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Os componentes desse produto e sua embalagem são recicláveis. 
Não descarte no lixo comum.

Para o descarte seguro e sustentável de seu antigo aparelho, entre em 
contato com a nossa central de atendimento ao cliente, pelos telefones 
3003.1005 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 648 1005 (demais 
localidades), ou pelo site www.mideadobrasil.com.br/pt/faleconosco, para 
obter informações dos postos de descarte mais próximos de sua localidade.

SUSTENTABILIDADE



3
MU Refrigerador Side by Side Desea RDA5S1 / RDA5S2 - B - 04/15

Obrigado por escolher a Midea!

A Midea é uma empresa comprometida com o bem-estar das pessoas. Com a 
combinação de design inteligente e tecnologia, seu novo equipamento trará 
novas experiências e deixará seu dia a dia muito mais agradável. Uma receita 
simples que fez da Midea uma das maiores fabricantes de eletrodomésticos e 
condicionadores de ar do mundo.

Este manual foi feito especialmente para que você conheça todas as características 
do seu refrigerador, além de informações sobre manutenção, execução de serviços 
e claro, como obter o máximo das suas funcionalidades.

Caso precise de informações adicionais ou tenha dúvidas sobre a garantia, 
entre em contato através do nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor, por 
telefone ou site.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
3003 1005 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 648 1005 (demais localidades)

www.mideadobrasil.com.br/pt/faleconosco 
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O manual do usuário que acompanha seu refrigerador foi desenvolvido com o objetivo de esclarecer 
quaisquer dúvidas que possam surgir durante o uso. Além disso, ele contém informações importantes 
sobre segurança que, se seguidas corretamente, podem garantir o bom funcionamento do aparelho 
e, mais importante, garantir a sua segurança.

Pensando no consumidor este manual foi produzido com textos objetivos e claros, imagens e fotos 
que facilitam o entendimento dos procedimentos descritos e com observações que requerem maior 
atenção para o melhor uso do aparelho.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

Indica ao usuário detalhes sobre o funcionamento do aparelho, geralmente 
recomendações de melhor utilização deste.

Indica ao usuário observações muito importantes sobre o funcionamento, 
recomendações que não podem deixar de ser realizadas para garantir sua segurança.

Indica ao usuário procedimentos que requerem muita atenção, pois podem trazer 
riscos ao aparelho e também a saúde do usuário se não realizados corretamente.

Indica ao usuário práticas inseguras quanto ao funcionamento do aparelho, 
que podem resultar em alto risco à saúde e/ou acidentes graves ou fatais. 

NOTA

IMPORTANTE

ATENÇÃO

PERIGO

NOTA

Algumas figuras/fotos apresentadas neste manual podem ter sido feitas com equipamentos 
similares ou com a retirada de proteções/componentes para facilitar a representação. Entretanto, 
o modelo real adquirido é o que deverá ser considerado. 
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Para garantir o melhor desempenho de seu produto 
leia atentamente todas as recomendações a seguir. 
Não descarte o Manual do Usuário, guarde-o para 
eventuais consultas. Leia todas as instruções antes 
de usar o aparelho.

1.1  - Medidas Importantes de Segurança
Para reduzir os riscos de choques elétricos e 
ferimentos pessoais durante o uso do produto, 
siga as recomendações básicas de segurança:

1. Instale-o apenas em conformidade com as 
instruções de instalação fornecidas neste 
Manual do Usuário.

2. Este aparelho destina-se ao uso doméstico 
e para utilização com água de rede que 
atenda a Portaria n.º 2914 do Ministério da 
Saúde. Uso interno IPX0.

3. Não armazene nem use este aparelho em 
ambientes externos.

4. Não mergulhe o cabo de alimentação elétrica 
e/ou o plugue na água.

5. Mantenha o cabo de alimentação longe de 
superfícies aquecidas.

6. O uso de acessórios não recomendados pela 
Midea pode provocar acidentes e danos ao 
aparelho e/ou acessórios.

7.  Não armazene produtos químicos 
ou inflamáveis e medicamentos no 
refrigerador a fim de evitar contaminação 
dos alimentos. 

1 - SEGURANÇA

ATENÇÃO

Se o cordão de alimentação está danificado, 
ele deve ser substituído pelo fabricante, 
agente autorizado ou pessoa qualificada, 
a fim de evitar riscos.

8. Produtos em aerossol não devem ser 
armazenados no refrigerador ou freezer 
sob risco de explosão.

9. Não utilize estabilizador ou “No-break” de 
computadores, eles poderão incendiar-se 
ou danificar o refrigerador. 

10. Se observar fumaça desligue ou desconecte 
o plugue da tomada e contate a assistência 
técnica autorizada.

11. Sempre que possível evite a utilização de  
extensões e conectores tipo T e benjamins. 
Dê preferencia à uma tomada exclusiva.

12. Este aparelho se destina a ser utilizado 
somente em aplicações domésticas e 
similares, tais como:

• por funcionários de lojas em áreas 
de cozinha, escritórios ou outros 
ambientes de trabalho;

• por clientes em hotéis, motéis, casas 
de fazenda, em ambientes do tipo 
café da manhã e outros ambientes 
residenciais.

13. O sistema de refrigeração do produto 
pode ser danificado caso o mesmo for 
posicionado horizontalmente.

14. Não apoie-se sobre as portas. Este ato poderá 
desregular as dobradiças , prejudicando 
a vedação do refrigerador e assim, 
comprometendo seu desempenho. 

