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A FRILUX Indústria de Refrigeração agradece pela escolha de um produto de nossa 

fabricação.

Seguindo corretamente as instruções de uso especicadas neste manual, você conhecerá 

melhor nossos equipamentos e seu funcionamento.

Pedimos uma leitura atenta deste manual num todo, para que você possa tirar o melhor 

rendimento, gerar um menor consumo de energia e uma durabilidade maior do seu 

equipamento.

Manual de Instruções e

Certificador de Garantia

APRESENTAÇÃO
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INSTALANDO SEU PRODUTO

ANTES DE LIGAR:
 Retire a base da embalagem, calços e tas de xação dos componentes internos.
 Limpe o interior do seu produto usando um pano ou esponja macia com água morna e sabão 

neutro;
 Não utilize objetos pontiagudos, álcool, líquidos inamáveis ou limpadores abrasivos. Eles 

podem danicar a pintura de seu refrigerador;
 Não coloque e nem utilize aparelhos elétricos dentro do seu refrigerador.

ADVERTÊNCIA:
 Use duas ou mais pessoas para mover e instalar seu refrigerador;
 Não seguir esta instrução pode trazes danos à sua coluna ou ferimentos.
 Verique se a tensão da rede elétrica no local de instalação é a mesma indicada na etiqueta 

xada no corpo do seu produto (conforme tabela do item tensão na página 4). O 
refrigerador deve ser ligado em uma tomada elétrica em bom estado.

Importante:
 Nunca conecte o seu refrigerador através de extensões ou adaptadores com outro 

eletrodoméstico na mesma tomada. Este tipo de ligação pode provocar sobrecarga na rede 
elétrica, prejudicando o funcionamento do seu refrigerador e resultando em acidentes com 
fogo. Use uma tomada exclusiva;

 Em caso de oscilação na tensão da rede elétrica, instale um estabilizador automático de 
voltagem com potência mínima de 2000 W (watts), entre o refrigerador e a tomada;

 Se o cabo de alimentação estiver danicado, ele deve ser substituído pelo serviço 
autorizado, a m de evitar riscos de acidentes.

Rede elétrica interna:
Os os da rede elétrica devem ser de cobre e ter secções mínimas conforme ABNT (NBR-
5410).
Para a proteção do produto e da rede elétrica contra sobrecorrentes, o circuito onde o produto 
será ligado deve estar conectado a um disjuntor termomagnético. Caso não exista, consulte um 
eletricista especializado para instalá-lo.

Tensão:
A tensão admissível na rede elétrica deve estar dentro da faixa indicada na tabela a seguir:

Local de instalação:
O refrigerador não deve ser instalado próximo a fontes de calor (fogão, aquecedor, etc.) ou em 
local onde incida luz do sol diretamente.
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A instalação em local não adequado, prejudica o funcionamento do seu refrigerador e aumenta 
o consumo de energia.

ADVERTÊNCIA:
 Mantenha produtos inamáveis, tais como gasolina, longe do refrigerador;
 Não seguir esta instrução pode trazer risco de vida, incêndio ou explosão.
 Não guardar substâncias explosivas, tais como aerossol com um propelente inamável 

dentro do seu refrigerador.

Embutimento:
Considere as seguintes distâncias mínimas para garantir a circulação de ar adequada

 10cm nas laterais
 10cm no fundo
 15cm no topo

Desta forma você estará garantindo o bom desempenho do seu refrigerador e impedindo que 
encostem paredes, outros produtos ou móveis, evitando ruídos desagradáveis. 

Nivelamento:

 Coloque o refrigerador no local escolhido. Gire os pés estabilizadores, localizados na frente 

do produto até encostar no chão.

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

estabilizadores, inclinando levemente o produto para trás.

 Evite quantidades excessivas e períodos longos de abertura da porta. Desta forma você 

estará reduzindo o consumo de energia e melhorando o desempenho do seu refrigerador;

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA 

ADVERTÊNCIA:
Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos, quando usar seu refrigerador, 
siga estas precauções básicas:

 Não remova o o de aterramento;

 Não use adaptadores;

 Não use extensões;

 Retire o plugue da tomada antes de limpar ou consertar o produto;

 Após a limpeza ou manutenção recoloque todos os componentes antes de ligar o produto;

 Use produtos de limpeza que não sejam inamáveis;

 Mantenha produtos inamáveis, tais como gasolina, longe do seu refrigerador;

 Use duas ou mais pessoas para mover e instalar o refrigerador.

FIQUE ATENTO PARA ESTAS INSTRUÇÕES
UTILIZAÇÃO
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 LIGAÇÃO INICIAL: após ligar seu equipamento, deixe-o vazio por aproximadamente 
(2) duas horas. Após este período coloque as mercadorias de forma gradativa. Jamais 
coloque produtos quentes dentro do equipamento, além de prejudicar os demais produtos 
que estão armazenados, também prejudica a refrigeração;

 PRATELEIRAS: jamais cubra as prateleiras com plástico, papelão ou excesso de 
produtos, isto impedirá a circulação do ar frio dentro do equipamento, prejudicando a 
refrigeração;

 FIO TERRA: todos os equipamentos Frilux são produzidos com pino para aterramento, 
portanto a tomada deverá estar com ligação de o terra e não ter variação de tensão superior 
a 10%;

 TERMOSTATO: através dele você controla a temperatura interna do equipamento. A 
posição “1” é a que refrigera menos enquanto a posição “7” é a que refrigera mais, porém 
aconselhamos usar está posição somente por períodos curtos para evitar o bloqueio de gelo 
no equipamento.

