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Obrigado por escolher a Electrolux!

Dicas ambientais
O material da embalagem é reciclável e, para 
o descarte, separe plástico, papel e papelão. 
Isso ajudará na coleta seletiva de lixo.

Como contribuição à preser-
vação do meio ambiente, este 
aparelho utiliza gases tanto 
para espuma quanto para o 
sistema de refrigeração, em 
acordo com o protocolo de 
Montreal.

Este aparelho não deve ser tratado como lixo 
doméstico. Ao invés disso, ele deve ser envia-
do a um ponto de coleta aplicável para recicla-
gem de equipamentos elétricos e eletrônicos.

Neste manual, você encontra todas as 
informações necessárias para sua segu-
rança e uso adequado do seu refrigera-
dor. Leia-o por inteiro antes da instala-
ção e uso do eletrodoméstico e guarde 
esse guia para futuras consultas.

Em caso de dúvidas, ligue 
gratuitamente para o nos-
so Serviço de Atendimen-
to ao Consumidor (SAC) 
0800 728 8778.

Guarde a nota fiscal da compra. A garantia 
só é válida mediante sua apresentação no 
Serviço Autorizado Electrolux.

A etiqueta de identificação onde constam 
informações importantes como código, mo-
delo e fabricante, entre outras, será utilizada 
pelo Serviço Autorizado Electrolux caso seu 
refrigerador necessite de reparos. Por isso, 
não a retire do local onde está adesivada.

Consulte o site www.electrolux.com.br e 
encontre informações sobre acessórios 
originais, manuais e catálogos de toda a 
linha de produtos Electrolux.

Atenção
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1. Segurança

1.1 Para crianças
Mantenha o material da embalagem do refrige-
rador fora do alcance de crianças.

Não permita que seu eletrodoméstico seja 
manuseado por crianças, mesmo quando ele 
estiver desligado.

Pacote de sílica gel 
ou argila Desipak®

Caso seu refrigerador contenha algum pacote 
de sílica gel ou argila Desipak® em seu interior, 
jogue-o fora, em lixo comum, e não permita 
que crianças brinquem com ele.

Este aparelho não se destina à utilização por 
pessoas (inclusive crianças) com capacida-
des físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, 
ou por pessoas com falta de experiência e 
conhecimento, a menos que tenham recebido 
instruções referentes à utilização do aparelho 
ou estejam sob a supervisão de uma pessoa 
responsável pela sua segurança.

As crianças devem ser vigiadas para asse-
gurar que elas não estejam brincando com o 
aparelho.

1.2 Para usuários e instaladores
Desligue o refrigerador da tomada sempre que 
fizer limpeza ou manutenção. Para desligá-lo, 
não puxe o cabo elétrico; utilize o plugue.

Não prenda, torça ou amarre o cabo elétrico. 
Se o cabo de alimentação estiver danificado, 
este deve ser substituido pelo Serviço Autori-
zado Electrolux, a fim de evitar riscos.

Não armazene medicamentos, produtos tó-
xicos ou químicos no interior do refrigerador, 
pois eles podem contaminar os alimentos.

Não se apóie sobre as portas pois as dobradi-
ças podem se desregular e desalinhar a porta, 
prejudicando a vedação do refrigerador e 
comprometendo o seu desempenho.

Jamais deixe velas ou in-
censos acesos sobre o refri-
gerador, sob risco de provo-
car incêndios.

Produtos em aerosol sob 
alta pressão, identificados 
pela palavra inflamável ou 
com o símbolo de uma pe-
quena chama, não podem 
ser armazenados em ne-
nhum refrigerador ou freezer, 
sob o risco de explosão.

Evite tocar nas paredes do 
compartimento freezer com 
as mãos úmidas ou molha-
das, pois a baixa tempera-
tura pode causar lesões na 
pele.

Não coloque recipientes 
com temperaturas acima de 
80ºC sobre seu refrigerador 
para não danificar o topo.

Atenção

As seguintes recomendações devem 
ser observadas para sua segurança:

Transporte e Instalação

•	Este eletrodoméstico contém uma 
pequena quantidade de gás refrige-
rante R600a, que não é nocivo ao 
meio ambiente, mas é inflamável. Ele 
não agride a camada de ozônio, nem 
aumenta o efeito estufa;

imPortAnte

Esse modelo usa gás refrigerante infla-
mável R600a em seu sistema selado de 
refrigeração.

notA
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•	Durante o transporte e instalação do 
aparelho, cuide para não provocar 
danos as peças (compressor, tubos 
do evaporador e condensador) do 
sistema de refrigeração;

•	Vazamentos de gás refrigerante no 
sistema de refrigeração (compressor, 
tubos do evaporador e condensador) 
podem entrar em combustão e podem 
provocar danos aos olhos;

•	No caso vazamento de gás refrigeran-
te, evitar a exposição do aparelho e 
o local onde o mesmo se encontra, a 
chamas (fogo) e qualquer outro dis-
positivo que gera faísca.

•	Permita a ventilação natural do am-
biente onde está o eletrodoméstico 
por alguns minutos. Após desligue o 
aparelho da rede elétrica;

•	Em caso de dúvidas ligue gratuita-
mente para o Serviço de Atendimento 
ao Consumidor (0800 728 8778);

•	O local para a instalação do seu 
eletrodomestico deve possuir pelo 
menos 1 metro cúbico para cada 8 
gramas de gás refrigerante contida 
no produto. A quantidade de gás 
refrigerante contida neste eletrodo-
méstico é de 46 gramas. Este valor 
também está indicado na etiqueta de 
identificação do aparelho. É perigoso 
para qualquer indivíduo que não seja 
uma pessoa do Serviço Autorizado 
qualificada e com autorização de 
trabalho para gás refrigerantes de 
hidrocarboneto, para realizar conser-
tos ou reparos que envolvam remoção 
de algum componente do sistema de 
refrigeração (compressor, evaporador, 
condensador) ou do sistema elétrico 
e eletrônico (soquete lâmpada, inter-
ruptor, termostato, etc).

•	Este eletrodoméstico deve ser ligado 
a uma tomada aterrada;

•	Mantenha desobstruídos os orifícios e 
as aberturas de passagens de ar su-
perior, laterais e traseira. Respeite as 
distâncias mínimas (ver item instala-
ção), no local onde o eletrodoméstico 
será instalado;

Utilização e Limpeza

•	Este aparelho é destinado a uso do-
méstico e aplicações similares, tais 
como:

- cozinha de uso do grupo de funcio-
nários em lojas, escritórios e outros 
ambientes de trabalho;

- casas de fazenda e por clientes em 
hotéis, motéis e outros ambientes tipo 
residenciais;

- ambientes de meia-pensão;

- buffet e aplicações similares não 
destinados ao varejo.

•	AVISO: Não utilize dispositivos mecâ-
nicos ou outros meios para acelerar 
o processo de descongelamento, 
além daqueles recomendados neste 
manual;

•	AVISO: Não danifique o sistema de 
refrigeração (evaporador, compressor 
e condensador);

•	AVISO: Não use aparelhos elétricos 
dentro dos compartimentos de arma-
zenamento de alimentos do aparelho;

•	Não armazene material explosivo den-
tro do eletrodoméstico ou quaisquer 
outros materiais que contenham pro-
pelentes inflamáveis, tais como latas 
de spray, líquidos explosivos ou líqui-
dos inflamáveis, que possam causar 
uma explosão. Durante o funciona-
mento do aparelho, termostatos e/ou 
interruptores podem produzir faíscas 
que representam perigo de incêndio;

•	Não utilize objetos afiados e pon-
tiagudos para retirar o gelo ou para 
separar alimentos congelados dentro 
do eletrodoméstico, pois pode causar 
danos ao evaporador e causar sérios 
danos ao eletrodoméstico;

•	Não use materiais do tipo “sprays” 
para efetuar ou acelerar o degelo, 
pois tais materiais podem conter 
substâncias nocivas que podem rea-
gir e danificar as peças de plástico;
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•	Não use dispositivos de limpeza a 
vapor para limpar. Vapor sob pressão 
pode provocar umidade em com-
ponentes elétricos, provocando um 
curto- circuito;

Descarte do aparelho

O meio ambiente e a segurança pes-
soal devem ser considerados quando 
do descarte do eletrodoméstico. 
Certifique-se o eletrodoméstico seja 
transportado para um lugar apropria-
do para o descarte e a reciclagem 
segura. NÃO DEIXE o eletrodoméstico 
abandonado em aterros sanitários, ou 
terrenos baldios, pois a espuma utili-
zada no isolamento e o gás refrigeran-
te contido neste eletrodoméstico são 
inflamáveis. Siga as instruções:

•	Desligue o aparelho da rede elétrica.

•	Corte o cabo de alimentação no 
ponto em que ele sai do refrigerador 
e destrua o plugue ou torne-o inutili-
zável para evitar mal uso e que não 
representem um perigo.

•	Remova as portas e as prateleiras, 
para que as crianças ao subirem e 
entrarem no interior dos gabinetes, 
não fiquem presas e não tenham risco 
de sufocamento.

•	Certifique-se que o eletrodoméstico 
não apresenta qualquer perigo para 
as crianças enquanto está sendo 
armazenado temporariamente para a 
eliminação.

•	Antes e durante o transporte para 
descarte, garanta que a tubulação do 
sistema de refrigeração não esteja 
danificada.

•	Vazamento de gás refrigerante pode 
causar danos e risco de incêndio;

•	Este eletrodoméstico contém iso-
lamento de espuma de poliuretano 
formado por bolhas de gases infla-
máveis. Evite qualquer ameaça a se-
gurança, seguindo os procedimentos 
de descarte apropriados indicados 
acima;

•	Certifique-se que o eletrodoméstico é 
descartado conforme as orientações e 
em local apropriado para os aparelhos 
que contenham refrigerantes de hidro-
carboneto (isobutano: fórmula nome 
usual: R600a).
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2. Apresentação do Refrigerador

Entrada USB

Painel de controle

Porta do refrigerador

Puxadores em 
alumínio

Porta do freezer

O modelo do seu refrigerador é o DT52X. 
Ele possui refrigerador na porta superior 
e freezer na porta inferior. Além dos vários 
compartimentos e acessórios, seu refrigerador 
possui Painel de Controle Digital com dife-
rentes funções e aplicativos para deixar seu 
dia a dia ainda melhor.
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Módulo 
Iluminação LED

Prateleiras retráteis 
e escamoteáveis

Divisória com 
Multibox

Prateleira removível

Prateleiras 
médias
Prateleiras 
pequenas

Trava garrafas

Prateleira 
Extra-grande

Prateleiras da 
porta do freezer

Espaço 
Drink Express

Porta latas

Formas de gelo

Bandeja para gelo

Compartimento 
Turbo congelamento

Gavetas no freezer

Pés niveladores 
e rodízios

Gaveta de frutas/ 
verduras com 

Horti Vita
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3. Principais Orientações

Diferenças de temperatura entre o refrigera-
dor e o ambiente externo podem causar ruí-
dos sonoros durante o funcionamento. Eles 
são normais e não interferem no desempe-
nho do refrigerador.

