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CARO CLIENTE: Obrigado por escolher 
nosso freezer. Agradecemos a pre-
ferência e o parabenizamos pela sua           
aquisição.    

Tenha certeza de que está adquirindo 
um    produto moderno, seguro e de alta     
qualidade e eficiência.

O Freezer Portatil Compresso BFZ065L 
BENMAX foi submetido a rigorosos tes-
tes de qualidade para oferecer a melhor 
experiência de uso. Design atraente, 
elegante e de fácil manuseio, ela irá en-
cantar você e sua família!

Agora, leia atentamente este manual e 
guarde-o em local seguro para futuras 
consultas.

INTRODUÇÃO
1.
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2.
CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

Este é o Freezer portatil com compressor 
BFZ065L.

Com o acabamento em platico de alta resis-
tencia BFZ065L é ideal para o transporte de 
produtos, sendo leve e resistente com alças 
de suporte, garantindo uma melhor mobili-
dade ao usuario. Moderno com display di-
gital e suporte de porta USB. Adaptado para 
instalação em veiculos e motohomes.

Todos esse requisitos tornam a BEN 45 uma 
Freezer portateis mais procurados do mer-
cado.

NOTA: A BFZ065L requer boa ventilação; 
mantenha um espaço de 200mm na parte 
traseira, e 100mm nos demais lados.

CARACTERISTICAS DO PRODUTO

1. Porta USB x2 
2. Entrada para cabo de energia
3. Borracha de Vedação
4. Dissipadores
5. Porta Removivel
6. Compartimento de Refrigeração
7. Painel de Controle
8. Válcula de Dreno
9. Luz Interna
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MODELO BFZ065L
Capacidade 65L

Categoria climatica T, ST, N, SN

Voltagem DC (V) DC12V/14V

Input do Adaptador 100-240V,50/60Hz, 2.5A

Output do Adaptador DC14.5V         6.0A

Fusivel DC 15A

Input Total de Energia (W) 60W

Alcance Atual Para DC 4.8A/2.4A

Refrigeramento (g) 65g

Espuma Vesicante C5H10/C-Pentance

Alcance de Resfriamento -26°C ~ + 10°C

Peso Liquido 20,5kg

Peso Bruto 26,5kg

Dimensões aproximadas 
embalagem

65,5 x 72,5 x 52,5cm (A x L x P)

Dimensões aproximadas 
produto

54,0 x 67,1 x 45,5cm (A x L x P)

ACESSÓRIOS INCLUSOS
1. Cabo DC
2. Cabo AC
3. Fonte / Adaptador AC/DC
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3.

ATENÇÃO: Verifique se a voltagem do pro-
duto corresponde ao local de instalação.

1. Posicione em uma superfície plana.

NOTA: Caso no transporte seu freezer tenha 
sido inclinado em um angulo maior 
que 45º permita um intervalo de 30 
minutos antes de liga-lá.

2. Observe se não ha fontes de calor intenso 
ou umidade perto do local escolhido.
3. Insira o cabo correspondente a ligação.
NOTA: No caso de instalação automobilisti-
ca cabo DC vem incluso
4. Precione o botão POWER por 3 segundos 
até que o display digital se acenda.
5. Defina o modo de funcionamento do free-
zer usando o botão MODO.
6. Defina a temperatura interna desejada 
utilizando os botões MAIS ou MENOS.
7. Pronto! Agora basta aguardar até que a 
temperatura programada seja atingida.

DIMENSÕES DO PRODUTO

PRIMEIROS
PASSOS

470mm

288mm

34
2m

m
33

9m
m

14
9m

m

153mm

700mm

450 m
m

582mm
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Conector DC
Entrada

Cabo DC

INSTALAÇÃO AUTOMOTIVA

1. Utilizer o cabo DC12V/24V.
2. Plugue o conectore de energia DC a 
entrada do refrigerador.
3. Insira o Plug DC no acendedor

INSTALAÇÃO NA REDE 
ELÉTRICA

1. Conecte o cabo AC ao adaptador
AC/DC.
2. Plugue o Conector de elétrico a entra-
da. 
3. Plugue o cabo AC a tomada (AC-
100-240,50/60Hz)

Conector DC
Entrada

Cabo DC

Plug DC

Acendedor

3

1

3

Conector AC

Plug

Plug

Tomada

Cabo AC

Entrada do 
adaptador
AC/DC

2

2

NOTA: Em barcos a instalação por sis-
tema DC deve ser feita por proficional 
qualificado.
NOTA: Tenha certeza que a maquina 
esteja desligada quando estiver carre-
gando em um bateria de alta velocida-
de.
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O Diplay Indicara a temperatura interna 
do compartimeto de armazenamento, 
ao precionar o botão MAIS ou MENOS 
o display mostrara a temperatura que 
sera programada (-26°C ~ +10°C) e 
após alguns segundo voltara a mostrar 
a temperatura interna.

