
Este produto utiliza gás isolante e gás 

refrigerante que não atacam a 

camada de ozônio e têm potencial 

reduzido de efeito estufa. Estes gases 

são inflamáveis.

Características Gerais

Refrigerador BRM38/BRM39/BRM42

  1 - Compartimento Diversos

  2 - Formas de Gelo

  3 - Controle de Circulação de Ar

  4 - Controle Temperatura do

        Refrigerador

  5 - Compartimento Extra Frio

  6 - Sensor Temperatura

  7 - Iluminação LED 

  8 - Prateleiras de Vidro Temperado

        (reguláveis e removíveis)

  9 - Tampa Gaveta de Legumes

10 - Controle de Umidade da Gaveta  

        de Legumes

11 - Gaveta de Legumes

12 - Pés Estabilizadores

13 - Prateleiras Porta Freezer  

14 - Prateleira Porta-Ovos

15 - Porta Latas (exclusivo BRM38/39)

16 - Porta Latas (exclusivo BRM42)

17 - Prateleiras Multi-Uso

18 - Fruteira (exclusivo BRM39/42)

19 - Prateleira Garrafas
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Informação Ambiental

Comece por aqui
Se você quer tirar o máximo proveito da tecnologia contida neste produto, leia o 
Guia Rápido por completo.
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GUIA RÁPIDO

Seu refrigerador usa o sistema Frost Free, que torna 
desnecessário fazer o degelo, pois o mesmo ocorre naturalmente.

Frost 
Free
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Pés estabilizadores

Coloque o refrigerador no local escolhido.

Gire os pés estabilizadores até encostá-los

no chão, travando e estabilizando o produto.

Os pés estabilizadores possuem tamanhos

diferentes para garantir maior estabilização

do produto. 

Nivelando seu Produto

Usando o Produto

Importante

• Para facilitar o fechamento da porta do seu refrigerador, gire um pouco mais

 os pés estabilizadores inclinando levemente o produto para trás.

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

Para regular o ajuste da temperatura

do refrigerador é necessário pressionar

o botão de controle até a posição 

desejada, conforme orientação 

abaixo:
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2 e 3
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Mínimo

Médio

Máximo

Turbo Frio

Dias frios. Poucas aberturas de porta.

Condições normais de uso.

Dias quentes. Muitas aberturas de porta.

Para uso intenso do refrigerador como compras, festas 
ou resfriamento mais rápido dos alimentos. A posição 
turbo frio é acionada quando todos os leds ficam acesos.

Posição Resfriamento Situações de uso

Importante

Não deixe na posição Freezer Máx 

por mais de 24 horas.

Importante

Utilizando na posição Refrigerador 

Max, o refrigerador ficará mais frio. 

Isto pode causar o congelamento dos 

alimentos.
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Posições

Botão de Controle

Controle de Circulação de Ar

Este controle serve 

para regular a 

quantidade de ar 

frio que vai para o 

freezer e também 

para o refrigerador.

É um ajuste fino de 

temperatura e pode 

ser utilizado em situações específicas.

• Mantenha o botão na posição Normal. 

Esta é a condição normal de uso.

• Freezer Máx: Utilize nesta posição 

quando quiser congelar rapidamente

 um alimento no freezer.

• Refrigerador Máx: Utilize nesta posição 

quando quiser resfriar rapidamente os 

alimentos no refrigerador.

Como Operar o Controle de Temperatura
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Sistema Frost Free

• Ao armazenar alimentos, evite colocá-

los próximos  às saídas de ar, pois além 

de prejudicar o bom funcionamento do 

produto, pode 

causar o 

congelamento 

dos alimentos.

Compartimento Freezer

• Ao armazenar alimentos, evite colocá-los 

próximo às saídas de ar. Isto prejudica o 

desempenho do produto e aumenta o 

ruído de ventilação (veja o item “Ruídos 

Considerados Normais”).

Componentes do Produto

• Ao armazenar alimentos no 

compartimento freezer, prepare 

pequenas porções, isto possibilitará um 

congelamento mais rápido e a utilização 

integral de cada porção.

Compartimento Diversos

Este compartimento 

permite melhor 

aproveitamento e 

organização do 

espaço interno do 

freezer.

Compartimento Extra Frio

Neste compartimento a temperatura é mais 

fria do que nos demais compartimentos do 

refrigerador e portanto é indicado para 

armazenar laticínios, frios, embutidos e 

carnes. 

• Não é aconselhável remover a tampa 

basculante 

frontal do 

compartimento 

extra frio.

Prateleiras do Refrigerador

O seu refrigerador possui 3 prateleiras de 

vidro temperado removíveis. Você pode 

trocar de lugar de acordo com as suas 

necessidades.

Controle de Umidade

A gaveta de legumes possui um controle 

de umidade que permite regular a 

passagem de ar para o interior da gaveta, 

de acordo com sua necessidade.

É recomendável manter o controle de 

umidade fechado para a conservação de

vegetais folhosos e 

aberto para

conservação de 

frutas.