  A temperatura média em balcões frigorícos, expositores, geladeiras e mini-
câmaras é entre 0 e +10 graus, e nas ilhas e freezer -10 a -22 graus, variando conforme 
modelo, a temperatura ambiente e a utilização do equipamento.

SUOR EXTERNO

 É normal que seu equipamento apresente suor externo devido à condensação da água nos 
vidros e partes metálicas. Isto decorre em função da diferença de temperatura interna do 
equipamento e o ambiente externo. Isto ocorrerá com mais intensidade em dias de umidade do 
ar elevada, como nos dias de chuva. Para minimizar o problema, você deverá diminuir a 
diferença entre a temperatura interna do equipamento com a temperatura ambiente, para isso 
diminua a graduação do termostato para menos frio.
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Linha VISA COOLER (VCF)
VCF 100 / VCF 300 / VCF 410 / VCF 550 / VCF 550-2 / VCF 550-3 / VCF 550-4

VCF 550-C / VCF 550-2C / VCF 550-3C / VCF 550-4C

APRESENTAÇÃO (VCF)
 Este equipamento destina-se a exposição e refrigeração de bebidas, frios, laticínios, carnes 

e produtos em geral que necessitem refrigeração entre +2 e +8 graus;

FUNCIONAMENTO (VCF 100/VCF 300/ VCF 410/ VCF 550)
 O controle da temperatura é feito através de termostato mecânico que sai de fábrica 

ajustado na posição 3 na qual atinge uma temperatura média de 3 a 5 graus;
 O termostato e o interruptor de lâmpada se encontram na parte interna superior, próximo ao 

forçador de ar;
 O termostato não deverá ser usado nas posições 6 e 7 por um período muito longo pois 

poderá causar o bloqueio do evaporador pelo acúmulo de gelo;
 O ventilador interno permanece sempre ligado;
 O produto foi desenvolvido para trabalhar com classe climática 4 que corresponde a 

condições ambiente de temperatura de 30°C e umidade relativa do ar de 55%.

DEGELO MANUAL (VCF)
 O degelo deverá ser feito toda vez que estiver com uma camada de gelo superior a 5mm 

(0,5cm) desta forma evita-se causar prejuízo à refrigeração, faz-se com que o compressor 
trabalhe menos, resultando em economia considerável de energia.

 Para fazer o degelo gira-se o termostato para a posição desligado;

 Nos equipamentos: VCF-550-C/ VCF 550-2/ VCF-550-2-C/VCF 550-3/VCF 550-3-
C/ VCF 550-4/VCF 550-4-C

 O controle e feito através de termostato eletrônico que sai regulado de fábrica entre +0 e +8 
graus.

 Com degelo automático por parada de compressor de 30minutos a cada 8 horas.

ANTES DE ACIONAR A ASSISTÊNCIA VERIFIQUE:
 O equipamento não gela ou gela pouco: verique se há energia na tomada, se as 

prateleiras estão obstruídas ou se o condensador está com sujeira.

“LIMPAR O CONDESADOR NO MÁXIMO A CADA 30 DIAS.”
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Linha CERVEJEIRA (CVF)
CVF 450 PC/ CVF 450 PV/ CVF 550-D-PC/ CVF 550-D-PV

APRESENTAÇÃO (CVF)
 Este equipamento destina-se a refrigeração de cervejas em garrafas e latas.

FUNCIONAMENTO (CVF)
 O controle da temperatura é feito através de termostato que sai de fábrica ajustado para duas 

posições, a 1ª é para refrigeração de latas e opera em temperatura aproximada de 0 grau, a 2ª 
é para refrigerar garrafas e opera em temperatura aproximada de -6 graus, estas 
programações não devem ser alteradas sem a autorização da fábrica;

 O termostato e o interruptor de lâmpada se encontram na parte externa superior, embaixo da 
testeira;

 Obs.: Não armazenar a cerveja por período superior às 72h, à temperatura de -6 graus pois 
pode haver o congelamento.

 Obedecer ao rodízio de carregamento, garrafas novas atrás e as antigas na frente.
 Tempo mínimo para refrigerar garrafas 10 horas.

DEGELO AUTOMÁTICO (CVF)
 O degelo é automático, é feito através de resistências elétricas, o tempo de degelo sai 

programado de fábrica em caso de necessidade de alteração no tempo consulte a assistência 
ou a fábrica.

PRATELEIRA 
 Recomendamos que seja colocado no máximo 35 kg de carga por prateleira. 

ANTES DE ACIONAR A ASSISTÊNCIA VERIFIQUE:
 O equipamento não gela ou gela pouco: verique se há energia na tomada, se as 

prateleiras estão obstruídas ou se o condensador está com sujeira.

