamados relacionados a orien-
tação de uso de eletrodoméstico, 
cuja explicação esteja presente 
no Manual do Consumidor ou em 
Etiquetas Orientativas que acom-
panham o produto, serão cobra-
dos dos consumidores.

A garantia especial não cobre:

• Deslocamentos para atendimen-
tos de produtos instalados fora 
do município sede da Rede de Ser-
viços Brastemp, o qual poderá co-
brar taxa de locomoção do técnico, 
previamente aprovada pelo con-
sumidor, conforme tabela de quilo-
metragem 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 natu-
ral, descartáveis ou consumíveis, 
peças móveis ou removíveis em 
uso normal, tais como, lâmpadas, 
filtros, botões de comando, puxa-
dores, produtos riscados e amas-
sados, 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 ne-
nhuma pessoa ou entidade a as-
sumir em seu nome, qualquer outra 
responsabilidade relativa à garantia 
de seus produtos além das aqui ex-
plicitadas.
A Whirlpool S.A. reserva-se o di-
reito de alterar características 
gerais, técnicas e estéticas de seus 
produtos, sem aviso prévio.
Este Termo de Garantia é válido 
para produtos vendidos e instala-
dos 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.

Whirlpool S.A.
Unidade de Eletrodomésticos
Atendimento ao Consumidor
Rua Olympia Semeraro nº 675
Jardim Santa Emília
CEP 04183-901 - São Paulo - SP
Caixa postal 5171

Capitais e Regiões Metropolitanas,
ligue; (11) 3003-0099

Demais localidades, ligue:
0800 970 0999
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