
www.lg.com/br

Copyright © 2017 LG Electronics Inc. Todos os direitos reservados

USUÁRIO

SIDE BY SIDE
REFRIGERADOR

MFL69124666
Rev.00_071817





15

16

17

18

18

19

20

20

21
21

28
29
29
30

30

30

31
31

31

32
33

34
36
36
37
42

43

44
FUNÇÕES SMART Usar a aplicação Smart ThinQ

Utilizar o Smart Diagnosis™
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Apresentação Economia de Energia
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Evitar colocar alimentos úmidos nas prateleiras superiores do refrigerador, pois 
podem congelar com o contato direto com o ar frio.

 Frutas e vegetais devem ser lavados e enxugados, e os pacotes com alimentos 
 zdeveram ser limpos para evitar que deteriorem outros alimentos próximos.

Limpe sempre os alimentos antes de colocá-los no refrigerador.

 

Ao guardar ovos em suas caixas, assegure-se de que são frescos e sempre os 
guarde na posição em pé, pois isto mantém os ovos frescos por mais tempo.
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Entre em contato com a empresa de 
energia elétrica.

Controle do refrigerador controle do refrigerador.
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ABERTURA/FECHAMENTO
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Abertura/Fechamento

Feche a porta completamente.
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Elevada na parte frontal 
do produto.

refrigerador

ter certeza.
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Este produto contém a placa LCW-004, código de Homologação ANATEL  04996-16-00574
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência 
prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando 
em caráter primário.
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