“LIMPAR O CONDESADOR NO MÁXIMO A CADA 30 DIAS.”
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Linha FREEZER VERTICAL PORTA CEGA(GVF)
GVF 420 /GVF 560 /GVF 560-2P/ GVF 850

APRESENTAÇÃO (GVF)
 Este equipamento trabalha com uma temperatura entre +5 e -15 graus (dupla ação) e 

destina-se a exposição e conservação de gelo e alimentos previamente resfriados ou 
congelados.

FUNCIONAMENTO (GVF)
 O controle da temperatura é feito através de termostato mecânico que sai de fábrica 

ajustado na posição 5 na qual atinge uma temperatura média de -10 graus. O termostato se 
encontra na parte traseira externa próxima ao compressor.

 O produto foi desenvolvido para trabalhar com classe climática 4 que corresponde a 
condições ambiente de temperatura de 30°C e umidade relativa do ar de 55%.

DEGELO MANUAL (GVF)
 O degelo deverá ser feito toda vez que estiver com uma camada de gelo superior a 5mm 

(0,5cm) desta forma evita-se causar prejuízo à refrigeração, faz-se com que o compressor 
trabalhe menos, resultando em economia considerável de energia.

 Para fazer o degelo gira-se o termostato para a posição desligado;

ANTES DE ACIONAR A ASSISTÊNCIA VERIFIQUE:
 O equipamento não gela ou gela pouco: verique 
 se há energia na tomada, se as prateleiras estão obstruídas ou se o condensador está com 

sujeira.
 Obs.: Quanto melhor a distribuição dos produtos, melhor o rendimento do equipamento.

“LIMPAR O CONDESADOR NO MÁXIMO A CADA 30 DIAS.”
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Linha AUTO SERVIÇO (EVF)
EVF-1200-E/ 1200-ED/ EVF-1700-E/ 1700-ED/ EVF-2800-E/ 2800-ED/ EVF-1400-IL/ 

1400-IP/ EVF-2000-IL/  EVF-2000-IP/ EVF-2500-IL/ 2500-IP/ EVF-3000-IL/ EVF-3000-IP

APRESENTAÇÃO (EVF)
 Estes equipamentos destinam-se a exposição e refrigeração de bebidas, frios, laticínios e 

produtos em geral que necessitem de refrigeração entre +5 e +8 graus.

FUNCIONAMENTO (EVF)
 O controle de temperatura é feito através do termostato que sai de fábrica regulado em +5 

graus (liga em +8 graus e desliga em 5 graus).

DEGELO AUTOMÁTICO (EVF)
 Por parada do compressor, está programado para fazer o degelo automático de 30 minutos a 

cada 8 horas. Caso necessite de alteração, consultar a fábrica.
 Linha POP, porta somente com 01 (um) vidro.

ANTES DE ACIONAR A ASSISTÊNCIA VERIFIQUE:
 O equipamento não gela ou gela pouco: verique se há energia na tomada, se as 

prateleiras estão obstruídas ou se o condensador está com sujeira. 

SUOR EXTERNO

 É normal que seu equipamento apresente suor externo devido à condensação da água nos 
vidros e partes metálicas. Isto decorre em função da diferença de temperatura interna do 
equipamento e o ambiente externo. Isto ocorrerá com mais intensidade em dias de umidade do 
ar elevada, como nos dias de chuva. Para minimizar o problema, você deverá diminuir a 
diferença entre a temperatura interna do equipamento com a temperatura ambiente, para isso 
diminua a graduação do termostato para menos frio.

“LIMPAR O CONDESADOR NO MÁXIMO A CADA 30 DIAS.”
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Balcão FRIGORÍFICO E CONFEITARIA(BCF e BFF)
BCF 100-MC/BCF 120-MC/ BCF 150-MC/ BCF 175-R/ BCF 175-MC/ BCF 200-MC/ BFF 075 MC/ 

BFF 100-MC/ BFF 120-R/ BFF 120-MC/ BFF 150-R/ BFF 150-MC/ BFF 175-MC/ BFF 200-MC/ BFF 
120 TI/ BFF 175 TI/ BFF 200-TI/ BFF 120-POP/ BFF 175-POP/ BFF 120-POP-TI/ BFF 175-POP-TI 

APRESENTAÇÃO (BCF e BFF)
 Este equipamento destinam-se a exposição e refrigeração de bebidas, frios, laticínios, bolos 

e tortas e produtos em geral que necessitem refrigeração entre +5 e +12 graus.

FUNCIONAMENTO (BCF e BFF)
 O controle da temperatura é feito através de termostato mecânico que sai de fábrica 

ajustado na posição 3 na qual atinge uma temperatura média de 5 graus;
 O termostato se encontra na parte inferior externa próxima ao compartimento do motor;
 O termostato não deverá ser usado nas posições 6 e 7 por um período muito longo pois 

deverá causar o bloqueio do evaporador.
 O produto foi desenvolvido para trabalhar com classe climática 4 que corresponde a 

condições ambiente de temperatura de 30°C e umidade relativa do ar de 55%.

DEGELO MANUAL (BCF e BFF)
 O degelo deverá ser feito toda vez que estiver com uma camada de gelo superior a 5mm 

(0,5cm) desta forma evita-se causar prejuízo à refrigeração, faz-se com que o compressor 
trabalhe menos, resultando em economia considerável de energia.

 Para fazer o degelo gira-se o termostato para a posição desligado.