Saiba mais sobre ruídos no capítulo Carac-
terísticas de Operação, página 40.

Atenção

Responsável pela regulagem da temperatu-
ra de operação do freezer e do refrigerador, 
com várias funções e aplicativos para tornar 
seu dia a dia mais simples e prático.

Na temperatura de frio mínimo o refrigera-
dor pode não ter o desempenho adequado 
quando a temperatura ambiente estiver alta.

PAinel De controle
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4. Painel de Controle

Menu
Configurações

Menu
Controles

Bloquear 
Painel

Atalhos Menu
Aplicativos

Temperatura 
do Refrigerador 

e Freezer
Quadro de 

Notificações

Hora
Entrada 

USB

Data



10

4.1.1 navegação Geral
A seleção dos ícones do painel de controle 
é feita através dos movimentos de tOCAR e 
tOCAR +DESlIzAR os dedos na tela.

4.1.2 Bloqueio e Desbloqueio do Pai-
nel de controle
O bloqueio do painel pode ser usado para 
efetuar a limpeza do produto ou para evitar 
que crianças e/ou outras pessoas alterem ou 
ativem funções.

Para BlOQUEAR o painel, toque no ícone    
na barra inferior da tela inicial e deslize para a 
esquerda;

tocar tocar +deslizar

Para DESBlOQUEAR o painel, toque no 
ícone  e deslize para a direita.

Pode-se optar pelo bloqueio automático do 
painel após determinado tempo sem uso. Veja 
página 12 no menu Descanso de Tela do 
menu CONfIgURAçõES.

4.1.3 Quadro de notificações
Exibe todas as notificações dos aplicativos 
ativados e em andamento, com opção de 
cancelamento dos mesmos. Além de poder 
conter atalho para o Guia Rápido, alertas do 
sistema, recados e eventos.

4.1.4 Avisos/Alertas do sistema
Seu refrigerador pode exibir alguns avisos/
alertas toda vez que alguma condição es-
pecial for detectada. As situações de alerta 
possíveis são:

•	Erro de tensão: caso o aparelho seja 
conectado em uma tomada com valor de 
tensão incompatível com o refrigerador, que 
pode ser 127V ou 220V, inicia-se o modo 
de proteção/bloqueio do aparelho contra 
queima de seus componentes elétricos. 
Sempre conecte o aparelho em uma toma-
da adequada.

•	Porta Aberta: alerta para a condição de 
porta aberta por tempo excessivo. Ocorre 
quando uma ou mais portas do seu apa-
relho se mantiverem abertas por mais de 
4 minutos em modo de operação normal. 
Quando a função compras estiver ligada, o 
tempo para disparo desse aviso se prolon-
ga para 10 minutos.

•	temperatura Alta: foram detectadas tem-
peraturas elevadas, possivelmente danosas 
para os alimentos no interior de algum dos 
compartimentos do seu aparelho . Ajuste a 
temperatura para o frio máximo e aguarde 
o aviso sumir. Caso este aviso permaneça 
por mais de 6 horas, acione nossa Rede de 
Serviços Autorizados.

4.1 Funcionamento Básico
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•	Alerta de Sistema: alguma condição adver-
sa está impossibilitando qualquer alteração 
nos ajustes de temperatura do seu apa-
relho. O refrigerador continuará operando 
com os ajustes no modo de segurança, 
garantindo a conservação dos alimentos 
em seu interior. Caso este aviso permaneça 
por mais de 6 horas, acione nossa Rede de 
Serviços Autorizados.

4.1.5 Alarmes
Os alarmes servem para sinalizar eventos 
pré-programados a partir do aplicativo Ca-
lendário e também para avisar sobre o final 
da contagem de tempo de algumas funções 
do seu refrigerador. Aparecem no momento 
do aviso e podem ser visualizados a partir da 
parte superior da tela, podendo ser fechados 
a qualquer momento, tocando no .

4.1.6 teclado
O teclado surge sempre que há entrada para 
um campo de texto. Para fechá-lo toque no 
ícone do teclado .

As funções de controle do seu refrigerador 
capazes de gerar alarmes de final de proces-
so são:

•	Drink Express (para todos os tipos de 
bebida);

•	Auto Control / Compras (3 horas);

•	Auto Control / festa (6 horas);

•	 Ice Express (2 horas);

Se desejar inserir números e símbolos espe-
ciais, toque no ícone .

Toque nas teclas virtuais  e  para 
navegar entre todos os símbolos disponíveis. 
Para retornar ao modo de inserção de letras, 
toque em .

Para adicionar acentos às letras, toque na letra 
mantendo-a pressionada e arraste o seu dedo 
para o acento desejado.

A tecla  permite alternar entre letras mi-
núsculas, maiúsculas e maiúsculas fixadas.

Modo minúsculas

Modo maiúsculas

Modo maiúsculas fixadas.

A tecla  permite avançar para o próximo 
campo de preenchimento
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O menu CONfIgURAçõES é composto 
pelos menus: Geral, Descanso de Tela, Papel 
de Parede, Sistema, Guia Rápido, Ajuste Fino 
e Modo Demonstração.

Acesse o menu CONfIgURAçõES através 
do toque, ou toque e deslize para baixo no 
ícone   , localizado no canto esquerdo da 
barra superior da tela inicial.

Deslize com o dedo para a direita e esquer-
da e selecione a opção desejada através de 
toque sobre a imagem do menu.

4.2 Menu Configurações

Papel de ParedeGeral Descanso de Tela Ajuste Fino Modo DemonstraçãoSistema Guia Rápido

Na opção Geral é possível configurar a Data, 
Hora, Volume, Brilho e Atalhos.

4.2.1   Geral

a. Ajustando a Data através do menu 
Configurações

i. Em CONfIgURAçõES, selecione a opção 
Geral.

ii. Toque na opção   Data para visualizar as 
configurações atuais.

iii. Para editar, toque nas configurações atuais

iv. Toque sobre o DIA, MÊS e/ou ANO para 
editar/alterar. Deslize para cima e para baixo 
para navegar entre as opções.

v. Toque em  Salvar para confirmar a 
alteração.

b. Ajustando a Data através da tela 
Principal

Basta tocar na Data, posicionada no canto 
superior direito e salvar o novo ajuste.

Configuração da Data

A DAtA pode ser ajustada de duas maneiras:

a. através do menu CONfIgURAçõES;

b. através da DAtA que aparece na Tela 
Principal.
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Configuração da Hora

A HORA pode ser ajustada de duas maneiras:

a. através do menu CONfIgURAçõES;

b. através da Hora que aparece na Tela 
Principal.

a. Ajustando a Hora através do Menu 
Configurações

i. Em CONfIgURAçõES, selecione o Menu 
Geral.

ii. Toque na opção   Hora para mostrar as 
configurações atuais.

iv. Pode-se alterar a HORA e MINUtO, e o for-
mato 12h ou 24h. Deslize as opções para 
cima e para baixo para navegar e toque na 
opção desejada.

v. Toque em  Salvar para confirmar a 
alteração.

b. Ajustando a Hora através da tela 
Principal

Basta tocar na HORA, posicionada parte su-
perior central da tela, editar o item desejado e 
salvar o novo ajuste.

Configuração do Brilho

i. Em CONfIgURAçõES, selecione o Menu 
Geral.

ii. Toque na opção   Brilho.

iii. Para editar, toque nas configurações atuais.

Configuração do Volume

i. Em CONfIgURAçõES, selecione o Menu 
Geral.

ii. Toque na opção   Volume.

iii. Deslize a barra horizontal para a direita 
para AUMENtAR o volume e para a es-
querda para DIMINUIR. Movendo a barra 
para o lado extremo esquerdo fará com que 
o sistema fique mudo.

iii. Deslize a barra horizontal para a direita 
para AUMENtAR e para a esquerda para 
DIMINUIR o brilho.
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4.2.2   Descanso de tela

Ativar o Descanso de Tela

i. Em CONfIgURAçõES, selecione o Menu 
Geral.

ii. Toque na opção Descanso de tela e sele-
cione o modo de exibição desejado.

A função Descanso de tela no MODO 
ECONÔMICO permite uma redução do 
consumo de energia do refrigerador.

Modos de Exibição

•	Desligado: Mantém a tela ligada, mostran-
do a última página utilizada. Este modo 
nunca coloca a tela em espera (descanso);

•	Electrolux: Animação padrão (inicia após 5 
minutos sem nenhum toque na tela);

•	Porta Retrato: Mostra, aleatoriamente, 
todas as imagens do álbum de fotografias 
(inicia após 5 minutos sem nenhum toque 
na tela);

•	Econômico: A tela permanece desligada 
(inicia após 1 minuto sem nenhum toque na 
tela).

Configuração dos Atalhos

É possível habilitar ou desabilitar os Atalhos 
dos aplicativos na tela Principal.

i. Em CONfIgURAçõES, selecione o Menu 
Geral.

ii. Toque na opção   Atalhos.

iii. Marque ou desmarque a seleção de manter 
os atalhos na Tela Principal.

Bloqueio Automático

O Descanso de tela apresenta ainda a op-
ção de Bloqueio Automático do painel. Com 
essa opção ativada, a tela do painel é blo-
queada automaticamente quando o Descanso 
de Tela é iniciado

Deslize a barra horizontal para ativar ou desati-
var a opção de Bloqueio Automático.
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4.2.3   Papel de Parede
Personaliza a imagem visualizada no fundo da 
tela Principal. Essa configuração pode ser 
feita de duas maneiras:

a. através das imagens disponíveis no 
sistema;

b.  através de uma imagem do Álbum de 
Fotos.

a. Configurando Papel de Parede

i. Em CONfIgURAçõES, selecione Papel 
de Parede.

4.2.4   Sistema
Nessa função é possível verificar o estado 
atual da memória do sistema, fazer o geren-
ciamento da memória, verificar a versão do 
software instalado no aparelho, restaurar siste-
ma e ter acesso à funções exclusivas da rede 
de Assistências Técnicas Electrolux.

Memória

Uma barra horizontal indica qual o estado 
atual de memória, espaço usado e espaço 
livre.

Gerenciar Memória

Permite otimizar a memória do Refrigerador 
apagando os itens que não estão sendo 
utilizados, aumentando assim a memória 
disponível em cada uma das opções: Reca-
dos, Calendário, Novas Receitas, Álbum de 
fotos, Vida Saudável e Contatos.

ii. Escolha a opção desejada entre as 6 ima-
gens disponíveis.

b Configurando Papel de Parede a partir 
do Álbum de fotos

Para selecionar uma imagem a partir do Ál-
bum de fotos é necessário já ter transferido 
imagens para o mesmo (ver item Para inserir 
imagens para o Álbum de fotos, na página 
28).

i. Em CONfIgURAçõES, selecione Papel 
de Parede.

ii. Toque em Buscar foto e selecione a ima-
gem desejada.

iii. É possível escolher o enquadramento da 
foto, ampliando, reduzindo e movendo o 
quadro de seleção. Para ampliar ,toque 
o quadro de seleção com dois dedos e 
afaste-os. Para reduzir, aproxime-os. Para 
posicionar, arraste o quadro de seleção 

iv. Toque  Salvar para confirmar a seleção.
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4.2.6   Ajuste fino
Essa opção permite ajustar a temperatura do 
seu refrigerador, escolhendo entre uma maior 
faixa de valores. Com a configuração Ajuste 
fino ligada, o intervalo entre cada temperatura 
selecionável passa a ser 0,5°C.