15. Não coloque objetos pesados ou recipientes 
com líquido acima do refrigerador para 
evitar choques elétricos e danos ao produto.

16. Instale o refrigerador em um local sem 
incidência solar e calor.

Este aparelho não pode ser utilizado por 
crianças ou pessoas com capacidades 
físicas, sensoriais ou mentais reduzidas 
sem a supervisão de um responsável. Os 
usuários devem ser bem instruídos sobre 
as questões de segurança e também dos 
perigos do uso inapropriado do aparelho.
Crianças devem ser supervisionadas para  
não brincarem com o aparelho.

IMPORTANTE
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NOTA

Este aparelho deve receber manutenção 
apenas de técnicos de serviço qualificados. 
Contate o serviço de Assistência Técnica 
Autorizada mais próximo para realizar um 
exame, reparo ou ajuste.

17. Fique atento para que o cabo elétrico não 
esteja dobrado ou pressionado por algum 
móvel ou pelo próprio refrigerador.

18. A pressão de entrada de água deve estar 
entre 147 kPa e 686 kPa.

19. Não utilize secadores de cabelo ou outros 
utensílios para acelerar o processo de 
descongelamento do refrigerador.

20. Não instale o produto perto de um ponto 
de gás.

21. Ao descartar o refrigerador, retire as portas 
para evitar que crianças brinquem com o 
aparelho.

22. Sempre ao fazer limpeza ou manutenção, 
retire o plugue da tomada.

23. Após a l impeza recoloque todos os 
componentes  no refrigerador antes de 
ligá-lo.

24. Caso seu refrigerador contenha algum 
pacote de sílica gel ou Desi Park® em seu 
interior, jogue-o fora em lixo comum e não 
permita que as crianças brinquem com 
o mesmo.

25. Tenha o cuidado em não colocar as mãos 
sob o refrigerador, podem existir arestas 
que venham a causar ferimentos.

26. A torneira onde o refrigerador será instalado 
deve fornecer água tratada.

27. Não manuseie o cabo de alimentação com 
as mãos molhadas.

28. Devem ser utilizados os conjuntos de 
mangueiras fornecidos juntamente 
com o aparelho. Os velhos conjuntos de 
mangueiras devem ser descartados.

29. Para desligar, retire o plugue da tomada 
elétrica. Sempre desconecte segurando 
pelo plugue , nunca puxe pelo cabo de 
alimentação.

30. Mantenha o refrigerador ligado por pelo 
menos 6 horas antes de abastecê-lo. Esta 
medida garante que os alimentos a serem 
armazenados não estraguem.

31. A inclinação máxima permitida durante o 
transporte do aparelho é 45º.

45º

ATENÇÃO

Ao transportar/deslocar o aparelho, se 
houver inclinação deste, aguarde pelo menos 
6 horas antes de ligá-lo novamente.

IMPORTANTE

A adaptação e a preparação do local 
para a instalação do produto, tais como: 
alvenaria, carpintaria, gesso, rebaixamento, 
mobiliário, preparação da rede elétrica do 
ambiente (tomada, disjuntor, bitola de 
cabos, eletroduto, etc), tubulações externas 
de exaustão e dutos para saída de ar, é 
de inteira responsabilidade do usuário/
consumidor.
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2 - DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES
2.1 - Características Técnicas Gerais

MODELO RDA5S1 RDA5S2
Tensão (V) 127 220

Capacidade (L)
Armazenamento do Refrigerador

Armazenamento do Congelador 
Armazenamento do Congelador 

Armazenamento Total

340
160
15

515

340
160
15

515

Potência Nominal (W) 190 185

Potência do Ice Maker (W) 160 160

Potência de Degelo (W) 250 236

Vazão Nominal (L/h) 100 100

Local de instalação POU (Ponto de Uso) POU (Ponto de Uso)

Material de Composição Básica Polietileno Polietileno

Volume Interno do Aparelho para Ensaio de 
Extraíveis (ml)

1600 1600

Volume de Referência para Ensaio de Particulado (L) 400 400

Capacidade do Filtro (L) 3000 3000

Elemento Filtrante KFRDA KFRDA

Pressão de Entrada (kPa)
Mínima

Máxima
147
686

147
686

Temperatura de Operação (°C)
Mínima

Máxima
1

38
1

38

Dimensões Externas (mm)
Largura

Altura
Profundidade

902
1760
750

902
1760
750

Massa do Produto (Peso) (kg) 106 106

NOTA

Este produto atende aos requisitos da norma NBR 14908:2004.
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2.2 - Identificação das peças - Vista externa

2.3 - Acessórios

1 2

3

4

55

6

7
1. Porta do Freezer

2. Porta do Refrigerador

3. Painel de Controle

4. Dispenser

5. Puxadores das portas

6. Protetor de rodas

7. Entrada de água (parte traseira)

- 1 adaptador 3/4” – ¼”

- 1 união ¼” com travas

- 2 metros de magueira ¼”

- 1 Filtro de água

- 1 Protetor de rodas

- 1 Kit parafusos

NOTA

Toda a vez que se abre a porta o produto 

emite um bip. 