ANTES DE ACIONAR A ASSISTÊNCIA VERIFIQUE:
· O equipamento não gela ou gela pouco: verique se há energia na tomada, se as 

prateleiras estão obstruídas ou se o condensador está com sujeira.

SUOR EXTERNO

 É normal que seu equipamento apresente suor externo devido à condensação da água nos 
vidros e partes metálicas. Isto decorre em função da diferença de temperatura interna do 
equipamento e o ambiente externo. Isto ocorrerá com mais intensidade em dias de umidade do 
ar elevada, como nos dias de chuva. Para minimizar o problema, você deverá diminuir a 
diferença entre a temperatura interna do equipamento com a temperatura ambiente, para isso 
diminua a graduação do termostato para menos frio.

“LIMPAR O CONDESADOR NO MÁXIMO A CADA 30 DIAS.”
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Linha MINI CÂMARAS PARA CARNES (MCF)
MCF 1300 /1800 /2400 /3000 /3750

APRESENTAÇÃO (MCF)
 Estes equipamentos destinam-se a armazenagem e refrigeração de carnes, aves, frios e 

produtos em geral que necessitem refrigeração 0 e +8 graus em um curto período de tempo 
(aproximadamente 2 dias).

FUNCIONAMENTO (MCF)
 O controle é feito através de um termostato digital que sai regulado de fábrica em +2 graus.

DEGELO AUTOMÁTICO (MCF)
 Por parada de compressor. Está programado para fazer o degelo automático de 20 minutos a 

cada 4 horas. Caso necessite de alteração, consultar a fábrica.
 Degelo manual: pressionar (↑) do controlador, pressionado por 5 segundos.

ANTES DE ACIONAR A ASSISTÊNCIA VERIFIQUE:
 O equipamento não gela ou gela pouco: verique se há energia na tomada, se o 

termostato está na posição menos frio; se o condensador está com sujeira ou se o 
evaporador não está bloqueado de gelo. 

SUOR EXTERNO

 É normal que seu equipamento apresente suor externo devido à condensação da água nos 
vidros e partes metálicas. Isto decorre em função da diferença de temperatura interna do 
equipamento e o ambiente externo. Isto ocorrerá com mais intensidade em dias de umidade do 
ar elevada, como nos dias de chuva. Para minimizar o problema, você deverá diminuir a 
diferença entre a temperatura interna do equipamento com a temperatura ambiente, para isso 
diminua a graduação do termostato para menos frio.

“LIMPAR O CONDENSADOR NO MÁXIMO A CADA 30 DIAS.”
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Linha MINI CÂMARAS COMERCIAL (MCF)
MCF 2P-PC / MCF 2P-PV / MCF-4P-PC / MCF-4P-PV- / MCF 6P-PC / MCF-6P-PV

APRESENTAÇÃO (MCF)
 Estes equipamentos destinam-se armazenagem e refrigeração de produtos em geral que 

necessitem refrigeração entre +2 e +8 graus.

FUNCIONAMENTO (MCF)
 O controle de temperatura é feito através do controlador digital que sai regulado de fábrica 

em +5 graus (liga em +8 e desliga em +5 graus).

DEGELO AUTOMÁTICO (MCF)
 Degelo por parada de compressor. Está programado por fazer degelo automático de 30 

minutos a cada 8 horas de funcionamento.
 Caso necessite de alteração consulte o fabricante.

ANTES DE ACIONAR A ASSISTÊNCIA VERIFIQUE:
 O equipamento não gela ou gela pouco: verique se há energia na tomada, se as 

prateleiras estão obstruídas ou se o condensador está com sujeira. 

SUOR EXTERNO

 É normal que seu equipamento apresente suor externo devido à condensação da água nos 
vidros e partes metálicas. Isto decorre em função da diferença de temperatura interna do 
equipamento e o ambiente externo. Isto ocorrerá com mais intensidade em dias de umidade do 
ar elevada, como nos dias de chuva. Para minimizar o problema, você deverá diminuir a 
diferença entre a temperatura interna do equipamento com a temperatura ambiente, para isso 
diminua a graduação do termostato para menos frio.

“LIMPAR O CONDESADOR NO MÁXIMO A CADA 30 DIAS.”
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ILHA PARA CONGELADOS (ICF)
ICF-200/ ICF 200-I/ ICF 200-VC/ ICF 200- I-VC / ICF-285/ ICF 285-I/ ICF 285-I-VC/ 

ICF 285-VC

APRESENTAÇÃO (ICF)
 Este equipamentos destinam-se a exposição e conservação de produtos congelados que 

necessitem temperatura de trabalho entre -0 e -18 graus e que tenham sido previamente 
congelados.

FUNCIONAMENTO (ICF)
 O controle da temperatura é feito através de termostato eletrônico que sai de fábrica 

ajustado para atingir uma temperatura média de -15 graus.
 O termostato se encontra na parte externa inferior próxima ao compartimento do motor.
 O produto foi desenvolvido para trabalhar com classe climática 4 que corresponde a 

condições ambiente de temperatura de 30°C e umidade relativa do ar de 55%.

DEGELO MANUAL (ICF)
 O degelo deverá ser feito quando as paredes do equipamento estiverem com uma camada 

de aproximadamente 1cm de gelo;
 Para fazer o degelo basta desconectar o equipamento da tomada;
 Respeitar o limite máximo de carga.