4.2.5   Guia rápido
Permite configurar a existência de atalho para 
o Guia Rápido do refrigerador na tela Principal 
e também acessar seu conteúdo, com dicas 
práticas de uso diretamente do painel.

4.2.7   modo Demonstração
O modo demonstração é um modo de ope-
ração especial, desenvolvido para utilização 
em lojas, pontos de venda e exposições, 
que desliga todo o sistema de refrigeração e 
garante um consumo de energia baixíssimo 
nos produtos destinados para demonstração. 
Essa solução é mais uma contribuição susten-
tável Electrolux, sempre pensando em você.

Observação: Todos os arquivos da pasta 
selecionada serão apagados.

ii. Toque em gerenciar Memória. Serão exi-
bidas as opções com as respectivas quanti-
dades de memória utilizadas.

iii. Selecione os itens a serem apagados. 

iv. Toque em  Apagar.

Versão

A opção VERSÃO permite verificar em qual 
revisão se encontra o sistema operacional 
e possibilita visualizar a íntegra do texto das 
licenças do software instalado no seu refrige-
rador, através do item licença.

Restaurar Sistema

A função RESTAURAR SISTEMA serve para 
retornar as configurações originais de fábrica 
do seu aparelho (temperaturas selecionadas, 
funções e ajustes do painel).

Assistência Técnica

A opção ASSISTÊNCIA TÉCNICA é de uso 
exclusivo da Rede Nacional de Serviços Au-
torizados Electrolux, e só pode ser acessado 
com código de acesso.

Utilizando o gerenciador de Memória:

i. Em CONfIgURAçõES, selecione 
Sistema.

O vídeo institucional Electrolux, que mostra 
características e possibilidades de uso com 
o seu aparelho, pode ser visualizado normal-
mente, com o sistema de refrigeração ope-
rando normalmente. Para isso, basta tocar em 
Assistir.

Não utilize esse modo em casa, pois todo 
sistema de refrigeração do seu aparelho 
será desligado, podendo causar danos aos 
alimentos armazenados. Caso esse modo 
seja ligado acidentalmente, basta desco-
nectar seu refrigerador da tomada, aguardar 
10 segundos e reconectá-lo.

imPortAnte

O ajuste nas configurações será mantido 
mesmo após ocorrência de quedas de ener-
gia, com excessão do Modo Demonstração.
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O menu Controles é composto pelas funções: 
temperatura, Drink express, Auto control, 
ice express e Horti Vita.

Acesse o menu CONtROlES através do 
toque, ou toque e deslize para cima no ícone 
localizado no canto esquerdo da barra supe-
rior da tela inicial. As opções do menu apare-
cerão na tela.

4.3.1   temperatura
As temperaturas de cada um dos comparti-
mentos (Freezer e Refrigerador) podem ser 
ajustadas de duas maneiras:

a. através do Menu CONtROlES
b. através do valor da temperatura direta-

mente da Tela Principal.
É possível alterar a temperatura do freezer de 
-15° a -23 °C e do refrigerador de 7° a -1°C, 
com intervalos de 1°C (ou 0,5°C - ver também 
configuração Ajuste fino, na página 16).
a. Para ajustar a temperatura através do 
Menu CONtROlES:

i. Em CONtROlES, selecione Temperatura.

turbo
A função TURBO permite resfriar ou até con-
gelar alimentos dos compartimentos Freezer 
e/ou Refrigerador mais rapidamente.

Para acionar a função turbo

i. Em CONTROLES, selecione temperatura.

4.3 Menu Controles

Deslize com o dedo para a direita e esquerda 
para navegar e selecione a opção desejada 
através de toque sobre a imagem do menu.

ii. Deslize a barra horizontal de temperatura 
do Freezer ou do Refrigerador e selecione a 
temperatura desejada.

iii. Outra opção, é tocar diretamente sobre o 
valor numérico da temperatura. Selecione 
o valor desejado e toque em  Salvar para 
confirmar a alteração.

b. Para ajustar a temperatura através do 
atalho da tela Principal.

ii. Abaixo do controle de temperatura do res-
pectivo compartimento encontra-se a opção 
TURBO. Deslize a barra para  a direita para 
ligar a função.

Basta tocar no valor numérico da temperatura 
do refrigerador ou freezer que aparece na Tela 
Principal e selecionar o novo ajuste. Toque em 

 Salvar para confirmar as alterações.
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A função turbo seleciona a temperatura 
automaticamente. Ao ativá-la, não é possível 
alterar a temperatura manualmente.

iii. É possível ajustar o tempo de funcionamen-
to do TURBO tocando sobre o valor numéri-
co abaixo da palavra TURBO. Os valores de 
tempo disponíveis vão de 30 minutos até 2 
horas, com intervalos de 15 minutos.

4.3.2   Drink express
Permite resfriar bebidas rapidamente. Para 
cada tipo de bebida informado é pré-estabe-
lecido um tempo de resfriamento. Pode haver 
alteração na temperatura final das bebidas 
devido à variação da tensão elétrica, da tem-
peratura ambiente e temperatura inicial das 
bebidas. Evite abrir as portas do Freezer e Re-
frigerador com frequência quando esta função 
estiver sendo usada.

Para ativar a função Drink Express

i. Coloque a bebida no Espaço Drink Express, 
localizado na porta do Freezer, conforme a 
imagem abaixo

iv. Toque sobre o valor numérico que aparece 
na tela. Serão mostradas as opções dis-
poníveis para seleção. Selecione o tempo 
desejado e pressione Salvar. A função 
TURBO mostra sua contagem regressiva na 
tela e se desliga automaticamente ao final 
do tempo selecionado.

No Freezer, existe um compartimento dedica-
do para a função TURBO, localizado no canto 
superior direito do Freezer, conforme a ima-
gem abaixo

ii. Em CONTROLES, selecione Drink Express

iii. Selecione o tipo de bebida que deseja res-
friar entre as opções Refrigerante, Cerveja 
ou Vinho e detalhes de cada opção.

iv. A contagem regressiva começa assim que a 
opção for selecionada.
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4.3.4   ice express
Permite que os cubos de gelo sejam formados 
mais rapidamente no compartimento Freezer. 
Esta função fica ativa por 2 horas e pode ser 
desativada a qualquer momento.

Para ativar a função Ice Express

i. Certifique-se que as formas de gelo do Ice 
twister estejam abastecidas com água.

4.3.3   Auto control
Permite escolher entre os quatro modos de 
funcionamento automático descritos abaixo:

Inteligente

Esse modo considera as variações de tempe-
ratura ambiente para regular automaticamente 
as temperaturas do Freezer e Refrigerador.

Compras

Resfria e congela os novos alimentos rapi-
damente. Esse modo mantém o Freezer e o 
refrigerador na Potência Máxima, durante 
3 horas e pode ser desligado a qualquer 
momento. Quando este modo esta ligado, o 
alarme de porta aberta é extendido para ocor-
rer após 10 minutos de porta aberta.

Festa

Esse modo mantém o Freezer e Refrigerador 
na Potência Máxima, mesmo com abertura 
frequente de portas, pelo período de 6 ho-
ras. Pode ser desligado a qualquer momento.

Férias

Esse modo mantém o Freezer e Refrigera-
dor na Potência Mínima. É indicado para 
situações em que o aparelho for permanecer 
fechado por longo período de tempo, econo-
mizando energia nesse período. Essa função 
pode ser desligada a qualquer momento 
e é finalizada automaticamente se ocorrer 
uma abertura de porta após 30 minutos de 
operação.

v. Se desejar desligar a função antes do final, 
basta tocar em Cancelar, disponível tam-
bém no Quadro de Notificações da tela 
Principal.

Ao termino do tempo, a função desliga auto-
maticamente e você será avisado pelo painel: 
“Drink Express finalizado”. “Por segurança 
retire suas bebidas do compartimento 
freezer”.

Essa recomendação deve ser seguida a fim 
de evitar que que as bebidas congelem e 
estourem no compartimento Freezer. 

A função Drink Express seleciona a tempe-
ratura adequada automaticamente. Ao ativar 
uma das opções dessa função, não é possí-
vel alterar a temperatura manualmente.

Para ativar a função Auto Control

i. Selecione o menu CONtROlES e toque em 
Auto Control.

ii. Toque sobre o modo desejado. Cada um 
dos modos apresenta uma breve descrição 
sobre seu funcionamento.

A função Auto Control seleciona a tempe-
ratura adequada automaticamente. Ao ativar 
uma dessas opções dessa função, não é 
possível alterar a temperatura manualmente.

iii. Toque em ligar para iniciar a função. 

iv. Se desejar desligar a função antes do final, 
basta tocar em Cancelar, disponível tam-
bém no Quadro de Notificações da tela 
Principal..



20

4.3.5   Horti Vita 
Mantém por mais tempo o nível de vitaminas e 
anti-oxidantes em hortaliças e folhas por meio 
de uma lâmpada especial que simula a luz 
solar. Esta função já vem ativada de fábrica.

Para ativar ou desativar a função Horti Vita

i. Selecione o menu CONtROlES e toque em 
Horti Vita.

A função Ice Express seleciona a tempe-
ratura adequada automaticamente. Ao ativar 
essa função, não é possível alterar a tempe-
ratura manualmente.

ii. Selecione o menu CONtROlES e toque em 
Ice Express.

iii. Toque em ligar para iniciar a função.

iv. Se desejar desligar a função antes do final, 
basta tocar em Cancelar, disponível tam-
bém no Quadro de Notificações da tela 
Principal.

Ao término dessa função um aviso sonoro 
soará e o painel informará: “Ice Express fina-
lizado. Verifique se os cubos de gelo estão 
prontos ”.

ii. Toque em Cancelar para desativar a função 
ou ligar para ativá-la.
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O menu APlICAtIVOS é composto por: livro 
de Receitas, Vida Saudável, lista de Com-
pras, Recados, Álbum de fotos, Calendário 
e Contatos.

Os aplicativos podem ser visualizados através 
do menu APlICAtIVOS ou diretamente atra-
vés de seus AtAlHOS na Tela Principal, des-
de que habilitados no Menu Configurações/
Atalhos (página 14).

Acesse o menu APLICATIVOS através de 
toque, ou toque e deslize para a esquerda no 
ícone localizado na barra vertical do lado direi-
to da tela Principal. Os aplicativos aparecerão 
na tela.

Deslize com o dedo para a direita e esquerda 
para navegar entre os aplicativos. Para sele-
cionar o aplicativo, toque sobre a imagem do 
mesmo.

4.4 Menu Aplicativos

iii. Alterne os Modos de Pré-visualização das 
fotos das receitas, tocando nos ícones no 
canto inferior direito da tela

iv. Navegue entre as receitas deslizando a lista 
para cima e para baixo.

v. Para visualizar, toque sobre a receita 
desejada.