Caso não queira esse bip basta pressionar 

a tecla   no painel de controle 

por 3 segundos.
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2.4 - Identificação das peças - Vista interna

1. Bandejas da porta do Freezer

2. Saída de gelo

3. Prateleiras de vidro do Freezer

4. Gavetas do Freezer

5. Pés com rodas

6. Fazedor de gelo (ice maker)

1

1

2

6

7 11 8

8

8

8

9

9

9

9

8104

5

4

3

3

3

101

1

7. Lâmpada do Refrigerador

8. Bandejas da porta do Refrigerador

9. Prateleiras de vidro do Refrigerador

10. Gavetas do Refrigerador

11. Filtro

ATENÇÃO

A carga máxima suportada pelas prateleiras de vidro é 20 kg. Não exceda o peso máximo 
permitido de maneira a evitar o risco de quebra e possíveis ferimentos.
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3 - INSTALAÇÃO

3.1  - Instalação Elétrica
Este aparelho deve ser ligado em uma rede 
elétrica com aterramento de acordo com o 
padrão NBR 5410. 

Consulte sempre um eletricista ou instalador 
qualificado para que as instruções de aterramento 
sejam devidamente observadas. 

Risco de Choque Elétrico.
• O aterramento garante a proteção do 

usuário contra choques elétricos através 
das partes metálicas do aparelho.

• A tomada utilizada pelo aparelho deve 
estar com o fio terra devidamente 
conectado internamente para garantia 
do aterramento do aparelho através do 
plugue do mesmo.

• Verifique atentamente a tensão do 
aparelho antes de ligá-lo na tomada. 
Este aparelho NÃO é bivolt.

IMPORTANTE

Após o aparelho ser ligado na rede elétrica, 
deve-se aguardar 10 minutos com a porta 
fechada, sem tocar o painel de controle e 
nem utilizar o dispenser (para água ou para 
gelo). Tempo necessário para que o aparelho 
efetue seu procedimento de inicialização. 

IMPORTANTE

A primeira instalação do seu refrigerador é 
gratuita. Entre em contato com o Call Center 
Midea para obter maiores informações.

IMPORTANTE

NOTA

O cabo de alimentação com plugue 2P+T 
(2 polos + terra) está de acordo como novo 
padrão NBR 14136.

NOTA

No exemplo acima consideramos a utilização 
de uma tomada exclusiva para o aparelho.

Tipo de Linha Elétrica (B1)*

Nº condutores (de cobre) carregados: 2

Capacidade de condução 
de corrente (A)

Seção Nominal
do cabo (mm²)

9,0 0,5

Exemplo de cálculo do dimensionamento da 
rede elétrica:
A seção nominal do cabo (mm²), até a tomada 
onde o aparelho será ligado, deverá ser 
dimensionada em função da capacidade de 
condução de corrente elétrica - Como referência 
ver tabela abaixo, obtida da norma NBR 5410.

Por exemplo, para produtos com corrente 
máxima de 9,0 A; a tabela indica a utilização, 
para efeito de segurança, de cabos com seção 
nominal de pelo menos 0,5 mm².

*  Método de referência B1: Condutores isolados ou 
cabos unipolares em eletroduto de seção circular 
embutido em alvenaria. (Fonte: Tabela de tipos de 
linhas elétricas - NBR 5410).
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1. É necessário uma tomada aterrada e uma 
rede de água potável localizadas perto de 
onde o refrigerador será instalado.

2. O ponto onde a mangueira será instalada 
deve ser isento de calor e umidade.

3. A pressão da água deve estar entre 147  
kPa e 686 kPa (15 mca e 70 mca) para o 
funcionamento ideal do dispenser de água 
e do fabricador de gelo (ice maker).
A operação fora da faixa de pressão 
i n d i c a d a  p o d e r á  c o m p ro m e t e r  o 
funcionamento do aparelho.

4. Selecione uma superfície nivelada que 
suporte o peso do refrigerador quando 
estiver abastecido.

5. Esteja ciente das dimensões do aparelho, 
conforme a figura 1. (Os espaçamentos 
i n fo r m a d o s  s ã o  v a l o re s  m í n i m o s 
necessários para o correto funcionamento 
do refrigerador).

NOTA

Deixe espaçamento de 100 mm ou mais entre 
a parte de trás do refrigerador e a parede.
Essa medida garante o bom funcionamento, 
sem provocar superaquecimento.

30
0 

m
m

902 mm

100 mm 100 mm

17
60

 m
m

3.2  - Instalação no Local 
Antes de posicionar o refrigerador, retire todos os acessórios, incluindo o protetor de rodas, protetores 
de espuma e cintas de borracha no refrigerador.

Limpe o interior e o exterior do refrigerador com um pano úmido e morno (um pouco de detergente 
neutro pode ser adicionado ao pano). Em seguida, enxágue o aparelho utilizando um pano com água fria.

Condições de instalação: 

6. Certifique-se de que o espaço é adequado 
mesmo com as portas do refrigerador e do 
freezer estiverem abertas. 

7. Utilize apenas acessórios fornecidos com o 
produto. No caso de já possuir acessórios 
semelhantes não é recomendado utilizá-los.

8. Instale então o protetor de rodas  com 
o kit de parafusos (fornecidos com o 
produto) e posicione como mostrado na 
figura 2, cuidando para encaixar os furos 
corretamente. Após, com uma chave de 
fenda, prenda o protetor de roda tal como 
indica a figura 3.

