
Você acaba de adquirir um produto com 
a performance e qualidade Climatizar

PARABÉNS

www.climatizar.com.br

Rua Os Independentes de Barretos, 790

Parque dos Rodeios . Vacaria / RS . 95200-000

54  3231.7300

FICHA TÉCNICA

MANUAL  DO  PROPRIETÁRIO
GELADEIRA CLIMATIZAR
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CERTIFICADO DE GARANTIA

A Geladeira Climatizar possui garantia de um ano contra defeitos de fabricação, a contar da data de 

aquisição do equipamento

A garantia não cobre acidentes, desgaste natural das peças, uso impróprio, manutenção realizada 

por distribuidor não autorizado e quaisquer outras condições não condizentes com o funcionamento 

normal do equipamento.

É imprescindível a apresentação deste para obter garantia nos distribuidores autorizados.
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Prateleira interna

Grade interna

Kit do Termostato

Led indicador

Botão Termostato

Interruptor da porta

Grade interna da porta

Conjunto da fechadura
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É importante manter a chave reserva da sua geladeira 

em local seguro para a eventualidade da perda da 

chave principal, caso contrário será impossível abrir a 

porta de seu aparelho.

Jamais perfure as paredes internas ou externas da sua 

geladeira, nem tente modificar a configuração original 

do aparelho.

Isso causará a perda da garantia de fábrica, além de 

danos irreparáveis. Na hora da instalação, tenha 

cuidado para não encostar a fiação elétrica 

provocando um curto-circuito, pois isso pode causar 

dano permanente na unidade eletrônica da geladeira

Instale sua geladeira em local que respeite as 

recomendações do fabricante. Para o posicionamento 

definitivo da sua Geladeira Climatizar, respeite as 

distâncias mínimas recomendadas:

A Geladeira Climatizar pode ser ligado em caminhões de 

12V e/ou 24V. Não há necessidade de configuração 

prévia. Seu aparelho é equipado com um sistema 

eletrônico que ajusta automaticamente a configuração 

necessária. De preferência instalar o fio negativo da 

bateria do caminhão.

Saída de Faltas

Proteção de Subtensão

Entrada para determinação de velocidade

Terra

Pólo positivo do Ventilador (+12V)

Pólo negativo do Ventilador

Pólo positovo da Bateria (+12V ou +24V)

Terra negativo da Bateria

Mantenha limpa sua Geladeira. Isso evita a 

contaminação dos alimentos e o surgimento de odores 

desagradáveis. Na limpeza, utilize apenas esponja ou um 

pano macio umedecido em água, com detergente ou 

sabão neutro. Após, seque bem com um pano limpo e 

seco. Jamais utilize espátulas metálicas, objetos 

pontiagudos, escovas ou agentes de limpeza como 

álcool, querosene, gasolina, água sanitária, thinner, 

solventes, ácidos, vinagres e outros produtos químicos e 

abrasivos não recomendados neste manual.

O excesso de gelo no congelador prejudica o desempenho 

da sua geladeira, portanto o degelo periódico é necessário. 

Recomenda-se o descongelamento quando a camada de 

gelo atingir espessura próxima a 1 centímetro, observando 

os seguintes passos: 

  Ajuste o controle de temperatura para a   posição “Desliga”.

  

  Concluído o degelo, remova a água do interior do congelador 

e seque-o bem.

Algumas atitudes de segurança e cuidados em relação às 

geladeiras domésticas também valem para a sua Geladeira 

Climatizar:

Evite abrir a porta com muita frequência;

Não coloque alimentos quentes na geladeira, aguarde 

até que fiquem em temperatura ambiente;

Líquidos aumentam de volume quando congelados, 

portanto tome cuidado ao armazenar garrafas e outros 

recipientes de vidro fechados no congelador, pois 

podem quebrar e danificar seu aparelho;

Não armazene produtos tóxicos na sua geladeira, pois 

podem contaminar os alimentos;

Não se apoie sobre a porta, para não desregular as 

dobradiças, prejudicando a vedação da sua geladeira e 

comprometendo seu desempenho;

No descongelamento, jamais utilize objetos 

pontiagudos - facas, chaves de fenda, canivetes - para 

retirar o gelo acumulado, pois isso poderá danificar o 

revestimento da sua geladeira;

Esta geladeira não pode ser instalada em ambiente 

fechado; 

Observar as variações da temperatura externa, a fim de 

garantir o funcionamento adequado da sua geladeira.