Fruteira
(exclusivo BRM39, BRM42)

A fruteira é um 

espaço de fácil 

acesso para 

armazenamento

de frutas delicadas 

prontas para 

consumo.

Este compartimento também pode ser 

usado para lavar frutas.

Porta Latas
(exclusivo BRM38, BRM39)

O porta latas do 

seu refrigerador 

tem capacidade 

para armazenar 4 

latas. Ele pode ser 

retirado e levado à 

mesa ou ao freezer.

Porta Latas
(exclusivo BRM42)

O porta latas do 

seu refrigerador 

tem capacidade 

para armazenar

6 latas.



Iluminação LED
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Parte Traseira 

Seu refrigerador possui um condensador 
(grade) na parte traseira que tem a função 
de trocar calor com o ambiente.
Para garantir o bom funcionamento do 
produto, é importante que o condensador 
não seja obstruído de forma alguma, como 
por exemplo colocando roupas atrás do 
produto para secar. Caso isso ocorra, a 
troca de calor será prejudicada e causará 
aumento no consumo de energia, e em 
casos extremos poderá ocasionar danos 
irreversíveis ao compressor.

Manutenção e Cuidados

Importante

Seu produto utiliza LED’S para 

iluminação interna. Caso necessário a 

substituição, chame a Rede de Serviços 

Brastemp.

Bandeja de Degelo

O acúmulo de água neste recipiente é 

normal. A água é proveniente do degelo 

automático que será evaporada lenta e 

naturalmente.

Esta peça não 

deve ser retirada.

Risco de Explosão

Use produtos de limpeza que não 
sejam inflamáveis. 

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

Risco de Choque Elétrico

Retire o plugue da tomada antes de 
efetuar qualquer manutenção ou 
limpeza do produto.

Recoloque todos os componentes 
antes de ligar o produto.

Não seguir estas instruções pode 
trazer risco de morte ou choque 
elétrico.



Ruídos Considerados Normais

Alguns ruídos são considerados próprios ao funcionamento do produto.

A seguir, apresentamos uma relação descritiva dos ruídos característicos do 

funcionamento.

Ruído do sistema 

de ventilação

Ruído “clic” na 

parte traseira do 

produto quando o 

compressor liga

Ruído de degelo

Ruído característico de ventilador, que mostra que o 

sistema frost free está em perfeito funcionamento.

Este sistema garante uma temperatura uniforme no 

produto e faz com que não haja necessidade de se fazer 

o degelo.

Ruído característico do produto. Quando o relê é 

acionado o mesmo gera um “clic” que significa que o 

compressor partiu (ligou).

Ruído característico de água escorrendo.

Ocorre quando o refrigerador está fazendo o degelo.

Para mais informações sobre tipos de ruído, consulte o Manual do Produto.
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Soluções de Pequenos Problemas

A circulação do ar está 

sendo dificultada.

Controle de temperatura 

na posição incorreta.

LED queimado.

Não obstrua as saídas de ar.

Veja o item “Componentes do Refrigerador”

(Sistema Frost Free).

Ajuste-o conforme o item “Usando o Produto” 

(Como Operar o Controle de Temperatura).

Chame a Rede de Serviços Brastemp.

Problema Causa Provável Solução

Refrigeração 

insuficiente

Luz não

acende

Antes de ligar para a Rede de Serviços Brastemp, faça uma verificação prévia, 

consultando a tabela a seguir:

Para mais informações sobre soluções de pequenos problemas, consulte o Manual do Produto.



Modelo BRM38 BRM39 BRM42

Dimensões sem embalagem (mm) (mm) (mm)

Altura  1758 1758 1856

Largura 619 619 619

Largura c/ a porta aberta a 115º 1000 1000 1000 

Profundidade 690 690 690

Profundidade c/ a porta aberta a 90º  1223 1223 1223

Capacidade bruta (litros) (litros) (litros)

Total 354 354 380

Compartimento refrigerador  273 273 299

Compartimento freezer 81 81 81

Capacidade de armazenagem (litros) (litros) (litros)

Total 352 352 378

Compartimento refrigerador 272 272 298

Compartimento freezer 80 80 80

Capacidade de congelamento (em até 24 horas) 4 kg 4 kg 4 kg

Peso máximo sobre componentes (kg) (kg) (kg)

Compartimento diversos 7,5 7,5 7,5

Compartimento extra frio 8 8 8

Prateleira de vidro (cada) 20 20 20

Tampa da gaveta de legumes 20 20 20

Gaveta de legumes 15 15 15

Prateleira porta freezer (cada) 5 5 5

Prateleira porta-ovos 2,5 2,5 2,5

Porta latas 2,5 2,5 2,5

Fruteira (exclusivo BRM39/42) — 2,5 2,5

Prateleira multi-uso (cada) 5 5 5

Prateleira garrafas 8 8 8

Peso sem embalagem (kg) 65 65 68
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O fabricante se reserva no direito de modificar as características gerais, técnicas e estéticas 

de seus produtos sem aviso prévio.
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Características Técnicas