ANTES DE ACIONAR A ASSISTÊNCIA VERIFIQUE:
 O equipamento não gela ou gela pouco: verique se há energia na tomada, se o 

termostato está na posição menos frio ou se o condensador está com sujeira. 

SUOR EXTERNO

 É normal que seu equipamento apresente suor externo devido à condensação da água nos 
vidros e partes metálicas. Isto decorre em função da diferença de temperatura interna do 
equipamento e o ambiente externo. Isto ocorrerá com mais intensidade em dias de umidade do 
ar elevada, como nos dias de chuva. Para minimizar o problema, você deverá diminuir a 
diferença entre a temperatura interna do equipamento com a temperatura ambiente, para isso 
diminua a graduação do termostato para menos frio.

“LIMPAR O CONDESADOR NO MÁXIMO A CADA 30 DIAS.”
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RESFRIADOR DE AGUA (RAF)
BAF-100/ RAF-100-B/ RAF-100-I

APRESENTAÇÃO (BAF - RAF)
 Este equipamentos destinam-se refrigerar água para produção de massa em panicadoras 

ou também como bebedouro industrial e refrigera a água em temperaturas entre 0 e +8 
graus.

FUNCIONAMENTO (BAF - RAF)
 O controle da temperatura é feito através de termostato mecânico que saí de fábrica 

ajustado na posição 3 graus;
 O termostato se encontra na parte externa inferior próxima ao compartimento do motor;
 O termostato não deverá ser usado nas posições 6 e 7 por um período muito longo, pois 

poderá provocar o congelamento da água no reservatório;
 Recomendamos manter a temperatura no termômetro entre 0 e +3 graus ajustando no 

termostato número maior + frio, menor – frio;
 Para a limpeza do reservatório, desligar o equipamento da tomada e soltar os parafusos que 

prendem a tampa superior;
 Para uso como bebedouro industrial, aconselhamos acoplar um ltro na entrada de água.

DEGELO MANUAL (BAF - RAF)
 O degelo deverá ser feito somente em caso de congelamento da água do reservatório;
 Para fazer o degelo gira-se o termostato para a posição desligado.

ANTES DE ACIONAR A ASSISTÊNCIA VERIFIQUE:
 O equipamento não gela ou gela pouco: verique se há energia na tomada, se o 

termostato está na posição menos frio; se a água está congelada no reservatório ou se o 
condensador está com sujeira. 

“LIMPAR O CONDESADOR NO MÁXIMO A CADA 30 DIAS.”
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CÂMARA DE FERMENTAÇÃO DE PÃES CFF)
CFF 20 E /CFF 40 E /CFF 30-10

APRESENTAÇÃO (CFF)
 Este equipamentos têm dupla função, a primeira destina-se a refrigerar a massa do pão para 

retardar o seu crescimento e a segunda destina a aquecer a massa do pão para acelerar o 
aquecimento.

FUNCIONAMENTO (CFF)
 O controle da temperatura tanto de aquecimento como de resfriamento bem como a 

programação de tempo é feito através de um controlador eletrônico que ca na parte 
externa superior do equipamento

 Pode trabalhar somente como refrigerador quando ligado pela tecla (     );
 Pode trabalhar somente como aquecedora (estufa) quando ligado pela tecla (     );
 (Pode trabalhar com a programação de resfriamento para retardo da massa. E após o tempo 

programado aquecer com vapor preparando a massa para cozimento (assar). Para isso 
utilize a tecla(      );

 A tecla de ventilação é opcional, pode ser usada direto ou alternado;
 A temperatura de refrigeração sai de fábrica em 5 graus e aquecimento em 30 graus 

(temperatura geralmente utilizada).
 Para trabalhar com aquecimento posterior utilize a tecla PGM, para agendar o dia e hora, 

em seguida a tecla (     ) para iniciar, lembrando que a massa necessita de pelo menos 2 
(duas) horas em aquecimento antes do cozimento (assar).

DEGELO (CFF)
 Este equipamento não necessita de degelo.

ANTES DE ACIONAR A ASSISTÊNCIA VERIFIQUE:
- É OBRIGATÓRIA A INSTALAÇÃO DA ENTRADA DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO DE 
AQUECIMENTO. ASSIM COMO NÃO EXCEDER A TEMPERATURA DE 35 GRAUS NO 
AQUECIMENTO.

 Temperatura de refrigeração 5 a 8 graus;
 Temperatura de aquecimento 30 a 35 graus;
 Programação de fábrica;
 Temperatura de aquecimento para massas resfriadas (mínimo 2 horas);
 Temperatura de aquecimento para congelados (mínimo 6 horas);
 Entrada de água externa, conectar a uma torneira;
 O equipamento possui bóia para manter o nível na caixa interna e um ladrão para o excesso 

de água que deve ser canalizado para um esgoto.

“LIMPAR O CONDESADOR NO MÁXIMO A CADA 30 DIAS”.
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Linha de BALCÕES DE AÇOUGUE (EAF)
EAF-150-CD/ 150-SD/ EAF-180-CD/ 180-SD/ EAF-200-CD/ 200-SD/ EAF-2000-CD/ 

2000-SD/ EAF-3000-CD/ 3000-SD

APRESENTAÇÃO (EAF)
 Estes equipamentos destinam-se a exposição e refrigeração de carnes, frios e produtos em 

geral que necessitem refrigeração entre 0 e +8 graus.

