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1Instruções  Importantes de Segurança

•	 	 É	 muito	 importante	 que	 você	 leia	 atentamente	 todas	 as	 instruções	
contidas	neste	manual	antes	de	utilizar	o	produto,	pois	elas	garantirão	sua	segurança.
•	 	 Os	 invólucros	 plásticos	 e	 outros	materiais	 da	 embalagem	 do	 produto	
deverão	ficar	longe	do	alcance	de	crianças	e	animais	para	evitar	risco	de	sufocamento	
ao	brincar	ou	manusear	tais	resíduos.
•	 	Verifique	se	a	tensão	(voltagem)	do	seu	produto	é	a	mesma	da	tomada	a	
ser	utilizada.
•	 	Este	produto	não	se	destina	à	utilização	por	pessoas	(inclusive	crianças)	
com	capacidades	físicas,	sensoriais	ou	mentais	reduzidas,	ou	por	pessoas	com	falta	
de	experiência	e	conhecimento,	a	menos	que	tenham	recebido	instruções	referentes	
à	utilização	do	produto	ou	estejam	sob	a	supervisão	de	uma	pessoa	responsável	pela	
sua	segurança.
•	 	Recomenda-se	que	as	crianças	sejam	vigiadas	para	assegurar	que	elas	
não	estejam	brincando	com	o	produto.
•	 	 Se	 o	 cordão	 elétrico	 está	 danificado,	 ele	 deve	 ser	 substituído	 pelo	
fabricante	ou	agente	autorizado,	a	fim	de	evitar	riscos.
•	 	Se	o	produto	apresentar	marcas	de	queda	ou	apresentar	qualquer	tipo	de	
dano	no	cordão	elétrico,	no	plugue	ou	em	outros	componentes,	o	mesmo	não	deverá	
ser	utilizado.	Se	o	produto	apresentar	qualquer	defeito,	a	manutenção	deverá	ser	
feita	em	uma	assistência	técnica	autorizada	Cadence.
•	 	Não	ligue	o	produto	em	tomadas	elétricas	sobrecarregadas	com	outros	
produtos	elétricos	em	funcionamento.	A	sobrecarga	poderá	danificar	os	componentes	
e	provocar	sérios	acidentes.
•	 	 Não	 utilize	 extensões	 elétricas	 ou	 tomadas	múltiplas	 para	 evitar	mau	
contato	e/ou	sobrecarga	na	rede	elétrica.
•	 	 Não	 utilize	 aparelhos	 apresentando	 qualquer	 tipo	 de	 dano	 no	 cordão	
elétrico,	no	plugue	ou	em	outros	componentes.	Verifique	suas	condições	regularmente.	
Se	apresentar	algum	defeito,	leve-o	a	uma	assistência	técnica	autorizada	Cadence.
•	 	Não	imergir	o	cordão	elétrico,	o	plugue	ou	o	próprio	aparelho	na	água	ou	
em	outros	líquidos.	Não	toque	no	cordão	elétrico	com	as	mãos	molhadas.
•	 	Nunca	use	o	aparelho	próximo	a	materiais	corrosivos	ou	explosivos.
•	 	Mantenha	o	aparelho	e	o	cordão	elétrico	longe	do	calor,	da	luz	do	sol,	de	

Obrigado	por	adquirir	o	Frigobar	Cadence	Gourmet,	modelo	FGB500,	um	produto	de	
alta	tecnologia,	seguro	e	eficiente.	É	muito	importante	ler	atentamente	este	manual	de	
instruções,	as	informações	contidas	aqui	ajudarão	você	a	aproveitar	melhor	todas	as	
funções	do	produto	e	utilizá-lo	de	forma	segura.	Guarde	este	manual	para	consultas	
futuras.	

 1  INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA
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umidade	e	de	superfícies	cortantes	ou	similares.
•	 	 Em	 hipótese	 alguma	 tente	 desmontar	 ou	 consertar	 o	 aparelho.	 Toda	
substituição	de	peça	danificada	deve	ser	feita	somente	por	meio	do	serviço	autorizado	
Cadence.
•	 	Não	utilize	acessórios	que	não	sejam	originais	do	aparelho.	O	uso	de	
acessórios	que	não	sejam	originais	pode	prejudicar	o	funcionamento,	causar	danos	
ao	usuário	e	ao	produto.
•	 	A	Nota	Fiscal	e	o	Certificado	de	Garantia	são	documentos	importantes	e	
devem	ser	mantidos	para	efeito	de	garantia.	
•	 Crianças	 devem	 ser	 supervisionadas	 para	 que	 não	 brinquem	 com	 o	
aparelho.