1
2

3
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3.3 - Instalação na Rede de Água
Siga as instruções abaixo para realizar a instalação 
correta da mangueira na rede de água, para isto 
utilize os acessórios fornecidos com o produto.:

1. Feche o registro de água do local de instalação.

2. Encaixe o adaptador na conexão de água na 
parede conforme a figura 1. Utilize uma chave 
de boca ou inglesa para apertá-lo.

3. Retire a porca do adaptador e através dela 
passe a magueira, como mostra a figura 2 
e encaixe-a na saída menor do adaptador 
(1/4”) até que atinja o final do curso, como é 
mostrado na figura 3. Utilize uma chave de 
boca ou inglesa para apertar a porca.

4. Instale a torneira na saída maior do adaptador 
(3/4”), conforme a figura 4.

5. Caso a instalação seja feita em um ponto de 
água exclusivo, encaixe a tampa do adaptador 
na saída maior, conforme a figura 5. 

6. Com o adaptador mostrado na figura 6, faça 
a união da mangueira instalada na rede 
hidráulica à mangueira já conectada ao 
refrigerador, como mostra a figura 7. 

7. Enrole o restante da mangueira atrás do 
aparelho de modo que esta não dobre, não 
produza vibração e nem desgaste em contato 
com outra superfície.

8. Abra o registro de água e verifique se há algum 
vazamento.

9. Ligue o aparelho em uma tomada doméstica 
padrão. Assegure que a tensão e frequência 
sejam as mesmas da etiqueta que consta 
no produto.

NOTA

Em caso de vazamentos nas conexões da 
mangueira, verifique se as vedações estão 
corretamente encaixadas. Utilize fita veda rosca 
para eliminar possíveis vazamentos. Caso o 
problema persista, contate a assistência técnica.

Depois de concluída a instalação, aguarde pelo 
menos 30 minutos antes de ligar o produto, pois 
durante o transporte o óleo do compressor pode 
se infiltrar no sistema de refrigeração. Limpe a 
parte interna do produto antes de ligá-lo.

IMPORTANTE

Efetue a limpeza do filtro desprezando os 10 
primeiros litros (aproximadamente 15 minutos) 
antes da utilização. Esta medida garante uma 
água própria para consumo.

IMPORTANTE

1

2

3

6 7

4 5
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3.5  - Alinhamento da Porta
As portas do refrigerador devem estar niveladas 
quando o refrigerador estiver abastecido. 
Quando vazio, as portas podem estar levemente 
desniveladas, considerando que será posto peso 
em seus compartimentos.

Se for necessário o alinhamento, siga as 
instruções abaixo:

1. Localize o parafuso de alinhamento na 
dobradiça inferior da porta do refrigerador.

3.4 - Ajuste dos Pés Niveladores
O refrigerador possui 2 pés frontais ajustáveis, 
um no lado direito e outro no lado esquerdo.  
O aparelho deve ficar estável quando os dois 
pés estiverem encostados no chão.

1. Gire os pés niveladores para a esquerda 
para levantar o refrigerador, ou para a 
direita para baixar o refrigerador. 

NOTA

Para que a porta feche com mais facilidade, 
deve-se ajustar os pés do refrigerador para 
a esquerda, elevando a parte frontal.

NOTAS

• Certifique-se de que o refrigerador ficou 
nivelado e estável. Sempre que for mover 
o refrigerador, ajuste seus pés para que 
não toquem no chão. Essa medida facilita 
o deslocamento do mesmo.

• Caso queira travar o refrigerador no lugar, 
gire os pés até que eles entrem em contato 
com o chão.

3.6 - Instalação do Filtro de Água 
1. Posicione o filtro no local indicado girando-o 

90° para a direita, até encaixá-lo.

2. Para retirar o filtro gire-o para a esquerda 
e puxe-o para baixo.

2. Use uma chave de boca 5/16” ou chave 
de boca ajustável para girar o parafuso 
de acordo com a figura abaixo. Gire para 
a direita para levantar a porta. Gire para a 
esquerda para baixar a porta.

A vida útil do filtro depende da sua utilização. 
Recomendamos que o filtro seja substituído 
pelo menos a cada 6 meses. Quando o filtro 
necessitar substituição o ícone “ ” acenderá.

IMPORTANTE
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3.9  - Instalação da Gaveta do Ice Maker
1. Desinstalar:

Levante a gaveta de gelo e puxe-a para fora, 
conforme a figura 1.

2. Instalar: 
Empurre a gaveta de gelo no compartimento, 
conforme a figura 2.

3.7  - Ajuste das prateleiras internas
As prateleiras internas do refrigerador devem 
ser ajustadas de acordo com a necessidade de 
espaço que o alimento a ser armazenado precisa.

1. Retirar a prateleira:

Levante a parte frontal da prateleira, puxando-a 
até que saia completamente do local, conforme 
a figura 1.

2. Recolocar a prateleira:

Escolha um novo nível de altura e coloque-a no 
encaixe escolhido, deslocando-a até o final do 
curso, conforme a figura 2.

3.8  - Ajuste do compartimento da porta
Os compartimentos da porta, possuem vários 
níveis de altura, podendo ser alterados de acordo 
com as necessidades do consumidor.

1. Retirar o compartimento:

Puxe-o para cima até saia completamente do 
encaixe, conforme a figura 1. 