Ocasiões e tipos de Prato

•	Receber Amigos (Entrada, Prato Princi-
pal, Acompanhamento e Sobremesa)

•	A dois (Entrada, Prato Principal, Acompa-
nhamento e Sobremesa)

•	festa (Entrada, Prato Principal, Acompa-
nhamento e Sobremesa)

•	Menu Kids (Lanche, Prato Principal, 
Acompanhamento e Sobremesa)

•	Reunião em família (Entrada, Prato Prin-
cipal, Acompanhamento e Sobremesa)

•	 Inovando o Básico (Prato Principal, 
Lanche e Acompanhamento)

•	light (Lanche, Prato Principal, Acompa-
nhamento e Sobremesa)

•	Novas Receitas (Entrada, Prato Principal, 
Acompanhamento e Sobremesa)

4.4.1   livro de receitas
Seu refrigerador possui um livro de receitas 
com mais de 650 receitas com o toque e re-
quinte Electrolux. Separadas especialmente 
para cada ocasião e organizadas por tipo de 
refeição, tornam seu dia a dia mais simples e 
prazeroso.

Além disso, é possível criar suas próprias re-
ceitas e ter acesso exclusivo à novas receitas 
disponibilizadas pela Electrolux no site www.
electrolux.com.br. Utilize a senha de aces-
so presente no Guia Rápido do refrigerador, 
cadastre-se e aproveite.

Para consultar as receitas disponíveis

i. Acesse o livro de Receitas através do 
menu APLICATIVOS ou pelo atalho na tela 
Principal.

ii. Toque em uma das Ocasiões que apare-
cem à esquerda da tela e escolha o tipo de 
prato para essa ocasião, tocando na barra 
superior.

No Livro de Receitas, em Dicas, você 
pode visualizar 10 videos rápidos contendo 
truques para dar um toque especial na sua 
forma de cozinhar e despertar o chef que 
existe em você.

DicA
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Para adicionar ou remover uma receita ao 
grupo das Favoritas

Toque na  que aparece juntamente com o 
nome da receita. A estrela amarela indica uma 
receita pertencente ao grupo das Favoritas.

Para realizar uma busca nas receitas 
disponíveis

i. Toque em Buscar Receitas.

ii. Na aba superior escolha o tipo de busca: 
por título, por Ingrediente ou todos. 
Preencha o campo de pesquisa com a 
busca desejada e toque em .

iii. Na coluna da esquerda existem vários filtros 
para auxiliá-lo a refinar sua busca. Selecione 
um ou mais filtros entre as opções a seguir:

tipos de Prato
•	Massas e Risotos
•	Carnes
•	Sobremesas
•	Saladas
•	Sopas
•	Acompanhamentos
•	Lanches

Dietas
•	Vegetariana
•	Zero Açúcar
•	Zero Gordura
•	Sem Glúten
•	Sem Lactose

Dificuldade
•	Fácil
•	 Intermediário
•	Sofisticado

tempo de Preparo
•	Até 30 min.
•	De 30 a 60 min.
•	Acima de 60 min.

As receitas encontradas são mostradas na 
tela. Toque sobre a receita desejada para 
visualizá-la.

Para instalar novas receitas

Para instalar novas receitas no seu refrigera-
dor, acesse o site www.electrolux.com.br e 
visite a página do refrigerador Dt52X, onde 
você encontrará um link para acesso ao con-
teúdo exclusivo do seu aparelho.

i. Na seção Área Exclusiva, preencha seus 
dados e insira o código de acesso locali-
zado na versão impressa do Guia Rápido 
do seu aparelho.

ii. Você encontrará novos pacotes de receitas, 
assim como poderá incluir suas próprias 
receitas para instalação no refrigerador.

iii. Copie os arquivos das novas receitas em 
um pendrive e conecte-o na entrada USB 
do painel.

iv. Selecione a opção Receitas na barra supe-
rior e marque as receitas desejadas.

v. Para instalar as novas receitas, toque em 
transferir. Elas estarão disponíveis no gru-
po Novas Receitas do aplicativo Receitas.

Se desejar, você pode gerar uma lista de 
compras contendo os ingredientes de qual-
quer receita. Basta tocar em Criar lista de 
Compras no canto inferior direito da tela de 
visualização e receitas.
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4.4.2   Vida Saudável:
Este aplicativo oferece programas alimentares 
personalizados e saudáveis para você e sua 
família. O programa, desenvolvido pela nutri-
cionista Maria Cecilia Corsi, consiste na cria-
ção de um perfil baseado nas respostas de 
um questionário de avaliação. Para cada perfil, 
o aplicativo indicará o programa mais adequa-
do. Recomendamos o acompanhamento de 
um médico junto ao programa, assim como 
sua atenção quanto a possíveis alergias e 
intolerância a determinados tipos ou grupos 
de alimentos.

Para mais informações sobre o aplicativo Vida 
Saudável e seus programas, acesse a página 
do refrigerador Dt52X no site www.electro-
lux.com.br.

Para navegar entre os programas

i. Em APlICAtIVOS, selecione Vida 
Saudável.

ii. Na coluna da esquerda encontra-se a lista 
dos Programas Disponíveis (Fit Mulher, Fit 
Homem, Emagrecer 1, Emagrecer 2, New 
Spa, Crianças, Família, Beauty),além dos 
itens Sobre, Dicas e Perfis.

iii. Toque em um dos programas que deseja 
visualizar.

iv. Selecione um dos dias que aparecem na 
descrição do programa.

v. Navegue entre as refeições diárias tocando 
e deslizando para cima e para baixo e vi-
sualize cada uma das opções de cardápio, 
deslizando para a direita e para esquerda.

vi.  Você também pode navegar entre todos os 
programas e seus respectivos dias tocando 
nas setas  ou .

Para criar um Perfil

i. Toque em Perfis, selecione Novo Perfil e 
toque em Avançar.

Você pode gerar a lista de compras do car-
dápio diário contendo os ingredientes das 
opções selecionadas para cada refeição. 
Basta tocar em Criar lista de Compras na 
parte inferior da tela enquanto visualiza um 
cardápio.

Este conteúdo é meramente sugestivo, sem 
garantia de resultado e de emagrecimento. 
Aconselha-se o acompanhamento médico 
e realização, com aprovação médica, de 
exercícios físicos, como contribuição aos 
programas do aplicativo Vida Saudável. 
Recomenda-se atenção quanto a possíveis 
alergias e intolerância a determinados tipos 
ou grupos de alimentos.

Atenção
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ii. Digite um nome para o perfil e toque em 
Avançar.

iii. Responda ao questionário. Ele auxiliará na 
escolha do programa mais indicado para 
seu objetivo. Se desejar não responder 
ao questionário, toque na opção Pular 
Questionário.

iv. Ao final do questionário o aplicativo escolhe 
o programa mais adequado, de acordo com 
suas respostas. Para aceitar a sugestão 
do aplicativo selecione a opção Salvar. Se 
desejar escolher outro programa, toque em 
Escolher Outro.

v. É possível visualizar cada perfil criado no 
Menu Perfis.

vi. Se quiser editar seu perfil, toque no ícone 
. Caso você decida trocar de programa, 

isso fará com que o antigo seja cancelado.

Para apagar um Perfil

i. Toque em Editar  na parte inferior es-
querda da tela.

ii. Selecione o perfil desejado.

iii. Toque em Apagar.
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4.4.3   lista de compras
Permite criar, gerenciar e exportar diferentes 
listas de compras a partir do próprio aplicati-
vo, das receitas do livro de Receitas, e dos 
cardápios do aplicativo Vida Saudável.

Para criar uma lista de compras

Selecione o menu APLICATIVOS/LISTA 
DE COMPRAS ou toque no atalho na tela 
Principal.

i. Selecione a opção Criar lista.

ii. Digite o nome da lista no campo indicado, 
por exemplo, “Compras da Semana”.

iii. Selecione a opção Salvar.

ii. Preencha as informações: Item, Quantida-
de e Unidade e selecione a opção Cadas-
trar. Exemplo: 2 Kg de batatas.

iii. Siga as mesmas instruções para cadastrar 
cada item da lista.

Para remover itens da lista de compras

Selecione a lista de Compras, marque o 
item desejado e toque em Apagar.

Para combinar listas de compras

Para tornar o uso desse aplicativo mais rápido 
e fácil, é possível agrupar duas ou mais listas 
de compras:

i. Toque em lista de Compras/ Editar.

ii. Selecione as listas que deseja combinar.

Para criar uma lista de compras a partir 
de uma receita

Ver item livro de Receitas na página 21.

Para criar uma lista de compras a partir 
de um cardápio diário

Ver item Vida Saudável na página 23.

Para cadastrar itens na lista de compras

i. Selecione a lista de Compras e toque em 
Cadastrar Item.

•	Não deixe de visualizar o conteúdo ofere-
cido no menu Dicas do aplicativo Vida Sau-
dável. São mais de 40 tópicos que podem 
auxiliá-lo na busca por uma alimentação 
equilibrada e uma vida mais saudável.

•	Os cardápios são compostos por 6 refei-
ções e o ideal é que você não pule nenhu-
ma delas.

•	Todos os programas consideram o iní-
cio em uma segunda-feira feira, porque 
são baseados em cardápios específicos 
para cada dia da semana, considerando 
os finais de semana com um cardápio 
diferenciado.

•	Existem várias opções de refeições para 
cada cardápio diário. Faça suas escolhas 
entre os pratos disponíveis e aproveite a 
possibilidade de gerar uma lista de com-
pras para cada dia do programa.

DICAS
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4.4.4   recados
Permite criar recados de texto. Quando um 
novo recado é criado, no Quadro de No-
tificações da tela Principal aparecerá o 
aviso “Você possui 1 novo recado”. De-
pois de lida, a mensagem sai do Quadro de 
Notificações.

Para criar um recado

i. Selecione o menu APLICATIVOS/RECA-
DOS ou toque no atalho Recados da tela 
Principal.

ii. Selecione a opção “Criar Recado”. O te-
clado virtual aparecerá automaticamente 
para o preenchimento dos campos (ver item 
teclado Virtual para maiores informações 
sobre como utilizá-lo).

iii. Toque em Combinar listas.

Para exportar a lista de compras

(É necessário um aparelho celular Smart-
phone ou Tablet que possua câmera digital 
com um aplicativo de leitura de QR Code 
instalado)

i. Selecione a lista de Compras desejada.

ii. Toque em Exportar lista de Compras 
(localizado no canto superior direito da lista 
de compras).

iv. Digite o nome da nova lista criada e toque 
em Salvar.

Caso sua lista de compras possua muitos 
itens cadastrados, pode ser necessário 
mais de um QR Code para a transferência 
da lista.

iii. A imagem do QR Code será gerada e dis-
ponibilizada na tela.

iv. Utilize o leitor de QR Code de seu aparelho 
celular ou Tablet para fazer a transferência.
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Para identificar um recado, verifique o ícone:

iii. Toque sobre o ícone Editar . Os campos 
De, Para e Recado ficarão disponíveis para 
edição. Faça as alterações desejadas e 
selecione Salvar.