Instruções Importantes de Segurança

 Somente para uso doméstico, interno e não comercial.

       Atenção
•	 Não	 armazene	 no	 Frigobar:	 medicamentos,	 produtos	 tóxicos	 ou	
químicos, pois podem contaminar os alimentos.

•	 Produtos	 em	 aerosol	 sob	 alta	 pressão,	 identificados	 pela	 palavra	
inflamável	ou	com	o	símbolo	de	uma	pequena	chama,	não	podem	ser	armazenados	
em	nenhum	frigobar	ou	freezer	sob	o	risco	de	explosão.

•	 Não	se	apoie	sobre	as	portas.	As	dobradiças	poderão	desregular-se,	
prejudicando	a	vedação	do	Frigobar	e	comprometendo	seu	desempenho.	

•	 Não	deposite	recipientes	com	temperatura	superior	a	80ºC	em	cima	do	
seu	Frigobar,	sob	o	risco	de	danificar	o	tampo	superior	do	produto.

•	 Jamais	deixe	velas	ou	incensos	acesos	sobre	o	Frigobar,	sob	risco	de	
provocar	incêndios.
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 2  COMPONENTES DO SEU FRIGOBAR

 1 Porta

	 2	 Borracha	de	Vedação

	 3	 Interior	do	produto

	 4	 Grades	deslizantes

	 5	 Controlador	de	temperatura	(termostato)

	 6	 LED	de	iluminação

	 7	 Saída	de	ar	frio

	 8	 Entrada	do	dreno

	 9	 Saída	de	ar	quente

	 10	 Reservatório	de	água

	 11	 Saída	do	dreno

Componentes	do	seu	Frigobar

Trás

Frente



4

2.2 Descrição dos componentes

Porta
•	 Pode	ser	utilizada	para	armazenar	garrafas	e	 latas.	Com	as	proteções	
articuladas,	suporta	garrafas	de	120mm	de	diâmetro	no	compartimento	inferior	e	até	
90mm	de	diâmetro	no	compartimento	superior.

IMPORTANTE!

 A	porta	não	é	reversível,	ou	seja,	sua	abertura	somente	poderá	ser	feita	
no	sentido	anti-horário.

Borracha de Vedação
•	 É	 responsável	pela	vedação	da	porta,	evitando	a	 troca	de	calor	com	o	
ambiente.

Grades deslizantes
•	 Permitem	tornar	o	seu	produto	muito	mais	versátil,	acomodando	diversos	
tamanhos	de	recipientes	/	alimentos.

Controle de temperatura
•	 Permite	selecionar	a	temperatura	interna	desejada.	

IMPORTANTE!

 O	seu	 frigobar	possui	sistema	eletrônico	de	refrigeração,	sua	eficiência	
está	 relacionada	 com	 a	 temperatura	 ambiente	 (temperatura	 do	 ar	 ao	 redor	 do	
produto).	O	sistema	eletrônico	pode	reduzir	a	temperatura	dentro	do	frigobar	em	até	
20°C.	Esta	redução	é	baseada	em	uma	temperatura	ambiente	de	25°C,	portanto	o	
ideal	é	que	seu	frigobar	NÃO	fique	instalado	dentro	de	móveis	ou	locais	com	pouca	
ventilação	ao	redor	do	mesmo.	Se	a	temperatura	no	ambiente	onde	o	frigobar	está	
instalado	for	maior	que	25°C,	o	desempenho	do	produto	irá	diminuir.

Componentes	do	seu	Frigobar
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LED de iluminação
•	 O	LED	de	2W	liga	automaticamente	ao	abrir	a	porta.	Um	sensor	localizado	
na	parte	 inferior	direita	da	cavidade	faz	com	que	LED	acenda	quanto	a	porta	está	
aberta.

Saída de ar frio
•	 Abertura	na	parte	traseira	interna	do	produto,	por	onde	o	ar	frio	entra	na	
cavidade.

IMPORTANTE!

	 Procure	manter	a	saída	de	ar	frio	sempre	livre	(sem	alimentos	na	frente),	
melhorando	assim	o	desempenho	do	produto.

Entrada do dreno
•	 É	responsável	por	coletar	e	direcionar	a	água	que	condensa	nas	paredes	
do	produto	para	fora.

Saída de ar quente
•	 Abertura	na	parte	 traseira	 externa	do	produto,	 por	 onde	o	ar	 quente	é	
eliminado	do	sistema.	