2. Recolocar o compartimento:

Escolha um novo nível de altura e coloque-o no 
encaixe escolhido, empurrando até que encaixe 
perfeitamente, conforme a figura 2.

2

1

2

1

2

1

NOTA

Embaçamento nas prateleiras:
Poderá haver embaçamento nas prateleiras 
(peças internas) nos seguintes casos:
•  Temperatura e umidade relativa do ar altas.
•  Alimentos com umidade/calor excessivo 

armazenados indevidamente (sem tampa).
•  Porta(s) aberta(s) com muita frequência.
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4 - ESQUEMA ELÉTRICO
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Teclas:

1. Temperatura do Freezer
2. Freezer Rápido
3. Férias
4. Reset Filtro
5. Display Digital

Ícones:

1. Temperatura do Freezer
2. Trocar o filtro
3. Ice Maker Ligado
4. Gelo
5. Gelo Picado
6. Água 

5.1 - Detalhamento do Painel de Controle
Características e funções do painel de controle:

5.1.1 - Painel de Controle

5.1.2 - Display Digital

5 - OPERAÇÃO

1

2

3

4

6
5

7

8

9

10 11

1

2 3 4 5 6 7

8

9

10

11

6. Temperatura  do Refrigerador
7. Refrigeração Rápida
8. Economia
9. Travar Painel 
10. Ice Maker
11. Dispenser

7. Painel Travado/Destravado
8. Atenção
9. Férias
10. Economia
11. Temperatura do Refrigerador
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6 - UTILIZAÇÃO

Aguarde no mínimo 6 horas antes de iniciar 
o abastecimentio do refrigerador. Abasteça 
primeiro as prateleiras internas do refrigerador 
e do freezer, deixando as prateleiras da porta 
por último.

Não coloque alimentos encostados nas saídas 
de ar para não comprometer o desempenho 
do refrigerador.

6.1 - Temperatura do Refrigerador
O refrigerador foi projetado para armazenar 
alimentos a curto prazo. Sua temperatura interna 
pode ser ajustada de 2°C à 8°C. Para alterar a 
temperatura do  refrigerador, siga os passos 
a seguir:

1. Pressione a tecla  referente à 

temperatura do refrigerador. 

2. O display mostrará a temperatura 

selecionada. Para alterar a temperatura, 

pressione a tecla novamente.

3. O ajuste é salvo após 5 segundos.

6.3 - Temperatura do Freezer
O freezer foi projetado para armazenar alimentos 

a longo prazo. Sua temperatura interna pode 

ser ajustada de -24°C à - 16°C. Para alterar a 

temperatura do freezer, siga os passos a seguir:

1. Press ione a  tec la   referente  à 

temperatura do freezer. 

2. O display mostrará a temperatura 

selecionada. Para alterar a temperatura, 

pressione a tecla novamente.

3. O ajuste é salvo após 5 segundos.

NOTA

Em caso de falta de energia o refrigerador 
iniciará com a temperatura do freezer em 
-18°C e a do refrigerador em 5 °C.

NOTA

Antes de abastecer seu refrigerador realize 
limpeza externa e interna no aparelho.

6.2 - Refrigeração Rápida 
E s t a  f u n ç ã o  é  i n d i c a d a  p a ra  re s f r i a r 
rapidamente alimentos no refrigerador ou 
quando o mesmo está muito abastecido, 
melhorando o desempenho. O aparelho 
seleciona automaticamente a temperatura de 
2°C durante 2 horas, para selecionar a função 
siga os seguintes passos:

1. Pressione a tecla  refrigeração rápida. 

O  í c o n e  d a  f u n ç ã o   

acenderá no display indicando que a função 

está ativa.

2. Para desativar a função pressione 

novamente a tecla . O ícone da função 

desaparece do display.

Após o aparelho ser ligado na rede elétrica, 
deve-se aguardar 10 minutos com a porta 
fechada, sem tocar o painel de controle e 
nem utilizar o dispenser (para água ou para 
gelo), tempo necessário para que o aparelho 
efetue seu procedimento de inicialização. 

IMPORTANTE
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6.6 - Dispenser
Esta função permite ao usuário utilizar o 

dispenser servindo-se de água, gelo em cubos 

ou gelo picado. 

Obs.: O padrão de fábrica é água.

1. Pressione uma vez a tecla  referente 

ao dispenser para selecionar a opção gelo. 

O display exibirá o ícone .

2. Pressione duas vezes a tecla  para 

selecionar a opção gelo picado. O display 

exibirá o ícone .

3. Pressione três vezes a tecla  para 

selecionar a opção água. O display exibirá 

o ícone .

4. Pressione a alavanca com o copo e aguarde  

o dispenser liberar o gelo/água. Para 

interromper o fornecimento, basta afastar 

o copo do acionador.

6.5 - Férias
A função férias é indicada para quando o 

refrigerador ficar sem uso por um longo 

período de tempo. Ao acionar a função, o 

freezer se mantém na temperatura necessária 

para conservar os alimentos, enquanto que o 

refrigerador ficará desligado, diminuindo assim 

o consumo de energia.

1. Para ativar a função, pressione a tecla 

referente à função férias. O display exibirá o 

ícone da função: .

2. Para desativar a função pressione novamente 

a tecla . O ícone da função desaparece 

do display.