FUNCIONAMENTO (EAF)
 O controle de temperatura é feito através de termostato mecânico que sai de fábrica 

ajustado na posição 3 na qual atinge uma temperatura média de 5 graus;
 O termostato e o interruptor de lâmpada se encontram na parte externa inferior, próximo do 

compartimento do motor;
 O termostato não deverá ser usado nas posições 6 e7 por um período muito longo, pois 

poderá causar o bloqueio do evaporador.
 O produto foi desenvolvido para trabalhar com classe climática 4 que corresponde a 

condições ambiente de temperatura de 30°C e umidade relativa do ar de 55%.
 No caso de haver a necessidade de troca da lâmpada é imprescindível que a mesma seja 

trocada por outra lâmpada idêntica a que acompanha o produto. 

DEGELO MANUAL (EAF)
 O degelo deve ser feito toda vez que o evaporador estiver com uma camada de gelo superior 

a 5mm (0,5cm) desta forma evita-se causar prejuízo à refrigeração, faz-se com que o 
compressor trabalhe menos, resultando em economia considerável de energia;

 Para fazer o degelo gira-se o termostato para a posição desligado.

ANTES DE ACIONAR A ASSISTÊNCIA VERIFIQUE:
 O equipamento não gela ou gela pouco: verique se há energia na tomada, se o 

termostato está na posição menos frio; se as prateleiras estão obstruídas; se o condensador 
está com sujeira ou se o evaporador não está bloqueado de gelo.

SUOR EXTERNO

 É normal que seu equipamento apresente suor externo devido à condensação da água nos 
vidros e partes metálicas. Isto decorre em função da diferença de temperatura interna do 
equipamento e o ambiente externo. Isto ocorrerá com mais intensidade em dias de umidade do 
ar elevada, como nos dias de chuva. Para minimizar o problema, você deverá diminuir a 
diferença entre a temperatura interna do equipamento com a temperatura ambiente, para isso 
diminua a graduação do termostato para menos frio.

“LIMPAR O CONDESADOR NO MÁXIMO A CADA 30 DIAS.”
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Linha COOLER (RBF)

RBF-70
APRESENTAÇÃO (RBF)
 Este equipamentos destinam-se a exposição e refrigeração de bebidas que necessitem 

refrigeração entre +2 e +8°graus.
FUNCIONAMENTO (RBF)
 O controle da temperatura é feito através de termostato mecânico que sai de fábrica 

ajustado na posição “2” na qual atinge uma temperatura média de 2 a 4°graus.
 O termostato se encontra na parte inferior, inclina-se o equipamento 45° para ter acesso ao 

termostato. 
 O termostato não deverá ser usado nas posições “6” e “7” por um período muito longo, pois 

poderá causar o bloqueio do equipamento pelo acúmulo de gelo. 
 O produto foi desenvolvido para trabalhar com classe climática 4 que corresponde a 

condições ambiente de temperatura de 30°C e umidade relativa do ar de 55%.
DEGELO MANUAL (RBF)
 O degelo deverá ser feito toda vez que estiver com uma camada de gelo superior a 

5mm(0,5cm) desta forma evita-se causar prejuízo na refrigeração, faz-se com que o 
compressor trabalhe mesmo, resultando em economia considerável de energia;

 Para fazer o degelo gira-se o termostato para a posição desligado;
 É normal o aquecimento nas laterais externas deste equipamento quando ligado.

ANTES DE ACIONAR A ASSISTÊNCIA VERIFIQUE:
 O equipamento não gela ou gela pouco: Verique se há energia na tomada, se o 

termostato está na posição menos frio; se as prateleiras estão obstruídas ou se o cooler está 
com gelo em excesso.

“LIMPAR O COOLER NO MÁXIMO A CADA 30 DIAS.”
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Linha FREEZER HORIZONTAL (FHF)
FHF-200-TC/ 200-VP/ FHF-300-TC/ 300-VP/ FHF-400-TC/ 400-VP/ FHF-500-TC/ 500-VP

APRESENTAÇÃO (FHF)
 Este equipamentos trabalham com uma temperatura entre +5 e -20 graus (dupla ação) e 

destina-se a exposição e conservação de gelo e alimentos previamente resfriados ou 
congelados.

FUNCIONAMENTO (FHF)
 O controle de temperatura é feito através de termostato mecânico que saí de fábrica 

regulado na posição 5 na qual atinge uma temperatura média de -18 graus. O termostato se 
encontra na parte lateral externa próxima ao compressor.

 O termostato não deverá ser usado nas posições “6” e “7” por um período muito longo, pois 
poderá causar o bloqueio do equipamento pelo acúmulo de gelo.

 O produto foi desenvolvido para trabalhar com classe climática 4 que corresponde a 
condições ambiente de temperatura de 30°C e umidade relativa do ar de 55%.

DEGELO MANUAL
 O degelo deverá ser feito quando as paredes do equipamento estiverem com uma camada 

de aproximadamente 1cm de gelo;
 Para fazer o degelo gira-se o termostato para a posição desligado;
 Respeitar o limite máximo de carga.