IMPORTANTE!

	 Para	um	bom	desempenho,	a	parte	traseira	do	produto	deve	ficar	afastada	
a	pelo	menos	3cm	de	paredes	ou	móveis.

Reservatório de água
•	 Armazena	a	água	proveniente	do	interior	do	produto.	Devido	à	diferença	
de	temperatura	entre	o	interior	e	o	exterior	do	frigobar,	ao	abrir	a	porta,	o	ar	quente	
entra	no	produto	úmido,	condensando	nas	paredes.	Estas	gotas	de	água	escorrem	
para	o	dreno	que	a	direciona	para	o	reservatório	de	água.	Caso	haja	necessidade,	
esvazie	e	limpe	o	reservatório.

Saída do dreno
•	 É	responsável	por	coletar	e	direcionar	a	água	que	condensa	nas	paredes	
do	produto	para	o	reservatório	de	água.

Componentes	do	seu	Frigobar
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 3  INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO

3.1 Instalação
•	 Não	instale	seu	frigobar	ao	ar	livre.
•	 Para	o	posicionamento	definitivo	do	 refrigerador,	 respeite	as	distâncias	
mínimas	recomendadas	[figura	1]:

•	 Verifique	se	o	espaço	deixado		na	frente	do	refrigerador	é	suficiente	para	
permitir	a	abertura	completa	da	porta.

3.2 Operação
•	 Estas	instruções	devem	ser	seguidas	antes	do	primeiro	abastecimento	ou	
após	cada	limpeza	do	frigobar.

[01]		 Conecte	o	plugue	de	seu	frigobar	na	 tomada	e	regule	o	controlador	de	
temperatura	(termostato)	na	posição	MÁX	(máximo	resfriamento).
[02]		 Deixe-o	funcionando	por	3	horas	antes	de	armazenar	qualquer	alimento	
em	seu	interior	para	estabilizar	a	temperatura	dentro	do	frigobar.
[03]		 Inicie	o	carregamento	pelas	prateleiras,	deixando	a	porta	por	último.	É	
importante	respeitar	os	limites	máximos	de	cargas	indicados	abaixo:

•	 Prateleiras	–	10Kg	cada
•	 Compartimento	superior	da	porta	–	1Kg
•	 Compartimento	inferior	da	porta	–	4Kg
•	 É	possível	colocar	até	15	kg	sobre	o	Frigobar

Figura 1

•		Em	cima:	10	cm
•		Do	lado:	3	cm
•		Atrás:	3	cm
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[04]		 Após	 o	 carregamento,	 regule	 o	 termostato	 na	 posição	 mais	 indicada,	
seguindo	 as	 informações	 do	 item	 “Tabela	 de	 Referência	 para	 Regulagem	 da	
Temperatura”.

Regular a Temperatura
•	 A	temperatura	interna	do	frigobar	depende	da	temperatura	ambiente,	da	
quantidade	de	alimentos	armazenados	e	do	número	de	vezes	que	a	porta	é	aberta.

IMPORTANTE!
	 O	seu	 frigobar	possui	sistema	eletrônico	de	refrigeração,	sua	eficiência	
está	 relacionada	 com	 a	 temperatura	 ambiente	 (temperatura	 do	 ar	 ao	 redor	 do	
produto).	O	sistema	eletrônico	pode	reduzir	a	temperatura	dentro	do	produto	em	até	
20°C.	Esta	redução	é	baseada	em	uma	temperatura	ambiente	de	25°C,	portanto	o	
ideal	é	que	seu	frigobar	NÃO	fique	instalado	dentro	de	móveis	ou	locais	com	pouca	
ventilação	ao	redor	do	mesmo.	Se	a	temperatura	no	ambiente	onde	o	frigobar	está	
instalado	for	maior	que	25°C,	o	desempenho	do	produto	irá	diminuir.