NOTAS

• Certifique-se de que o copo esteja 
alinhado com a saída do dispenser, 
evitando derramamento.

• O tempo estimado para o ice maker fazer 
o gelo durante a primeira utilização é 
de 6 horas.

ATENÇÃO

Ao utilizar o ice maker, tenha cuidado 
com recipientes com paredes finas, pois 
o impacto do gelo pode fazer com que o 
recipiente quebre ou rache.

ATENÇÃO

N ã o  d e i x e  a l i m e n t o s  p e r e c í v e i s 
armazenados no refrigerador enquanto 
a função Férias estiver ativada.

6.4 -  Freezer Rápido
Esta função é indicada para resfriar rapidamente 

alimentos no freezer ou quando o mesmo está 

muito abastecido, melhorando o desempenho. 

O aparelho seleciona automaticamente a 

temperatura de -24°C durante 6 horas, para 

selecionar a função siga os seguintes passos:

1. Pressione a tecla  freezer rápido. O ícone 

da função   acenderá no 

display indicando que a função está ativa.

2. Para desativar a função pressione 

novamente a tecla . O ícone da função 

desaparece do display.
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6.8 - Travar Painel
Esta operação serve como forma de proteção 

para que crianças não operem o refrigerador sem 

a devida supervisão de um adulto. O travamento 

impossibilita o uso de qualquer tecla do painel 

(exceto a tecla   travar painel).

1. Travar: 

Pressione a tecla  por 3 segundos.

Um “bip” soa, assinalando que o refrigerador 

foi travado como medida de segurança 

para crianças. O display exibe o ícone de 

bloqueio: .

2. Destravar: 

Se o refrigerador estiver travado, pressione 

a tecla   por 5 segundos para destravá-

lo. Um “bip” indica que o travamento foi 

desativado. E o ícone de desbloqueio 

aparece do display: .

6.7 - Economia de Energia
Esta função pode ser ativada sempre que você 
desejar economizar a energia do refrigerador. 

1. Ativar:

Pressione a tecla  para ativar a função 

economia de energia. O display exibirá o ícone 

da função:  .

2. Desativar:

Pressione a tecla  para desativar a função 

economia de energia. O ícone da função 

desaparece do display.

NOTA

Após a instalação do aparelho, a água não 
sairá pelo dispenser até que o tanque tenha 
sido preenchido. É necessário que se pressione 
e segure a alavanca por aproximadamente 2 
minutos para que a água percorra o circuito 
até a saída do dispenser.

NOTA

Na função Economia de Energia o 
aparelho seleciona automaticamente as 
temperaturas de 7°C para o refrigerador 
e de -15°C para o freezer.

NOTA

Para evitar vazamento de água na bandeja, 
em caso de falta de energia, coloque a 
tampa na saída de gelo do ice maker para 
o dispenser quando o aparelho ficar sem 
utilização por longos períodos ou quando 
estiver de férias.

ATENÇÃO

Por medidas de segurança, sempre que 
a porta do freezer for aberta, o dispenser 
será desligado.

ATENÇÃO

Ao manter a tecla  pressionada por 

aproximadamente 3 segundos, desativa-

se o som emitido “bip” toda vez que se 

abre a porta.

Saída de gelo 
do ice maker

Vista interna 
da porta do 

freezer

Tampa
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7.1 - Limpeza Interna
Procure manter o interior do refrigerador limpo 
e seco, resíduos de alimentos e bebidas podem 
causar odores desagradáveis e até mesmo 
manchar prateleiras e gavetas. 

Limpe o interior do refrigerador utilizando um 
pano úmido com água e sabão neutro, enxágue o 
pano, passe novamente para retirar os resíduos 
de sabão e seque bem.

As gavetas, prateleiras plásticas e prateleiras de 
vidro não devem ser limpas com água quente 
quando ainda estiverem frias, ou seja, retiradas 
do refrigerador há pouco tempo. Utilize água 
fria, esponja e detergente neutro. Após a limpeza 
seque-as com pano macio e seco antes de 
reposicioná-las no refrigerador.

7.2 - Limpeza Externa
A limpeza externa do aparelho deve ser iniciada 
pelo painel de controle.

Pressione a tecla  travar o painel, a fim 
de evitar que este seja desconfigurado 
acidentalmente, limpe cuidadosamente o painel 
com um pano úmido e seque-o imediatamente.

Procure manter também o exterior do 
refrigerador limpo e seco. Limpe-o com uma 
esponja ou um pano úmido com água e sabão 
neutro, enxágue o pano, passe novamente para 
retirar os resíduos de sabão e seque com um 
pano macio ou toalha de papel.

Para evitar danos ao funcionamento das partes 
internas do aparelho a água não deve penetrar 
pelos orifícios de ventilação.

7 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO

PERIGO

Retire o plugue da tomada antes de realizar 
qualquer serviço de instalação, limpeza 
ou manutenção.

NOTAS

• O filtro instalado neste refrigerador é capaz 
de filtrar odores em geral, além de cloro e 
outras substâncias. 

• Quando o filtro não estiver instalado o 
sistema by-pass permite o fornecimento 
normal de água, porém sem filtragem. 

• Durante a substituição, um pouco de água na 
parte de conexão pode cair, recomenda-se a 
colocação de uma vasilha abaixo da conexão 
para receber as gotas. 