ANTES DE ACIONAR A ASSISTÊNCIA VERIFIQUE:
 O equipamento não gela ou gela pouco: Verique se há energia na tomada, se o 

termostato está na posição menos frio; se as paredes estão com excesso de gelo ou se o 
condensador está com sujeira.

SUOR EXTERNO

 É normal que seu equipamento apresente suor externo devido à condensação da água nos 
vidros e partes metálicas. Isto decorre em função da diferença de temperatura interna do 
equipamento e o ambiente externo. Isto ocorrerá com mais intensidade em dias de umidade do 
ar elevada, como nos dias de chuva. Para minimizar o problema, você deverá diminuir a 
diferença entre a temperatura interna do equipamento com a temperatura ambiente, para isso 
diminua a graduação do termostato para menos frio.

“LIMPAR O CONDESADOR NO MÁXIMO A CADA 30 DIAS.”
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Linha PASS THOUGH (PTF)
PTF-AQ/ PTF-RF

APRESENTAÇÃO (PTF-AQ)
 Este equipamento destina-se a conservação de alimentos e pratos prontos que necessitem 

de aquecimento de até +60ºC, construído em aço inox 304 externo e alumínio stucco 
interno.

FUNCIONAMENTO (PTF-AQ)
 O controle de temperatura é feito através de termostato digital e o aquecimento é através de 

resistência a seco.

 Para limpeza, desligue o equipamento da tomada, aguarde esfriar e limpe com pano 
úmido, não tocar ou umedecer a caixa de resistência sujeito a acidentes ou queima 
da resistência.

APRESENTAÇÃO (PTF-RF)
 Este equipamento destina-se a conservação de alimentos e pratos prontos que necessitem 

de refrigeração entre +2 e +10ºC, construído em aço inox 304 externo e alumínio stucco 
interno. Capacidade 20GN 1/1.

FUNCIONAMENTO (PTF-RF)
 O controle de temperatura é feito através de termostato digital com degelo automático, 

refrigeração estática com unidade hermética e isolamento em poliuretano. Capacidade 
22GN 1/1.

Para limpeza, coletar ou canalizara água proveniente da limpeza e do degelo no ralo 
existente no fundo do equipamento.
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FREEZER VERTICAL (FVF)
FVF 550 - AR

APRESENTAÇÃO (FVF)
 Este equipamento destina-se a exposição e conservação de produtos congelados que 

necessitem temperatura de trabalho entre -15 e -18 graus e que tenham sido previamente 
congelados.

FUNCIONAMENTO (FVF)
 O controle da temperatura é feito através de termostato eletrônico que sai de fábrica 

ajustado para atingir uma temperatura média de -18 graus.
 O termostato e o interruptor de lâmpada se encontram na parte interna superior, próximo ao 

forçador de ar.
 O produto foi desenvolvido para trabalhar com classe climática 4 que corresponde a 

condições ambiente de temperatura de 30°C e umidade relativa do ar de 55%.

DEGELO MANUAL (FVF)
 O degelo deverá ser feito quando as paredes do equipamento estiverem com uma camada 

de aproximadamente 1cm de gelo;
 Para fazer o degelo basta desconectar o equipamento da tomada;

ANTES DE ACIONAR A ASSISTÊNCIA VERIFIQUE:
 O equipamento não gela ou gela pouco: Verique se há energia na tomada, se o 

termostato está na posição menos frio; se as paredes estão com excesso de gelo ou se o 
condensador está com sujeira.

SUOR EXTERNO

 É normal que seu equipamento apresente suor externo devido à condensação da água nos 
vidros e partes metálicas. Isto decorre em função da diferença de temperatura interna do 
equipamento e o ambiente externo. Isto ocorrerá com mais intensidade em dias de umidade do 
ar elevada, como nos dias de chuva. Para minimizar o problema, você deverá diminuir a 
diferença entre a temperatura interna do equipamento com a temperatura ambiente, para isso 
diminua a graduação do termostato para menos frio. 

“LIMPAR O CONDENSADOR NO MÁXIMO A CADA 30 DIAS.”
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OCORRÊNCIA DE PROBLEMAS

 Antes de ligar para a Assistência Técnica FRILUX, faça uma vericação prévia, 
consultando a tabela a seguir:

 Em nossos equipamentos o liga/desliga NÃO está condicionado a TEMPO, e sim a 
temperatura ajustada no termostato.
 Após a vericação dos itens acima e se o problema persistir acione a Assistência 
Técnica ou Revendedor FRILUX, para a solução do problema.
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RECOMENDAÇÃO: 

 Os produtos FRILUX são testados e apresentam melhor rendimento em 
temperatura próxima a +25 graus e umidade relativa do ar próxima a 65%.
 Variações de temperatura e umidade interferem diretamente no rendimento e 
consumo dos equipamentos.

IMPORTANTE:
 Não armazene produtos tóxicos em seu refrigerador. Produtos tóxicos podem contaminar 

os alimentos;
 Mantenha o refrigerador operando pelo menos 2 horas antes de abastecê-lo com bebidas e 

alimentos, tempo necessário para a estabilização da temperatura no interior do produto.

COMO DESCARTAR SEU REFRIGERADOR ANTIGO

 Refrigeradores fora de uso ou abandonados podem ser perigosos, em especial para as 
crianças, pois podem car presas em seu interior, correndo risco de falta de ar.