Para editar um recado

i. Selecione o recado que deseja editar.

ii. Ele será exibido na tela. Na barra inferior do 
recado, encontram-se os ícones Editar  e 
Apagar .

Recado 
Visualizado

Recado 
Novo

iii. Preencha os campos “De”, “Para” e escre-
va sua mensagem no espaço “Recado”.

iv. Se desejar, você pode escolher uma cor 
para a identificação do seu recado. Para 
isso, toque no quadrado localizado ao lado 
do campo “De” e selecione a cor desejada 
entre as disponíveis.

v. Selecione a opção “Salvar”.

Para visualizar um recado

Existem algumas formas de visualizar um 
recado:

•	através do atalho Recados na tela Principal;

•	através do atalho no Quadro de 
Notificações;

•	ou através do Menu APLICATIVOS.

Toque no recado que deseja ser visualizado.

Para apagar um recado

Para apagar o recado em visualização, basta 
tocar o ícone Apagar .

Para apagar um recado a partir da Lista 
de Recados

A partir da lista de Recados, toque em Editar 
, selecione o recado e toque em Apagar .
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iii. Na tela seguinte, selecione a opção Fotos 
para visualizar as imagens presentes no 
dispositivo.

iv. Selecione as fotos desejadas e toque em 
transferir para que as fotos sejam armaze-
nadas na memória do refrigerador. Também 
é possível marcar ou desmarcar todas as 
fotos utilizando Selecionar todos ou Des-
fazer Seleção, no canto inferior esquerdo 

da tela. A quantidade total de fotos reco-
nhecidas, bem como o número de fotos 
selecionadas, podem ser visualizadas, con-
forme imagem:

4.4.5   Álbum de Fotos
Uma das funcionalidades do painel de seu 
refrigerador é a de porta retrato digital. Você 
pode copiar suas fotos utilizando um disposi-
tivo USB.

Para inserir imagens no Álbum de Fotos

i. Copie as fotos que deseja transferir em um 
dispositivo USB (pendrive).

ii. Insira o dispositivo na entrada USB do pai-
nel, localizada na parte superior. O pendrive 
será automaticamente reconhecido pelo 
refrigerador.

•	Os formatos de imagem e fotos aceitos 
são JPg, JPEg, PNg e BMP. O sistema 
de arquivos do dispositivo USB deve  ser 
do tipo fAt32.
•	As fotos podem estar distribuídas em pas-

tas e sub pastas do dispositivo USB. O re-
frigerador fará a busca pelos arquivos em 
todo o conteúdo presente no dispositivo.
•	Somente dispositivos USB Mass Storage 

são lidos. Caso o pendrive utilizado não 
seja reconhecido pelo refrigerador, tente 
utilizar outro pendrive.
•	Nunca remova o pendrive enquanto as 

fotos estiverem sendo copiadas e certi-
fique-se de ter lido o aviso de remoção 
com segurança antes de desconectar o 
dispositivo USB.

Atenção

v. Ao final a transferência, toque em Remover 
USB e em seguida surgirá uma mensagem 
permitindo a remoção do pendrive com 
segurança.
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Visualização do Álbum de Fotos

No menu APLICATIVOS/ÁLBUM DE FOTOS, 
é possível ter uma prévia das fotos presentes 
no ÁLBUM DE FOTOS sequencialmente (fotos 
trocadas a cada 5 segundos).

i. Toque em Álbum de fotos ou no Atalho da 
Tela Principal para visualizar as miniaturas de 
todas as fotos presentes no Álbum de Fotos.

ii. Toque em qualquer uma das fotos para 
visualizá-la em tela cheia.

iii. Se desejar ver as fotos em tela cheia, em 
modo Apresentação (slide show), toque no 
ícone Slide Show.

iv. Para pausar a apresentação das fotos, 
toque no ícone Parar Slide Show.

v. Para selecionar uma foto como Papel de 
Parede a partir da visualização do Álbum de 
Fotos, toque no ícone do Papel de Parede 
no canto inferior esquerdo da tela, escolha o 
enquadramento e toque em Salvar.

É possível utilizar as fotos do Álbum de Fotos 
como Descanso de Tela. Para isso, veja pági-
na 14, na opção Descanso de tela.

Interações Extras

É possível alterar o tamanho e posição da 
visualização. Para ampliar ,toque a imagem 
com dois dedos e afaste-os. Para reduzir, 
aproxime-os.

Para alternar entre a imagem ampliada e a 
imagem na condição original, toque rapida-
mente duas vezes na tela.

Para alternar entre as imagens do Álbum de 
fotos, toque e deslize para a esquerda ou 
para a direita.
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ii. Toque diretamente em qualquer um dos 
dias que deseje selecionar.

iii. Toque nas setas  ou  posicionadas ao 
lado do mês atual ou diretamente no nome 
dos meses para navegar entre os meses 
subsequentes do Calendário.

Para cadastrar um evento no calendário:

i. Selecione a opção Criar Evento.

ii. Toque na caixa de texto do título e utilize 
o teclado virtual para inserir o nome do 
evento.

iii. Toque na Data, selecione a data desejada 
para o evento e toque em Salvar para pros-
seguir com o cadastro do evento.

dia atual dia 
selecionadol

dia com evento 
cadastrado

*A imagem exemplo mostra o Calendário 
aberto no dia 15 de Abril de 2013. É possível 
distinguir visualmente, diretamente do Calen-
dário, os seguintes dias:

4.4.6   calendário
Permite adicionar eventos, lembretes e alertas 
tais como compromissos, aniversários, paga-
mentos, entre outros.

Para visualizar o calendário

i. Toque no atalho Calendário que aparece 
na tela Principal ou através do menu 
APLICATIVOS/CALENDáRIO.

O aplicativo Calendário funciona de ma-
neira sincronizada com o ajuste de Data e 
Hora do aparelho, portanto, certifique-se 
que essas configurações estejam corretas.

imPortAnte
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iv. Insira o horário selecionado para o início do 
evento e toque em Salvar para prosseguir 
com o cadastro do evento.

v. Proceda de maneira similar para o ajuste do 
horário de término do evento.

vi. Selecione o momento de disparo do alarme 
para o evento, entre as opções: Na hora 
Marcada, 1 dia Antes, 1 hora antes, 10 
minutos antes.

vii. É possível repetir o mesmo evento tocando 
na caixa de texto da opção lEMBRAR. As 
opções disponíveis são: 1 vez, todos os 
dias, a cada semana, todos os meses e 
a cada ano.

viii. Toque na caixa de texto lembretes e 
insira os detalhes do evento.

ix. Selecione a opção Salvar.

Para visualizar Eventos Cadastrados

a. Visualização Rápida

É possível visualizar rapidamente os Títulos 
dos eventos do dia atual e das próximas duas 
semanas de duas formas:

•	a partir do menu Aplicativos/Calendário;

•	navegando pelo Calendário, selecionando 
um dia com evento cadastrado.

b. Visualização Detalhada

A partir de qualquer uma das formas de vizua-
lização rápida, selecione o evento desejado 
através de um toque. Os detalhes deste even-
to aparecerão conforme a imagem a seguir:
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4.4.7   contatos
O aplicativo Contatos permite inserir informa-
ções de seus contatos e salvá-las na memória 
do refrigerador.

Para adicionar um novo contato

i. Acesse Contatos/Criar Contato.

ii. Entre com as informações desejadas

•	Nome;

•	Grupo;

•	Telefone;

•	Endereço.

iii. Toque em Salvar para armazenar o contato.

Para editar o contato

i. Acesse a lista de Contatos;

ii. Toque no Grupo e selecione o contato que 
se deseja editar;

iii. Edite os campos desejados e toque em 
Salvar para concluir.

Para apagar um contato

i. A partir da lista de contatos, toque em 
Editar;

c. Visualização de todos os Eventos 
Cadastrados

Toque em lista de Eventos para navegar 
entre todos os eventos cadastrados no 
Calendário.

Como editar um evento cadastrado

A partir da Visualização Detalhada de um 
evento, toque no ícone Editar . Após a 
edição, toque em Salvar.

Como Apagar um Evento

A partir da Visualização Detalhada de um 
evento, toque no ícone Apagar .

A partir da lista de Eventos cadastrados, 
marque o evento desejado e toque em 
Apagar.
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Os contatos e grupos apagados não podem 
ser recuperados.

ii. Selecione o contato que deseja apagar e 
toque no ícone da lixeira  que aparece 
no canto inferior direito da tela.

Para apagar um grupo de contatos

i. De maneira similar à exclusão de um con-
tato, selecione o grupo de contatos e toque 
no ícone da lixeira  que aparece no 
canto inferior direito da tela;

ii. Toque em Sim para confirmar.
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5.4 cesta de ovos
A cesta de ovos é removível e possui uma alça 
para melhor movimentação entre o refrigera-
dor, pia e mesa. Sua capacidade máxima é de 
12 ovos.

5. Principais componentes

5.1 Prateleira retrátil e escamoteável
Esta prateleira pode ser retraída e dobrada 
para cima, permitindo o armazenamento de 
objetos maiores no compartimento refrige-
rador, como jarras e bolos. Para destravá-
-la, siga as instruções conforme o desenho 
abaixo.

Posição 1

A Posição 2

i. Deslize a prateleira frontal até ela se encai-
xar na prateleira traseira (posição 1).

ii. Levante as prateleiras frontal e traseira e as 
empurre para trás (posição 2).

iii. Para remover a prateleira, levante-a até ficar 
entre as posições 1 e 2, ficando próximo a 
45 graus em relação a horizontal e então 
puxe a prateleira.

5.2 “ice twister”
Encha as formas de gelo do “Ice twister” 
com água potável, tomando cuidado para não 
transbordar. Coloque-o sobre o recipiente para 
gelo. Assim que o gelo se forme, gire o maní-
pulo no sentido horário (para a direita) até que 
os cubos se soltem e caiam no recipiente.

5.3 Gaveta Porta latas
Esta peça foi desenvolvida especialmente 
para o armazenamento de latas de 350 ml da 
sua bebida preferida.

5.5 Gavetas Horti Vita
Permite conservar hortaliças e folhas frescas 
por mais tempo, através de uma lâmpada 
especial que simula a luz solar, mantendo 
por mais tempo o nível de vitaminas e anti-
-oxidantes dos alimentos armazenados na 
gaveta. Essa gaveta é removível e possui 
alças laterais.

5.6 Sistema multi-Flow
Este sistema tem a função de distribuir o ar frio 
para o resfriamento dos alimentos no compar-
timento freezer e refrigerador.

Sempre deixe as saídas de ar livres para fa-
cilitar a circulação de ar frio e, assim, melho-
rar a conservação dos alimentos.

Atenção
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5.7 Prateleira multi-uso removível
Esta prateleira serve para armazenar diversos 
tipos de alimentos. Ela pode deslizar lateral-
mente ou ser colocada em qualquer uma das 
4 barras. Para remover está prateleira, retire os 
alimentos de dentro dela e levante até soltar do 
“click” do trilho da porta.