NOTA: O compressor irá parar de fun-
cionar sempre que a temperatura inter-
na da freezer for equivalente a tempe-
ratura do configurada e recomeçará a 
trabalhar quando houver uma discre-
pancia na temperatura. O compressor 
tera um deplay de 3 minutis antes de 
começara a operar.

POWER: Mantenha o botão Ligar Pres-
sionado por 3 segundos, a unidade irá 
ser iniciado ou entrará em modo Standy 
By
MODO: Precione para escolher o modo 
de funcionamento entre ECO energy sa-
ving (modo de consumo baixo) ou MAX 
Fest cooling mode (Modo Rápido). 
Tambem define se a maquina mostra 
°C ou °F e niveis de Proteção de Bateria.
MAIS: Aumenta a temperatura configu-
rada para maquina.
MENOS: Reduz a temperatura configu-
rada na maquina.

NOTA: Quando o display mostrar ECO 
significa que está operando no modo 
de palpo energético.
NOTA: Quando o display mostrar MAX 
significa que está operando na capaci-
dade máxima de refrigeração.

FUNÇÕES DO 
PAINÉL DE COMANDO

CONFIGURAÇÃO DE
TEMPERATURA

DISPLAY POWERMODOMAIS MENOS
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CODIGOS DE ERRO
Possíveis mal funcionamento e Códigos de erro.
Quando ligado, o compressor irá ser iniciado após 3 minutos. Quando a tem-
peratura interna for menor do que a programada o compressor estará em 
operação, quando a temperatura interna for igual que a temperatura progra-
mada, o compressor irá entrar em modo suspenso automaticamente. Quan-
do ocorrer um erro ocorrer, o display de LED ira Mostrar códigos de E0 a E9.

• ER0 Curto no sensor de temperatura
• ER1 Problema na proteção da bateria
• ER2 Problema na ventoinha
• ER3 Problema no compressor
• ER4 Rotação do compressor está irregular
• ER5 Aviso de super aquecimento
• ER9 Sensor de temperatura esta desconectado

PROTEÇÃO DA BATERIA

O compressor requer acima de 11.1 Volts (Sistema 12 Volts) ou 24.3Volts 
(Sistema 24Volts) para operar. Se a voltagem cair abaixo do requerido, a 
máquina irá para de funcionar. Definindo a posição V1, V2, V3 do interruptor, 
você pode escolher diferente opções de níveis para proteção de bateria. A 
tabela abaixo mostra em quais voltagens o compressor para (cut-out) ou 
volta a funcionar (cut-in).

Nivel de Proteção 12V Cut-out 12V Cut-in 24V Cut-out 24V Cut-in
V 10.2 ±0.3V 11.2 ±0.3V 21.6 ±0.3V 23.0 ±0.3V
V 10.7 ±0.3V 11.7 ±0.3V 22.6 ±0.3V 24.0 ±0.3V
V 11.7 ±0.3V 12.7 ±0.3V 24.6 ±0.3V 26.0 ±0.3V

Para iniciar o modo de seleção do nivel de proteção da bateria precione o 
botão MODE por 6 segundo, "E1" irá pararecer na tela, após isso você poderá 
ajustar o nivel com ou botões MAIS ou MENOS (Por padrão o nivel selecio-
nado é V2).
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MÉTODO DE LIMPEZA
 
Limpe a parte interna e externa do aparelho 
usando um pano umedecido limpo a cada 
duas semanas. Caso tenham sujeiras e re-
síduos limpe usando detergente neutro e 
seque utilizando um pano. Se houver mui-
ta água utilize o cano de drenagem que se 
encontra no fundo do compartimento de ar-
mazenamento.

Manutenção das partes plásticas
Para proteger a vedação, limpe as partes 
plásticas com frequência e tente evitar pan-
cadas fortes quando utilizando o produto. 
Evite expor as partes plásticas da máquina 
a óleo (animal ou vegetal) pois isso ira de-
terioras as partes plásticas podendo causar 
rachaduras e mal odor.

Precaução
É proibido lavar o freezer diretamente com 
água, a fim de evitar a corrosão da isolação 
elétrica e ferrugem nas partes metálicas. As 
coisas a seguir não devem ser usadas para 
limpeza pois danificaram o revestimento do 
produto e partes plásticas:

• Detergentes alcalinos.
• Sabão.
• Pó de moagem.
• Água quente.
• Escovas e buchas.
• Água sanitária.
• Gasolina.
• Alcool

• 
RECOMENDAÇÕES DE 
SEGURANÇA

Precauções básicas de segurança devem 
ser seguidas para reduzir o risco de incên-
dio, choque elétrico e/ou ferimentos:

1. Remova todo o material da embalagem 
e verifique cuidadosamente se a sua adega 
está em perfeitas condições.
2. Nunca utilizar este produto se não estiver 
em uma superfície plana.
3. Para se proteger contra o risco de
choque elétrico, cuidado para não derramar 
água sobre o cabo ou qualquer outra parte 
elétrica do aparelho.
4. Desligue o aparelho antes de limpar.
5. Mantenha sempre o aparelho longe
de fontes de calor como fogões e churras-
queiras. Um ambiente arejado é fundamen-
tal ao bom funcionamento.
6. Não use acessórios que não sejam
recomendados pelo fabricante.
7. Crianças devem ser supervisionadas
para garantir que não brinquem com o
aparelho.
8. Limpeza/manutenção somente por
adulto.
9. Nunca limpar com abrasivos ou outros 
produtos químicos.
10. Utilize apenas um produto por tomada.