Variação de temperatura da regulagem 1 ao 7 do 

termostato:

Tipo de compressor : HERMÉTICO DO TIPO ALTERNATIVO

Unidade Eletrônica ou controlador do motor

Isolamento Térmico de 50mm de espessura

Parede do gabinete 0,5 mm

Tipo de Gás :R134A

FALHA NO MOTOR – 1 FLASH

BAIXA TENSÃO – 2 FLASHES

ALTA TENSÃO – 3 FLASHES

TEMPERATURA ELEVADA – 4 FLASHES

SOBRECARGA DE POTENCIA – 5 FLASHES

ERRO DE CORRENTE NO VENTILADOR – 6 FLASHES

ERRO DE HARDWARE – 7 FLASHES

FALHA DE INTEGRIDADE NO SISTEMA – 8 FLASHES

A Geladeira Climatizar vem com um termostato 

regulado de acordo com o gosto do cliente.

A temperatura interna da Geladeira depende da 

temperatura ambiente externa, da quantidade de 

alimentos armazenados e do número de vezes que a porta 

é aberta. Recomenda-se, portanto, evitar abrir a porta 

com muita frequência ou deixá-la aberta por muito 

tempo.

A temperatura é ajustada 

girando o botão de controle até 

a posição desejada.

2,5 mm
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10 mm

2,5 m

4 m

10 m

5 m

8 m

20 m

O aparelho deve ser fixado ao seu caminhão utilizando 

os parafusos e porcas que acompanham o produto, 

especialmente adaptados para esta função. Não 

necessita a utilização de amortecedores ou calços de 

borracha. 

O compressor necessita de ventilação, portanto 

certifique-se de que não fique obstruído. As laterais 

do aparelho também precisam permanecer 

ventiladas, permitindo a troca de calor com o 

ambiente e evitando o superaquecimento do produto. 

Seguindo essas recomendações, você evita que haja 

danos na parte eletrônica  e no da sua geladeira

compressor.

A Geladeira Climatizar sai de fábrica com um chicote 60 

cm de comprimento, com um fio branco ligado ao 

positivo (+) e um fio preto conectado ao negativo (-). Há 

também um fusível de 10A  ligado em série ao cabo 

positivo. Quando for necessário fazer uma ligação 

extensa, respeite a tabela a seguir:

Não jogue água diretamente na unidade eletrônica 

que fica na parte traseira da geladeira, pois isso pode 

danificá-la. Portanto, tenha cuidado durante a 

lavagem do seu veículo.Para garantir o melhor desempenho da sua Geladeira 

Climatizar, recomendamos que a instalação do seu 

aparelho seja realizada por um revendedor autorizado. 

Caso contrário, perde-se a garantia de fábrica do seu 

produto. Não cobrimos danos eventuais por má 

instalação ou uso inadequado da geladeira.

SEGURANÇA

INSTALAÇÃO

ESCOLHA O LOCAL

REGULAMENTO DE TEMPERATURA

IMPORTANTE

ATENÇÃO

ATENÇÃO

FIXAÇÃO DA GELADEIRA

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

Comprimento 
Max - 12V (m)

Comprimento 
Max - 24V (m)Seção do Fio

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

DESCONGELAMENTO

DICAS E CONSELHOS

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

FALHAS OPERACIONAIS

34Kg A: 635mm

L: 540mm

P: 575mm

12v: 3,2A

24v: 1,7A

Int.: 77 L

Con.: 15 L

Ref.: 62 L

 0 C°

 -3,5 C°

 -6 C°

 -10 C°

 -14 C°

 -17,5C°

 -21 C°

 Superior: 10 cm

 Lateral: 10 cm

 Traseiro: 15 cm

Como medida de segurança, recomenda-se dar um ponto 

de solda junto à porca de fixação para dificultar o roubo 

do produto. A Climatizar não se responsabiliza por 

eventuais furtos que possam ocorrer, sendo 

responsabilidade do proprietário proteger sua geladeira.

( led vermelho do termostato)
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