5.8 Gavetas do Freezer
As 2 gavetas do freezer são removíveis e con-
tém alças laterais para facilitar o manuseio.

5.9 multibox
Este produto vem com 2 potes pequenos e 1 
pote grande, sendo que eles podem ser arma-
zenados na divisória da gaveta ou nas barras 
das portas do refrigerador ou do freezer. São 
ideais para o armazenamento de temperos e 
sobras de alimentos. Eles não devem ser utili-
zados em aparelhos de micro-ondas.

5.10 trava garrafas giratório
Este trava garrafas pode ser utilizado tanto 
na posição horizontal quanto vertical, dando 
com isso uma maior flexibilidade na hora de 
colocar os alimentos na prateleira da porta. Ele 
também pode ser deslizado lateralmente ou 
removido.

5.11 compartimento turbo 
congelamento
Para facilitar o acesso, a tampa deste com-
partimento pode ser rebatida para o topo e a 
bandeja pode ser estendida para a frente.

5.12 Prateleira Drink express
Esta prateleira permite o resfriamento rápido 
de bebidas. Ela foi desenvolvida para caber 
garrafas de diversos tamanhos e latas. Deve-
-se ter atenção para não deixar as bebidas 
congelarem, o que pode ocasionar a quebra 
da embalagem e o vazamento da bebida. Para 
remover as prateleiras da porta do freezer, 
basta levantá-las até soltar das travas.
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6.1 retire a base da embalagem
São necessárias duas pessoas para a retirada 
da base da embalagem.

6. Instalação

Incline cuidadosamente o refrigerador para um 
dos lados e quebre esse lado da base para 
removê-la. 

Incline novamente o refrigerador para o outro 
lado e retire o restante da base.

Retire todas as espumas e fitas adesivadas 
das prateleiras e/ou gavetas.

6.2 escolha o local de instalação
Respeite as distâncias mínimas entre o refrige-
rador e as paredes:

•	em cima: 15 cm 

•	dos lados: 10 cm

•	atrás: 15 cm

Não instale o refrigerador ao ar livre ou sob a 
incidência direta de raios solares.

Evite a proximidade do refrigerador com pro-
dutos químicos ou fontes de calor (fogões, 
fornos, etc.), e locais com frequente manuseio 
de água (tanque, pia).

6.3 nivelar
Ajuste os pés niveladores de forma a garantir 
a perfeita estabilidade do refrigerador, evitan-
do movimentos de balanço. Deixe os rodizios 
frontais girando livremente.

Para isso os pés niveladores deverão ficar 
totalmente apoiados no chão.

Para um melhor fechamento das portas, o 
refrigerador deve ficar levemente inclinado 
para trás.

O bom funcionamento do refrigerador depen-
de de seu perfeito nivelamento.

Após a instalação, aguarde 2 horas antes de 
ligar o produto.
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Variação Admissível de tensão

Tensão (V)
Refrigerador Mínima (V) Máxima (V)

127 116 133

220 201 231

7. Instalação Elétrica

Os fios da tomada onde será ligado o seu 
refrigerador devem ser de cobre e ter seção 
mínima de 2,5 mm², conforme NBR5410.

Para sua segurança, solicite a um eletricista 
de sua confiança que verifique a condição da 
rede elétrica do local de instalação do refrige-
rador, e para maiores informações, consulte 
a norma NBR5410 (Instalações elétricas para 
baixa tensão) ou entre em contato com o nos-
so Serviço de Atendimento ao Consumidor, 
no telefone 0800 728 8778.

Verifique se a variação máxima admissível da 
tensão no local de instalação está conforme 
tabela abaixo.

Informamos que o plugue do cabo de ali-
mentação deste eletrodoméstico respeita o 
novo padrão estabelecido pela norma NBR 
14136, da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas – ABNT, e pela Portaria nº 02/2007, 
do Conmetro. Assim, caso a tomada da 
sua residência ainda se encontre no padrão 
antigo, recomendamos que providencie a 
substituição e adequação da mesma ao novo 
padrão NBR14136, com um eletricista de sua 
confiança.

Os benefícios do novo padrão de tomada são:

•	Maior segurança contra risco de choque 
elétrico no momento da conexão do plugue 
na tomada;

•	Melhoria na conexão entre o plugue e toma-
da, reduzindo possibilidade de mau contato 
elétrico;

•	Diminuição das perdas de energia.

Os níveis de tensão de alimentação com 
o qual este aparelho opera são estabele-
cidos nos “Procedimentos de Distribuição 
de Energia Elétrica no Sistema Elétrico 
Nacional (PRODISt)” da ANEEl (Agência 
Nacional de Energia Elétrica).

Antes de ligar o seu refrige-
rador, verifique se a tensão 
da tomada onde será ligado 
é igual à indicada na etiqueta 
localizada próxima ao plugue 
(no cabo de alimentação 
elétrico), ou na etiqueta de 
identificação do refrigerador.

Ligue seu refrigerador a uma 
tomada exclusiva, não utilize 
extensões ou conectores 
tipo T (benjamim). Esse tipo 
de ligação pode provocar 
sobrecarga na rede elétrica, 

prejudicando o funcionamento do seu refri-
gerador e resultando em acidentes.

Tenha cuidado para que o refrigerador não 
fique apoiado sobre o cabo elétrico.

Atenção

Caso a tensão de alimentação do aparelho 
esteja fora dos limites indicados na tabela 
Variação Admissível de tensão, solicite 
à concessionária de energia a adequação 
dos níveis de tensão e instale um regulador 
de tensão (estabilizador) com potência 
igual ou superior a 2000VA. Se houver, no 
local da instalação, variação de tensão fora 
dos limites especificados (vide tabela citada 
acima) ou quedas frequentes no forneci-
mento de energia, o aparelho poderá sofrer 
alterações no seu funcionamento. Caso 
isso ocorra, retire o plugue da tomada por 
5 min. e reconecte-o a seguir (ver capítulo 
falhas e Soluções, na página 45).

imPortAnte
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Lembramos, ainda, que para aproveitar o 
avanço e a segurança da nova padroniza-
ção, é necessário o aterramento da tomada, 
conforme a norma de instalações elétricas 
NBR5410 da ABNT.

Em caso de dúvidas, consulte um profissional 
da área.

Seu aparelho está equipado com plugue 
de 3 pinos. O pino de aterramento do cabo 
de alimentação não pode ser cortado.

O módulo de iluminação LED só poderá ser 
trocado pela rede autorizada devido ao risco 
de choque elétrico.

Atenção
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8. Como usar

8.1 como ligar e desligar seu 
refrigerador
Para ligar o refrigerador basta conectar o plu-
gue à tomada e regular a temperatura deseja-
da. Para regular a temperatura consulte Menu 
Controles/temperatura (página 17).

Para desligar o refrigerador, desconecte o 
plugue da tomada.

Utilize este procedimento sempre que houver 
a necessidade de deixar o refrigerador desli-
gado por tempo prolongado.

Antes de ligar o refrigerador pela primeira vez, 
leia atentamente o folheto de instruções colo-
cado na porta.

8.2 carregar e abastecer
Estas instruções devem ser seguidas antes do 
primeiro abastecimento ou após a limpeza:

i. Para melhor acondicionamento dos re-
cipientes nos compartimentos freezer e 
refrigerador, todas as prateleiras podem ser 
removidas e a tampa do compartimento de 
congelamento rápido do freezer pode ser 
retirada.

4kg

4kg

2kg

4kg

2kg

6kg

6kg

7kg

24kg

24kg

24kg

18kg

22kg

2kg

2kg

22kg
14kg 9kg

ii. Deixar funcionando por duas horas antes de 
armazenar qualquer alimento em seu interior 
para estabilizar a temperatura dentro do 
refrigerador.

iii. Iniciar o carregamento pelas prateleiras, 
deixando a porta por último. É importante 
respeitar os limites máximos de carga indi-
cados na figura seguinte.

iv. Caso os alimentos a serem armazenados 
não estejam refrigerados, faça o carrega-
mento gradativo com intervalos de 1 hora.

8.3 capacidade de congelamento
Este refrigerador tem capacidade para conge-
lar até 7,0kg de alimentos a cada 24 horas. O 
interior do compartimento freezer mantêm os 
alimentos em temperaturas abaixo de -18ºC. 
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9. Características de operação do refrigerador

Para proceder à correta regulagem da tem-
peratura de seu refrigerador, considere os 
seguintes fatores:

i. A quantidade de alimentos a ser 
armazenada.

ii. A temperatura do ambiente onde o refrigera-
dor está instalado.

A regulagem da temperatura do Refrigerador e 
do Freezer é feita através da função tempera-
tura no Menu Controles, na página 17.

Controle Eletrônico de Temperatura do 
Freezer e Refrigerador

Ajuste temperatura no 
freezer

temperatura no 
Refrigerador

Máximo -23°C (frio máx) -1°C (frio máx)

Médio -21°C (frio méd) 2°C (frio méd)

Mínimo -15°C (frio mín) 7°C (frio mín)

Caso não queira usar as funções específi-
cas de seu refrigerador no dia a dia, como 
por exemplo: Festa, Compras, Férias, Auto 
Control, etc; Você poderá regular seu refri-
gerador conforme as tabelas abaixo.

Atenção
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10.1 limpeza da parte interna
Antes de começar a limpar o refrigerador, lembre-
-se de que objetos úmidos podem aderir facil-
mente a superfícies extremamente frias, como, 
por exemplo, a superfície interna do freezer. Não 
toque nas superfícies frias com as mãos, panos 
ou esponjas úmidas.

Para limpar as partes internas do refrigerador, use 
somente pano umedecido em uma solução de 
água e bicarbonato de sódio (dissolva 1 colher 
de sopa de bicarbonato para 1 litro de água).

Nunca use espátulas metálicas, objetos pontia-
gudos, escovas, produtos abrasivos ou alcalinos 
para limpeza das superfícies plásticas no interior 
do seu refrigerador.

10.2 limpeza da Parte externa
Para limpar facilmente a parte externa do seu 
refrigerador, utilize um pano umedecido em 
solução de água morna com sabão neutro e 
depois seque-o cuidadosamente. 

No modelo DT52X, as portas possuem um 
verniz especial protetor que evita marcas de 
dedos e manchas. 

Utilize flanela seca ou ume-
decida em água morna com 
sabão neutro e depois seque 
cuidadosamente.

Efetue de 6 em 6 meses uma 
limpeza do condensador na 
parte traseira do Refrigerador, 
utilizando um aspirador de pó 
Electrolux ou um espanador. O 
pó acumulado impede o correto 
funcionamento do condensador, 
afetando o bom desempenho 
do Refrigerador e acarretando 
um maior consumo de energia. 

Não utilize o condensador para secar roupas, 
panos de prato ou qualquer outra utilidade.
10.3 limpeza das borrachas de veda-
ção das portas
Limpe as borrachas de vedação cuidadosa-
mente com um pano macio e úmido. As borra-
chas são removíveis. Após a limpeza, seque-
-as tomando cuidado para não danificá-las.