Tabela de Referência para Regulagem de Temperatura

Posição Função
Condições de uso do Frigobar

Temperatura Ambiente Carga Abertura da Porta

MÍN Frio	moderado Menor	que	10ºC Baixa Pouco	Frequente

MÉDIO Frio	Médio Entre	10ºC	e	18ºC Normal Pouco	Frequente

MÁX Frio	Máximo Entre	18ºC	e	25ºC Alta Pouco	Frequente

Para	desligar	o	Frigobar	é	preciso	tirá-lo	da	tomada

Figura 2
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IMPORTANTE!
	 O	produto	não	é	recomendado	para	ambientes	com	temperatura	
superior	25°C,devido	o	seu	funcionamento	ser	por	placa	eletrônica.	Caso	seja	
utilizado	em	ambientes	com	temperatura	superiores	a	25°C,	o	desempenho	irá	
diminuir	(não	vai	alcançar	a	temperatura	mínima)

3.3	Nicho	de	Instalação	(Embutido)

•	 O	seu	frigobar	pode	ser	embutido	em	um	móvel	para	combinar	melhor	
com	o	ambiente,	para	isso	siga	as	orientações:

[1]	 O	local	de	instalação	(nicho)	deve	ser	construído	com	material	resistente	
ao	calor.
[2]	 Antes	de	começar	a	instalação	de	seu	frigobar,	verifique	se	o	nicho	
(espaço	em	que	o	frigobar	será	embutido),	está	com	as	dimensões	conforme	
especificações	da	figura	3.

[4]	 Não	deixe	o	frigobar	encostado	no	fundo	do	nicho,	deixe	um	espaço	de	
no	mínimo	55mm	entre	a	parte	de	traz	do	frigobar	e	o	fundo	do	nicho.

       Atenção
•	 O	frigobar	não	pode	ficar	confinado	dentro	do	nicho,	a	parte	frontal	deve	
estar	aberta	e	livre	para	ventilação,	caso	contrário	poderá	danificar	o	produto.

Figura 3
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 4  LIMPEZA E MANUTENÇÃO

•	 Antes	de	iniciar	a	limpeza,	sempre	retire	o	plugue	da	tomada.
•	 Não	utilize	espátulas	metálicas,	objetos	pontiagudos,	escovas	e	agentes	
de	 limpeza	 como:	 álcool,	 querosene,	 gasolina,	 água	 sanitária,	 thinner,	 solventes,	
varsol,	ácidos,	vinagres	ou	outros	produtos	químicos	ou	abrasivos	não	recomendados	
neste	manual.

Parte Interna
•	 Limpe	o	interior	do	Frigobar	e	os	acessórios	com	uma	solução	de	água	
morna	e	bicarbonato	de	sódio	(uma	colher	de	sopa	de	bicarbonato	para	cada	1	litro	
de	água).	Seque-o	cuidadosamente.
•	 As	peças	plásticas	não	podem	ser	lavadas	com	água	quente.

Parte Externa
•	 Para	limpar	facilmente	a	parte	externa	do	seu	Frigobar	utilize	uma	solução	
de	água	morna	com	sabão	neutro	e	depois	seque-o	cuidadosamente.	

Borracha de Vedação da Porta
•	 A	 borracha	 de	 vedação	 da	 porta	 deve	 ser	 limpa	 cuidadosamente	 com	
sabão	neutro	e	água	morna.
•	 Enxágue	e	seque,	tomando	cuidado	para	não	danificar	a	borracha.

       Atenção
•	 Não	jogue	água	diretamente	dentro	ou	fora	do	Frigobar.
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 5  CONSELHOS E DICAS

Borracha de Vedação da Porta
•	 Ao	fechar	a	porta	de	seu	Frigobar,	pode	haver	formação	de	vácuo	interno,	
dificultando	a	abertura,	o	que	é	normal	devido	à	perfeita	vedação,	a	qual	contribui	
para	a	redução	do	consumo	de	energia.	Portanto,	não	force	a	abertura.	Aguarde	de	
um	a	dois	minutos	antes	de	abrir	novamente.
•	 Evite	 o	 contato	 de	 qualquer	 tipo	 de	 óleo	 ou	 gordura	 com	 as	 partes	
plásticas	do	Frigobar,	pois	pode	causar	danos	às	mesmas.
•	 Não	lubrifique	a	dobradiça	da	porta	do	seu	Frigobar	em	hipótese	alguma	
para	não	causar	danos	às	partes	plásticas.
•	 Caso	 você	 venha	 armazenar	 produtos	 alimentícios	 ou	 líquidos	 que	
absorvem	ou	transmitem	odores	muito	fortes	com	facilidade,	guarde	os	alimentos	em	
recipientes	com	tampas	ou	embalados	cuidadosamente.