Antes de descartar seu refrigerador antigo:

 Corte o cabo de alimentação.
 Retire a(s) porta(s).
 Deixe as prateleiras no lugar para que as crianças não possam entrar.

Informação Ambiental:

 A Frilux Indústria e Comercio de Refrigeração LTDA. comercializa produtos que 
atendem à legislação que regula a restrição e controle de substâncias nocivas ao meio 
ambiente.

 Este produto e sua embalagem foram construídos com materiais que podem ser 
reciclados. Assim, ao descartar a embalagem separe-a para coleta por recicladores. 
Ao descartar o produto, procure empresas de reciclagem, observando o atendimento à 
legislação local.

ARMAZENANDO BEBIDAS E ALIMENTOS

 Recomendamos que os alimentos sejam armazenados em embalagens apropriadas, tais 
como sacos plásticos ou recipientes com tampas. Isso evita a remoção de umidade natural 
dos alimentos, mantendo sua qualidade;

 Não coloque alimentos quentes no refrigerador. Aguarde que esteja a temperatura 
ambiente. Isto contribui para que não aumente o consumo de energia garantindo o bom 
funcionamento do produto.
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 Limpeza:

 Manter limpo o seu refrigerador, evita a contaminação dos alimentos por odores. Para 
limpá-lo siga as instruções abaixo:

 Antes de fazer uma limpeza geral, desconecte o plugue da tomada;
 Os alimentos perecíveis deverão ser acondicionados em um recipiente térmico;
 Use esponja ou pano macio umedecido em água com detergente ou sabão neutros. Enxágue 

bem e seque com pano limpo e seco;
 Para limpar a parte externa traseira, use somente aspirador de pó ou espanador;
 Após a limpeza, conecte o plugue na tomada; 

 Ruídos considerados normais:

Estalos:
 Os estalos são devidos ao desplacamento de gelo. É o mesmo ruído que ocorre quando 

formas de gelos são retiradas do congelador e expostas à temperatura ambiente.
Ruído do compressor:
 Ruído característico de motor. Signica que o compressor está em funcionamento.
Ruído de expansão de gás:
 Ruído característico da expansão do gás no sistema de refrigeração. É um ruído semelhante 

ao gerado quando se enche um balão de gás.
Ruído de degelo:
 Ruído característico de água escorrendo. Ocorre quando o produto está fazendo o degelo.
Ruído de ventilação:
 Ruído característico do ventilador interno do sistema. Considerado normal.
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PROCEDIMENTO PARA UTILIZAÇÃO DA GARANTIA

- Está garantia implica na troca gratuita das partes, peças e componentes que apresentarem 
defeito de fabricação, além de mão-de-obra utilizada neste reparo;
- Está garantia não terá validade caso o produto seja violado por pessoas não autorizadas;

O CONSUMIDOR ARCARÁ COM TODAS AS DESPESAS 
DECORRENTES DO FATO SE:

 O produto estiver fora do prazo de garantia;
 Não seja constatado defeito de fábrica pelo técnico autorizado;
 O defeito apresentado não for de fabricação e sim ter sido causado pelo Consumidor, 

por técnicos não autorizados, acidentes, sinistros ou decorrentes do desgaste natural 
do equipamento;

 O produto for ligado em rede elétrica diferente da indicada para o produto ou se a 
rede elétrica apresentar variação de voltagem superior a 10%;

 O produto não for utilizado para fins a que se destina, bem como se não forem 
respeitadas as instruções descritas neste termo;

 O numero de série do produto for alterado;
 Todo e qualquer reparo feito no equipamento não prorroga a garantia total, 

considerando a data da nota fiscal de compra;
 Este produto contém peças plásticas sensíveis ao calor. Não deixe exposto diretamente 

aos raios solares ou próximos a fogões/fornos ou estufas. O aparecimento de bolhas 
decorrente da exposição ao calor não tem garantia.

 A GARANTIA NÃO COBRE:
 Lâmpadas;
 Vidros;
 Peças plásticas;
 Borrachas;
 Danos causados pelo transporte;
 Deslocamento de técnico;
 Instalação de acessórios;
 Instruções de uso e/ou funcionamento;
 Resistências de aquecimento;
 Limpeza do condensador.

A FRILUX se reserva no direito de alterar as características gerais e técnicas de seus 
equipamentos sem aviso prévio. 
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Tabela Técnica
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ACESSÓRIOS
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TERMO DE GARANTIA

Sr. CONSUMIDOR

O prazo de garantia contra eventuais defeitos de fabricação, conforme 
descrito no Certificado de Garantia, totaliza seis (06) meses, sendo três (03) 
meses o prazo legal, somado a três (03) meses de prazo complementar 
concedido pela Frilux Indústria e Comércio de Refrigeração Ltda., contados a 
partir da data da venda do produto ao Consumidor Final, expressa na NOTA 
FISCAL de Venda ao Consumidor. Para fazer o uso da garantia, será 
necessária a apresentação da respectiva NOTA FISCAL de Venda ao 
Consumidor.

REVENDEDOR:

N. NOTA FISCAL:

CIDADE:

FONE: (       )

DATA DE VENDA:

UF:
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