10.4 coletor de água
Seu refrigerador possui um coletor de água 
localizado na parte traseira próximo ao com-
pressor (motor). A função do coletor é armaze-
nar água do degelo automático que evapora 
através do calor gerado naquela região. 

10. Limpeza e manutenção

Antes de efetuar qualquer operação de 
manutenção, incluindo as descritas neste 
manual, desligue o refrigerador da energia 
elétrica retirando o plugue da tomada.

Jamais limpe o seu refrige-
rador com fluidos inflamá-
veis como álcool, querose-
ne, gasolina, tinner, varsol, 
solventes ou outros produ-

tos químicos abrasivos como detergentes, 
ácidos ou vinagres para não danificar seu 
refrigerador.
Após a limpeza, recoloque os acessórios 
fornecidos com o refrigerador (formas, pra-
teleiras, etc.) nos seus devidos lugares, no 
interior do refrigerador.
Caso algum alimento seja derramado no in-
terior do refrigerador, limpe imediatamente. 
Muitos desses alimentos podem danificar, 
manchar ou deixar com cheiro desagradável 
as superfícies internas do refrigerador, caso 
permaneçam por muito tempo em contato.
Não jogue água diretamente dentro ou fora 
do refrigerador.

A limpeza do coletor não é necessária para o 
funcionamento do refrigerador. Caso queira 
efetuar a limpeza, desligue o refrigerador da 
energia elétrica retirando o plugue da tomada e 
utilize um pano úmido.

Não remova o coletor para limpeza.

Atenção
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Em caso de falta de energia elétrica, procure 
não abrir as portas do refrigerador. Isto garan-
tirá que a temperatura interna seja mantida por 
um tempo maior.

11.3 Para economizar energia
Mantenha as portas abertas apenas o tempo 
necessário.

Se as portas não estiverem devidamente 
fechadas, haverá aumento do consumo de 
energia e poderá ocorrer a formação excessi-
va de gelo.

Não utilize toalhas ou plásticos para forrar as 
prateleiras e distribua bem os alimentos para 
facilitar a circulação de ar frio entre eles.

11.1 Para evitar odores
Armazene os alimentos sempre embalados ou 
em recipientes tampados.

Utilize embalagens e recipientes secos.

11. Dicas

Em caso de ausência prolongada (ex. férias), 
pretendendo desligar o refrigerador, remo-
va todos os alimentos e limpe-o, deixando 
as portas entreabertas para evitar mofo e 
odores desagradáveis (ver item limpeza e 
manutenção).

Não conserve alimentos com datas vencidas 
dentro do refrigerador.

Os alimentos cozidos (ex. arroz, feijão, entre 
outros), com alto teor de gordura (ex. laticí-
nios, salame, presunto, entre outros) e ácidos 
(ex. vinagre, vinho, cebola, alho, entre outros) 
exalam odores que podem contaminar outros 
alimentos e gerar cheiros desagradáveis ao 
longo do tempo de uso do seu refrigerador.

11.2 Para conservar o refrigerador:
Evite o contato de qualquer tipo de óleo ou 
gordura com as partes plásticas do refrigera-
dor para evitar o aparecimento de manchas e 
danos ao refrigerador.

Não lubrifique a dobradiça da porta em hipóte-
se alguma para não causar danos nas partes 
plásticas.

Preste atenção ao colocar garrafas de vidro, 
plástico ou latas fechadas no freezer, pois os 
líquidos aumentam de volume quando con-
gelados e esses recipientes podem quebrar. 
Para resfriar bebidas no freezer, utilize a fun-
ção Drink Express (página 18).

Jamais pendure roupas, panos ou objetos no 
condensador (parte traseira do refrigerador), 
pois prejudica o funcionamento e aumenta o 
consumo de energia.

Não coloque alimentos quentes no refrigera-
dor ou no freezer.

Utilizar o painel com a opção Descanso de 
tela no Modo Econômico, permite redução 
no consumo de energia.

11.4 Para transportar o refrigerador
Em caso de necessidade de transporte, não 
deite o refrigerador para a direita (para 
quem olha o refrigerador de frente).
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Para pequenos deslocamentos, incline-o para 
trás ou para um dos lados com ângulo máxi-
mo de 30°.

Em longos deslocamentos (ex.: mudança), 
movimente-o em pé.

Não arraste o refrigerador puxando-o pelo 
condensador.

11.5 Para congelar e descongelar os 
alimentos
Os produtos a serem congelados devem ser 
frescos e limpos.

Embale os alimentos em porções adequadas 
ao tamanho da sua família e que possam 
ser consumidos de uma só vez. Alimentos 
descongelados não devem ser congelados 
novamente.

Pacotes pequenos permitem um congelamen-
to rápido e uniforme.

Nunca coloque os alimentos a serem congela-
dos em contato com os alimentos já congela-
dos, pois a temperatura do alimento congela-
do tende a aumentar.

Para descongelar carnes, peixes e frutas, 
mantenha-os no compartimento refrigerador.

Pedaços pequenos de carne podem ser cozi-
dos ainda congelados.

Vegetais podem ser descongelados em água 
fervente.

Fornos de micro-ondas são adequados para 
descongelar todos os tipos de alimentos, 
dependendo do tipo de embalagem. Siga as 
instruções do fabricante de seu forno.

Evite congelar alimentos (peixes, frangos, 
carnes bovinas, etc.) que não estejam guar-
dados em recipientes com tampas ou emba-
lagens cuidadosamente lacradas. Assim se 
evita a transmissão de odores fortes para o 
congelador.

11.6 Armazenamento de Alimentos
Para preservar as características dos alimen-
tos ou líquidos mantenha-os em recipientes 
fechados.

Evite colocar alimentos preparados a base de 
água (sopas e caldos) em recipientes destam-
pados, pois podem congelar.

Não coloque alimentos quentes no Freezer, es-
pere esfriar naturalmente antes de congelá-los.

Para melhor conservação dos alimentos as 
frutas e verduras devem ser lavadas, secas e 
embaladas antes do seu armazenamento.

Ao guardar ovos no seu compartimento de 
armazenamento (porta-ovos), certifique-se 
que sejam frescos e coloque-os sempre em 
posição vertical. Isto os manterá frescos du-
rante maior tempo.

Para conservar vegetais folhosos, coloque 
em sacos plásticos e armazene na gaveta de 
legumes/verduras.

Procure secar todo e qualquer alimento que 
for armazenar no refrigerador.

Sempre deixe as saídas de ar livres para fa-
cilitar a circulação de ar frio e, assim, melho-
rar a conservação dos alimentos.

Atenção
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*Estes são os tempos programados consi-
derando temperatura ambiente de 25ºC. Os 
tempos de resfriamento sofrerão variações de 
acordo com a temperatura ambiente e tama-
nho, quantidades e tipo de recipientes (latas, 
garrafas plásticas, etc.).

Se não ficar satisfeito com a temperatura de 
sua bebida, repita o processo de resfriamento 
rápido.

tABelA PArA reSFriAmento/conGelAmento no FreeZer *

Alimento
QUAntiDADe
AProXimADA

comPArtimento tUrBo conGelAmento 
(temPo em minUtoS)

reSFriAmento conGelAmento

Barra de chocolate 200 g 30 não recomendável

Bolinho de bacalhau/aipim 300 g - 90

Brigadeirão 550 g 45 não recomendável

Caixa de bombom 400 g 30 não recomendável

Carne de gado 1200 g - 150

Coxinha de frango 300 g - 90

Creminuto (Pudim) 650 g 60 não recomendável

Flan 840 g 60 não recomendável

Frango 1200 g - 150

Gelatina 500 ml 30 não recomendável

Lingüiça fina 300 g - 150

Maionese 1200 g 30 não recomendável

Manjar de coco 820 g 45 não recomendável

Mousse 320 g 30 não recomendável

Pão de queijo 500 g 60 não recomendável

Pavê 980 g 60 não recomendável

Peixe 1500 g - 150

Picolé 65 g - 60

Pizza 360 g - 30

Polpa de fruta 100 g - 150

Pudim de leite 1200 g 45 não recomendável

Quindão 400 g 45 não recomendável

Quindim (14 doces) 45 não recomendável

Sorvete (2 litros) 2 litros - 150

Torta de bolacha 600 g 45 não recomendável

Torta de sorvete 1930 g 150 150

Água (gelo) 250 ml - 60
*Em temperaturas ambientes diferentes de 23ºC e compartimento Freezer abastecido acima de 50% de sua 
capacidade, os valores de referência da tabela acima sofrerão variações.

*Para evitar vazamento de líquidos e rompi-
mento de garrafas (plásticas/vidro) e latas, 
não deixe bebidas no interior do freezer nas 
seguintes condições:

•	Por tempo prolongado;

•	Drink Express ativado;

•	turbo Congelamento ativado.



45

12. Falhas e soluções

Assistência ao consumidor
Caso o seu refrigerador apresente algum 
problema de funcionamento, verifique as pro-
váveis causas e soluções.

Caso as correções sugeridas não sejam sufi-
cientes, entre em contato com o Serviço de 
Atendimento ao Consumidor Electrolux 
pelo telefone 0800 728 8778.

ProVÁVeiS cAUSAS / correçÕeS

Se o refrigerador 
não funciona (não 

liga)

Plugue desligado da tomada. Ligar o plugue na tomada.

Tomada com mau contato. Corrigir o defeito na tomada elétrica.

Queda de energia elétrica ou oscilação 
de tensão.

Retire o plugue da tomada por 5 min e 
reconecte.

Falta de energia elétrica, fusível da resi-
dência queimado ou disjuntor desligado.

Aguardar retorno da energia, trocar fusível 
ou ligar o disjuntor.

Tensão na tomada muito alta ou muito bai-
xa (nesse caso, o compressor dará vários 

arranques sucessivos sem funcionar).

Instalar o estabilizador de tensão (não 
inferior a 2000VA).

Se o refrigerador 
não gela (refrigera-
ção insatisfatória)

Ajuste inadequado do controle de tempe-
ratura do compartimento refrigerador.

Ajuste-o corretamente, conforme o item 
“Controle de Temperatura do Refrigerador” 

Incidência de luz solar direta ou outras 
fontes de calor próximo ao Refrigerador.

Ver “Instalação - Escolher o Local”.

Circulação do ar prejudicada. Desobstrua as saídas de ar.

Tempo excessivo de porta aberta. Abra-a apenas o tempo necessário.

Panos/objetos sobre o condensador. Retirar os objetos.

Condensador sujo. Efetuar limpeza conforme instruções.

Alimentos congelan-
do no compartimen-

to refrigerador

Ajuste inadequado do controle de tempe-
ratura do compartimento refrigerador.

Selecione corretamente a temperatura.

Alimentos posicionados próximo às saídas 
de ar.

Reposicione os alimentos.

Alimentos muito úmidos. Seque-os antes de armazená-los.

Alimentos estão 
descongelando 

no compartimento 
freezer

Falta prolongada de energia elétrica.

Os alimentos armazenados no Freezer 
podem não estar em condições de serem 
consumidos. Verifique o estado de cada 

um deles.

Carregamento excessivo do compartimen-
to freezer.