NOTA

Para adquirir o filtro novo, o usuário deve 
entrar em contato com o SAC Midea através 
dos telefones 3003.1005 / 0800 648 1005 ou ler 
o QR Code que vem junto ao produto.

Jamais limpe seu refrigerador com:
-  Fluídos inflamáveis: álcool, querosene, gasolina, 

tinner, solventes, removedores, etc.
-  Produtos químicos: detergentes com 

amoníacos, ácidos, vinagres, soda, etc.
-  Abrasivos: sapólios, esponjas plásticas ou 

de aço, lã de aço, etc.
-  Produtos que liberem no aparelho vapores 

químicos corrosivos e/ou tóxicos.

IMPORTANTE

A vida útil do filtro depende da sua utilização. 
Recomendamos que o filtro seja substituído 
pelo menos a cada 6 meses. Quando o filtro 
necessitar substituição o ícone “ ” acenderá.

IMPORTANTE

7.3 - Troca do filtro
1. Para retirar o filtro gire-o 90º para a esquerda 

e puxe-o para baixo.

2. Para instalar o novo filtro, posicione o filtro 
girando-o 90° (1/4 de volta) para a direita, 
até encaixá-lo.

3. Pressione e segure a tecla  por 3 
segundos para reiniciar a vida útil do filtro.
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8 - SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

PROBLEMA CAUSA POSSÍVEL SOLUÇÃO

Não funciona
O cabo elétrico não está ligado ou 
a voltagem está errada.

Verif ique se a voltagem do 
aparelho é a mesma da tomada 
e ligue o cabo na energia elétrica.

Não refrigera o suficiente

a.  A  temperatura que está 
selecionada não está adequada.

b. O refrigerador está em um 
local próximo a fonte de calor ou 
incidência direta de sol.

a .  Selecione um modo com 
temperatura mais baixa que 
a atual.
b .  Troque a local ização do 
refrigerador. Fontes de calor 
prejudicam seu desempenho.

Alimentos congelados no 
refrigerador

a.  A  temperatura que está 
selecionada não está adequada.
b. Alimento com alto teor de água 
próximo às partes mais frias do 
refrigerador.

a.  Selecione um modo com 
temperatura mais alta que a atual.
b. Reposicione os alimentos em 
um local adequado.

Ruídos ou barulhos 
estranhos

a. O refrigerador está desnivelado 
e instável.
b. A parte posterior do refrigerador 
está muito próxima da parede.
c. Objeto atrás ou embaixo do 
refrigerador.

a. Verifique a superfície onde o 
refrigerador está instalado.
b. Afastar o refrigerador da parede 
para permitir circulação de ar.
c. Verifique se há algum objeto 
atrás ou embaixo do refrigerador 
que possa estar fazendo algum 
atrito.

Cantos frontais e 
laterais do refrigerador 
estão quentes e há 
condensação

a. A porta está entreaberta.
b. Processo normal do refrigerador.

a. Feche a porta do refrigerador.
b. Os anti-condensadores estão 
instalados nos cantos frontais 
do refrigerador para evitar a 
condensação.

Gelo não é liberado

a. Linha de água não está ligada 
em um registro de água.
b. Não foi aguardado tempo 
suficiente para o dispenser  
produzir gelo.
c. Ice Maker desligado.
d. Saída de gelo obstruída.
e. Temperatura do freezer não está 
adequada.

a. Fazer a instalação da linha de 
água.
b. Aguarde pelo menos 6 horas 
após a instalação do refrigerador 
para utilizar o dispenser.
c. Pressionar a tecla Ice Maker
d. Desobstruir a saída de gelo.
e. Ajustar a temperatura do freezer 
para um valor mais baixo do que 
está.

Alarme soando A porta está aberta. Feche a porta do refrigerador.

A Assistência Técnica Autorizada Midea está sempre a sua disposição. Entretanto, se seu refrigerador 
apresente problema de funcionamento verifique na tabela abaixo as prováveis causas. Efetue as 
correções que possam ser realizadas em casa. Se o problema persistir entre em contato com a 
Assistência Técnica Autorizada Midea.
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9 - DICAS PARA ECONOMIA DE ENERGIA
O aparelho deve estar localizado na área mais fria do ambiente, longe de aparelhos produtores de 
calor como fogão, micro-ondas ou forno elétrico, e afastado da luz direta do sol.

1. Deixe que alimentos quentes esfriem à temperatura ambiente antes de colocá-los dentro do 
refrigerador. Sobrecarregar os aparelhos obriga o compressor a funcionar por mais tempo, 
gastando mais energia. 

2. Certifique-se de embrulhar os alimentos corretamente e limpar os recipientes antes de colocá-
los no refrigerador. Isto reduz o excesso de umidade formado no interior do aparelho.

3. Não forre as prateleiras do aparelho com folha de alumínio, papel de cera ou papel toalha, pois 
forros interferem na circulação de ar, fazendo com que o aparelho seja menos eficaz.

4. Organize os alimentos de acordo com o que é mais utilizado para reduzir a quantidade de tempo 
em que a porta se mantém aberta. Retire quantos itens forem necessários de uma só vez, e 
feche a porta o mais rápido possível.