Com economia de energia
•	 Não	utilize	toalhas	ou	plásticos	para	forrar	as	prateleiras	de	seu	frigobar	e	
distribua	bem	os	alimentos	para	facilitar	a	circulação	de	ar	frio	entre	eles.
•	 Nunca	coloque	alimentos	quentes	do	Frigobar.
•	 Em	 caso	 de	 curta	 ausência	 (ex.:	 feriados)	 seu	 Frigobar	 poderá	 ficar	
ligado,	não	esquecendo	que	pode	haver	falta	de	energia	elétrica	prolongada	durante	
sua	ausência.
•	 Em	caso	de	ausência	prolongada	 (ex.:	Férias),	pretendendo	desligar	o	
Frigobar,	 remova	 todos	os	alimentos	e	 limpe-o	deixando	a	porta	entreaberta	para	
evitar	mofo	e	odores	desagradáveis.	O	fato	do	Frigobar	permanecer	desligado	não	
comprometerá	seu	funcionamento	ao	ser	religado.

Armazenamento de Alimentos
•	 Para	preservar	as	características	dos	alimentos	ou	líquidos	mantenha-os	
em	recipientes	fechados.
•	 Para	verduras,	legumes	e	frutas	coloque-os	em	sacos	plásticos.	Seque	os	
recipientes	antes	de	colocá-los	no	Frigobar.
•	 Caso	 você	 venha	 a	 armazenar	 produtos	 alimentícios	 ou	 líquidos	
que	 absorvam	 ou	 transmitam	 odores	 muito	 fortes	 com	 facilidade,	 guarde-os	 em	
recipientes	com	tampa	ou	embalados	cuidadosamente.

Conselhos	e	Dicas
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 6  TERMO DE GARANTIA 

O	seu	Frigobar	Cadence	Gourmet,	modelo	FGB500,	tem		garantia	contra	defeitos	de	
fabricação	pela	Cadence,	por	um	período	superior	ao	estabelecido	por	lei.	Para	que	
a	garantia	tenha	validade,	é	imprescindível	a	apresentação	da	Nota	Fiscal	de	compra	
e	a	conformidade	com	as	condições	abaixo	enumeradas:
1	 A	Cadence	assegura	ao	proprietário	consumidor	deste	aparelho	a	garantia	
de	1	ano	contra	defeitos	de	fabricação,	sendo	que	os	primeiros	90	dias	referem-se	ao	
prazo	mínimo	estabelecido	por	lei	e	os	dias	subsequentes	como	garantia	adicional.
2	 A	garantia	de	1	ano	é	contada	a	partir	da	data	da	compra.
3	 Esta	garantia	perderá	a	sua	validade	se:
	 3.1	 O	defeito	 apresentado	 for	 ocasionado	por	 uso	 indevido,	 em	
desacordo	 com	 o	Manual,	 ou	 se	 ocasionado	 por	 fatores	 externos,	 como	 quedas,	
pancadas,	defeitos	na	rede	elétrica	e	raios.
	 3.2	 O	produto	for	alterado,	violado	ou	consertado	por	pessoa	não	
autorizada	pela	Cadence.
	 3.3	 O	 produto	 for	 ligado	 à	 fonte	 de	 energia	 diferente	 daquela	
recomendada	na	caixa.
	 3.4	 O	defeito	for	decorrente	do	uso	do	produto	em	situações	não	
domésticas	ou	em	desacordo	com	o	uso	recomendado.
4	 A	Cadence	não	efetuará	troca	caso	hajam	condições	de	sanar	os	defeitos	
do	produto	reclamado	em	garantia.
5	 A	 	 garantia	 não	 cobre	 a	 limpeza	 do	 aparelho.	 O	 produto	 deverá	 ser	
entregue	para	conserto	ao	posto	da	rede	autorizada	em	boas	condições	de	limpeza.
6	 A	 garantia	 não	 abrange	 peças	 e	 acessórios	 sujeitos	 a	 quebra,	 como	
fabricados	em	material	plástico	ou	vidro.
7	 Esta	 é	 uma	 garantia	 de	 balcão	 e,	 portanto,	 não	 cobre	 atendimentos	
domiciliares.
8		 Esta	garantia	não	cobre	danos	sofridos	pelo	produto	durante	o	transporte	
de	terceiros	contratado	pelo	reclamante	da	garantia.	
9	 Se	 o	 aparelho	 apresentar	 problemas	 de	 funcionamento,	 o	 consumidor	
deverá	levar	o	produto	até	o	Posto	Autorizado	mais	próximo.	
Cadence	Ind.	e	Com.	LTDA.,
Rua	Santos	Maccarini	650,	bairro	Machados,	Navegantes	–	SC	
Fone:	(47)	3347-9900
CEP:	88375-000					www.cadence.com.br				SAC:	(54)	3290-2200	
CNPJ:	03106170/0002-24
Inscrição	Estadual:	254.990.495
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