Respeite a capacidade de congelamento 
do seu refrigerador.

Refrigerador ligado recentemente. Aguarde o resfriamento do Freezer.

Alimentos não estão 
congelando adequa-
damente no compar-

timento freezer

Ajuste inadequado da temperatura no 
compartimento freezer.

Ajuste a temperatura no compartimento 
freezer para “temperatura máxima”.

Alimentos posicionados próximo às saídas 
de ar.

Reposicione os alimentos.

Formação excessiva 
de gelo no comparti-

mento freezer

Porta do freezer não fechada 
completamente

Verificar se não há objetos, como toalhas 
no topo do refrigerador ou alimentos no 

interior do freezer que estão obstruindo o 
fechamento da porta.
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ProVÁVeiS cAUSAS / correçÕeS

Se o refrigerador 
apresenta ruídos 

anormais

Refrigerador encostado na parede.
Desencostar da parede, deixando 15 cm 

de folga.

Refrigerador desnivelado.
Ajustar os pés niveladores conforme ins-
truções, deixando o Refrigerador perfeita-

-mente assentado no chão.

Ruído por circulação de ar.
É um ruído normal característico do fluxo 
de ar em sistemas de refrigeração Frost 

Free.

Umidade excessiva 
na gaveta de frutas e 

legumes
Alimentos armazenados desembalados. Embale-os adequadamente.

Alarme soando

Porta Aberta. Feche a porta do refrigerador/freezer.

Tensão da rede elétrica diferente da indi-
cada no refrigerador.

Veja item “Instalação Elétrica”.

Queda de energia elétrica ou oscilação 
de tensão.

Retire o plugue da tomada e reconecte-o.

mensagens no indi-
cador de funções

Falha de alguma das funções do seu 
refrigerador.

Chame o Serviço Autorizado Electrolux.

Painel/teclado não 
aceita comando Painel travado. Aperte trava painel.

Alarme de porta 
aberta não funciona. Função COMPRAS ativada.

Desativar a função COMPRAS através da 
tecla AUTO CONTROL.

tocada a tecla turbo 
congelamento ou 
“Drink express”, 

o compressor 
(motor) não liga 
imediatamente

Refrigerador está em processo de degelo 
automático do freezer.

Aguarde o término do degelo (aproxima-
damente 30 minutos) e a função selecio-
nada será executada conforme solicitado.

Compressor (motor) recém-desligado.

O compressor (motor), após desligado, 
sempre aguardará alguns minutos antes 
de retornar a ligar para que as pressões 

internas do sistema de refrigeração se es-
tabilizem. Isto evita sobrecarga e desgaste 
prematuro do compressor, o que é normal.

Seleção de tempo do Turbo Congelamen-
to ou de bebida do “Drink Express”.

Após tocada uma tecla de seleção de 
funções, existe um tempo de alguns 

segundos (intencional) para que a função 
seja acionada. Isto é para que você possa 
confirmar visualmente sua escolha antes 

da efetivação da função.

tocando nas teclas 
o sinal sonoro não 
é emitido. o alarme 

tUrBo conGe 
lAmento / ”DrinK 
eXPreSS” não toca

Queda de energia elétrica ou oscilação 
de tensão.

Retire o plugue da tomada por 5 min 
reconectando-o a seguir.

Painel e lâmpadas 
estão funcionando 
mas o refrigerador 

não gela

Refrigerador está operando no Modo 
Demonstração.

Retire o plugue da tomada, espere 10 
segundos e recoloque o plugue na toma-

da novamente.
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ruídos normais de operação
Seu refrigerador em funcionamento pode 
apresentar um chiado, principalmente quando 
estiver com a porta aberta. Este ruído deve-se 
à expansão do fluido refrigerante dentro do 
evaporador, o que não representa defeito.

Suor na Superfície externa
Os refrigeradores, freezers e combinados de 
uso doméstico quando instalados em locais 
com umidade relativa do ar acima de 75% e 
com temperaturas superiores a 32ºC podem 
apresentar condensação externa (suor).

O compressor (motor) pode gerar um ruído. 
Isto é uma característica dos compressores 
modernos que funcionam em velocidades 
maiores que os modelos antigos, apresentan-
do melhor desempenho e menor consumo de 
energia.

Vedação da Porta
Ao fechar a(s) porta(s) do refrigerador, haverá 
formação de vácuo interno, dificultando a 
abertura, o que é normal devido à perfeita ve-
dação. Portanto, não force a abertura. Aguar-
de alguns instantes antes de abrir novamente.

A contração e dilatação dos componentes 
internos, devido à variação de temperatura, 
pode gerar pequenos estalos em seu refri-
gerador, o que não representa qualquer tipo 
de defeito.
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moDelo Dt52X

Capacidade (litros) (Norma IEC 62552/2007) 454

Armaz. Refrigerador 310

Armaz. Freezer 144

Armazenamento Total 454

Bruta Refrigerador 318

Bruta Freezer 173

Bruta Total 491

Tempo máximo de conservação sem energia (horas) 15

Capacidade de congelamento a cada 24 horas (kg) 
(Norma ISO8561) 7,0

Degelo Automático

Altura mínima com pé nivelador (mm) 1905

Largura (mm) 705

*Profundidade com porta aberta (mm) 1370

Profundidade com porta fechada (mm) 795

Massa líquida (kg) 83,3

Frequência (Hz) 60

Potência máxima do módulo de iluminação LED (W) 1,8

Gás refrigerante R600a

Consumo de energia kWh/mês (norma ISO8561) 59

13. Especificações técnicas (**)

(*) inclui distância mínima até a parede.

(**) Todas as informações da tabela são váli-
das para 127V e 220V. 

Atenção: Este refrigerador não é bivolt, verifi-
que a tensão (V) correta da rede elétrica antes 
de ligar o refrigerador.

Caso seja necessário, utilize um transformador 
com potência não inferior a 2000 VA.

É possível colocar até 20 kg sobre o 
refrigerador.

Esse refrigerador destina-se, somente, 
para uso doméstico e aplicações similares, 
tais como: cozinha de uso do grupo de 
funcionários e lojas, escritórios e outros am-
bientes de trabalho; casa de fazenda e por 
clientes em hotéis e outros ambientes tipo 
residencial; ambientes de meia-pensão; 
buffet e aplicações similares não destina-
das ao varejo.
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Softwares Utilizados e licenças

Parte da programação deste produto foi reali-
zada utilizando softwares que contemplam li-
cenças open-source, conforme procedimentos 
normativos padronizados internacionalmente.

Para visualização das modificações de softwa-
re, bem como obtenção dos códigos atualiza-
dos, visite nosso site: www.electrolux.com.br.

14. Licença de Software
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A fabricante Electrolux do Brasil S.A. concede garantia contra qualquer 
vício de fabricação aplicável nas seguintes condições:
1. O início da vigência da garantia ocorre na data de emissão da compe-
tente nota fiscal de venda ao consumidor correspondente ao produto a 
ser garantido com identificação, obrigatoriamente, de modelo e caracte-
rísticas de produto;
2. O prazo de vigência da garantia é de 12 (doze) meses contados a partir 
da data da emissão da nota fiscal preenchida conforme disposição do 
item “1” deste certificado e divididos da seguinte maneira:
 a) 3 (três) meses de garantia legal; e,
 b) 9 (nove) meses de garantia contratual.
3. A fabricante não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para pro-
dutos desacompanhados de nota fiscal de venda ao consumidor, ou pro-
dutos cuja nota fiscal esteja preenchida incorretamente (observar orienta-
ção do item “1” deste certificado);
Condições desta Garantia:
4. Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser imediata-
mente comunicado ao Serviço Autorizado Electrolux mais próximo de sua 
residência, cujo contato e endereço pode ser encontrado na relação que 
acompanha o produto, no site da fabricante (www.electrolux.com.br), ou, 
informado pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor Electrolux.
5. Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentem vícios 
constatados como de fabricação, além da mão de obra utilizada no res-
pectivo reparo.
6. Vidros, peças plásticas (botões, gavetas, capa dos puxadores, tampas, 
prateleiras, porta laticínios, frisos, acabamentos, emblemas, etc) e lâmpa-
das são garantidos contra vícios de fabricação apenas pelo prazo legal de 
90 (noventa) dias, contados a partir da emissão da nota fiscal de compra 
do produto.
A Garantia perderá a Validade quando:
7. Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de 
identificação do produto.
8. O produto for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual de Ins-
truções e utilizado para fins diferentes do uso doméstico (uso comercial, 
laboratorial, industrial, etc.). Também não terão nenhum tipo de cobertura 
pelas garantias (legal e contratual), indenização e/ou ressarcimento, ma-
teriais ou alimentos armazenados no interior do produto utilizado para os 
fins citados. 
9. O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado.

15. Termo de Garantia
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10. O produto tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alte-
rações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não 
credenciadas pela Electrolux do Brasil S.A.
11. O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo 
Consumidor.
A Garantia concedida pelo Fabricante não cobrirá:
12. Despesas com Instalação do produto.
13. Produtos ou peças danificadas por acidente de transporte ou manu-
seio, riscos, amassamentos ou atos e efeitos da natureza.
14. O não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de forneci-
mento de energia elétrica e/ou falta de água no local onde o produto está 
instalado.
15. Despesas com transporte, peças, materiais e mão de obra para prepa-
ração do local onde será instalado o produto (ex. rede elétrica, conexões 
elétricas e hidráulicas, tomadas, esgoto, alvenaria, aterramento, etc.).
16. Chamadas relacionadas unicamente a orientação de uso constantes 
no Manual de Instruções ou no próprio produto serão passíveis de cobran-
ças.
Outras disposições:
17. As despesas de deslocamento do Serviço Autorizado, para atendi-
mento de produtos instalados fora do município de sua sede, obedecerão 
os seguintes critérios:
a) para situações existentes nos primeiros 90 (noventa) dias seguintes à 
data de emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor, as despesas 
serão suportadas pela fabricante;
b) para situações existentes após o 91º (nonagésimo primeiro) dia seguin-
te à data da emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor, as despesas 
serão suportadas única e exclusivamente pelo Consumidor.
18. As despesas decorrentes e conseqüentes de instalação de peças que 
não pertençam ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do 
Consumidor.
19. A Electrolux declara que não há nenhuma outra pessoa física e/ou jurí-
dica habilitada a fazer exceções ou assumir compromissos, em seu nome, 
referente ao presente certificado de garantia.
20. Este CERTIFICADO DE GARANTIA é válido apenas para produtos 
vendidos e utilizados no território brasileiro, sendo que quaisquer dúvidas 
sobre as disposições do mesmo devem ser esclarecidas pelo manual de 
instruções, pelo site da fabricante ou pelo Serviço de Atendimento ao Con-
sumidor Electrolux.
21. Para sua comodidade, preserve o MANUAL DE INSTRUÇÕES, CER-
TIFICADO DE GARANTIA E A NOTA FISCAL DO PRODUTO. Quando ne-
cessário, consulte a nossa Rede Nacional de Serviços Autorizados e/ou o 
Serviço de Atendimento ao Consumidor.
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