PROBLEMA CAUSA POSSÍVEL SOLUÇÃO

Odor desagradável no 
interior do refrigerador

a. Alimento estragado sendo 
armazenado.

b. Alimentos com cheiro forte 
armazenados incorretamente.
c. Refrigerador sujo.

a. Verifique se há algum alimento 
estragado ou fora da validade 
sendo armazenado no refrigerador.
b. Tampe e vede todos os alimentos 
que for armazenar no refrigerador.
c. Limpe regularmente seu freezer 
e refrigerador.

Portas não fecham

a. Portas desniveladas.

b. Embalagem ou objeto impedindo 
o fechamento.

a. Ajustar o parafuso de regulação 
de altura das portas.
b. Verificar se há objetos obstruindo 
o fechamento da porta e armazena-
los em local adequado.

Gavetas não abrem ou 
fecham corretamente

a. Carris das gavetas estão sujos.
b. Alimentos tocando a parte 
superior da gaveta.

a. Limpe as gavetas e os carris.
b. Armazene adequadamente 
os al imentos respeitando a 
capacidade da gaveta.

Condensação na 
superfície externa do 
refrigerador

a. O aparelho está operando fora 
da faixa das condições normais 
de operação. (Acima de 32ºC e/ou 
acima de 80 % de umidade relativa).
b. Vazamento de ar através da 
porta.

a. Aguarde o reestabelecimento 
das condições normais.

b. Verifique se não há obstrução 
para o correto fechamento da 
porta.



O  refrigerador MIDEA é garantido contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 12 (doze) meses 
contados a partir da emissão da Nota Fiscal ao Consumidor. Dentro do período de garantia 
estão compreendidos 03 (três) meses de garantia legal e 09 (nove) meses de garantia especial, 
concedida pela Midea.

As garantias legal e/ou especial compreendem a substituição de peças e mão de obra 
necessárias para o reparo de defeitos devidamente constatados, pelo fabricante ou pela 
assistência técnica credenciada Midea como sendo de fabricação.

A fabricante não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para produtos desacompanhados 
de nota fiscal de venda ao consumidor, ou produtos cuja nota fiscal esteja preenchida 
incorretamente.

As garantias ficarão automaticamente inválidas se:
• Na utilização do produto não forem observadas as instruções e recomendações contidas 

no Manual do Usuário;

• Na instalação do produto não forem observadas as especificações e recomendações do 
Manual do Usuário quanto às condições de instalação do produto, tais como, nivelamento do 
produto, adequação do local para instalação, tensão elétrica compatível com o produto etc;

• Constado corrosão provocada por riscos, deformações ou similares decorrentes da utilização 
do produto, bem como eventos consequentes da aplicação de produtos químicos, abrasivos 
ou similares que danifiquem a qualidade ou material componente.

• O produto for avariado, inadequadamente utilizado ou ainda sofrer alterações, modificações 
ou consertos feitos por pessoas ou empresas não autorizadas pela MIDEA;

• Defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo consumidor.

• Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da 
etiqueta de identificação do produto.

As garantias não cobrem:
• Despesas com a instalação do produto;

• Transporte do produto até o local da instalação;

• Despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças e acessórios, mesmo que 
comercializados pela Midea;

• Despesas com mão de obra, matérias, peças e adaptações necessárias à preparação do local 
para instalação do produto, ou seja: rede elétrica, de gás e hidráulica, alvenaria, aterramento, 
bem como suas adaptações;

• Falhas no funcionamento do produto decorrentes de insuficiência, interrupções, problemas 
ou falta de fornecimento de energia elétrica;

Certificado de Garantia



Certificado de Garantia
• Serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto;

• Falhas no funcionamento normal do produto decorrentes de falta de limpeza e excesso de 
resíduos, ou ainda, decorrentes da existência de objetos em seu interior estranhos ao seu 
funcionamento e finalidade de utilização;

• Produtos ou peças que tenham sido danificados em consequência de remoção, manuseio, 
quedas ou atos decorrentes da natureza,

• Despesas por procedimentos de inspeção e diagnóstico, incluindo a taxa de visita do técnico, 
que determinem que a falha no produto foi causada por motivo não coberto por esta garantia. 

• Deslocamento para atendimentos de produtos instalados fora do município sede da 
assistência credenciada, a qual poderá cobrar taxa de locomoção do Técnico, previamente 
aprovada pelo consumidor

• Peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou removíveis 
em uso normal, tais como, lâmpadas, filtros, botões de comando, puxadores, bem como, a mão 
de obra utilizada na aplicação dessas peças e as consequências advindas dessas ocorrências.

• Danos causados por movimentação incorreta e avarias de transporte.

Condições Gerais:
A Midea reserva-se o direito de alterar características gerais, técnicas e estéticas de seus 
produtos, sem aviso prévio. Este termo de garantia é válido para produtos vendidos e 
instalados no território brasileiro.

Para a sua tranquilidade, preserve e mantenha o Manual com este Termo de Garantia, Nota 
Fiscal de Compra e Comprovante de Entrega do produto em local seguro e de fácil acesso.

ESTA GARANTIA É VÁLIDA APENAS EM TERRITÓRIO BRASILEIRO
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A maior fabricante 
de micro-ondas +
condicionadores de ar 
do mundo.*

2 fábricas no Brasil
e mais de 600 assistências
técnicas em todo o país.

SPRINGER CARRIER LTDA
Rua Berto Círio, 521 - Bairro São Luís

Canoas - RS - CEP 92.420-030
CNPJ: 10948.6510001-61
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