LIMPEZA E 
CONSERVAÇÃO
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SEGURANÇA AO LIGAR

Não ligue o produto através de "T's" ou 
adaptadores.

Não ligue o produto junto com outros ele-
trodomésticos em uma mesma tomada.

Em caso de oscilação na tensão da rede é 
recomendado a instalação de um estabili-
zador automático de voltagem.

Jamais faça reparos domésticos ou subs-
titua peças danificadas por similares, tais 
reparos devem ser feitos através do fabri-
cante ou prestadores de serviços reconhe-
cidos pela marca.

NOTA: Este aparelho NÃO se destina
a ser utilizado por crianças, pessoas
com capacidades físicas, sensoriais
ou mentais reduzidas ou com falta de
experiência, salvo se tiverem recebido
supervisão ou instruções relativas à
utilização do aparelho por uma pessoa
responsável pela sua segurança.

AVISOS:
1. Não use seu freezer se se qualquer par-
te do cabeamento estiver danificado, des-
gastado ou com fios expostos.
2. Não tente ou continue a operar sua uni-
dade se ela estiver sido molhada.
3. Enquanto estiver utilizando o freezer em 
um veículo, tenha certeza de que o circuito 
utilizado é fundido.
4. Quando instalado diretamente no su-
primento elétrico, tenha certeza de ter um 
eletricista profissional o faça.
5. Quando carregando a bateria, tenha cer-
teza de que, a unidade não esteja ligada 
com o suprimento elétrico. 
6. Tenha certeza de que a voltagem onde 
a máquina está sendo ligada é correspon-
dente com a voltagem indicada e que so-
quetes e cabos também estejam de acor-
do. (A informação técnica está disponível 
na lateral do produto).
7. Não coloque nenhum aparelho eletrôni-
co na parte interna do produto, pois pode 
causar danos.
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PROBLEMA CAUSA SOLUÇÃO

Freezer não está funcio-
nando

A comidas está congelando

Ouvir som de água corrente 
dentro do compartimento

Barulhos estranhos

1. O cabo de energia está 
desconectado ou com da-
nos.
2. Ocorreu se alguma falha 
elétrica.
3. Há algum fusível quei-
mado.

1 Caso esteja desconecta-
do coloque de volta ao seu 
lugar; Caso esteja danifica-
do entre em contato com a 
assitencia tecinca imedia-
tamente.
2. Leve a assistencia tecni-
ca para que possa resceber 
o diagnostico e resição de 
peças.
3. Reponha o fusível quei-
mado por um novo.

Aumente a temperatura 
configurada no botão MAIS.

Pode ser o barulho do fluxo 
de refrigera mento o que é 
normal.

1. Renstale adequadamente 
o produto.
2. Respeite o espaco para 
ventilação do produto.
3. Entre em contato com a 
assistencia tecnica.

A temperatura está 
configurada muito baixa.

Funcionamento do com-
pressor causa um barulho 
liquido.

1. O refrigerado não foi co-
locado em uma superfície 
nivelada.
2. O refrigerador está muito 
perto da parede ou de ou-
tros aparelhos.
3. Partes da máquina estão 
soltas ou se desprendendo.

4.
POSSÍVEIS PROBLEMAS 
E SOLUÇÕES:

Atenção para informações/dúvidas acesse 
nosso site ou entre em contato com nossa 

equipe de atendimento.
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5.
GARANTIA, 
EXCLUDENTES 
E ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA

A BENMAX garante a todos os seus pro-
dutos o prazo de garantia de 12 (doze) 
meses, já inclusa a garantia legal dos 
primeiros noventa dias. 
A garantia só terá validade se acompa-
nhada de sua nota fiscal corresponden-
te. 
Caso o produto apresente defeito nos 
30 (trinta) primeiros dias, a partir da 
emissão da nota fiscal, todo e qualquer 
custo de transporte será de responsabi-
lidade da BENMAX. 
Após esses 30 (trinta) dias iniciais, o 
deslocamento até a assistência técnica 
mais próxima será de responsabilidade 
do cliente.

GARANTIA VÁLIDA SOMENTE EM
TERRITÓRIO NACIONAL.

FICAM FORA DA GARANTIA:

• Peças que se desgastam 
naturalmente 

• Danos à parte externa do produto, 
bem como peças e acessórios 

• Uso indevido e ou negligênte 
• Danos no transporte e ou manuseio 

inadequado ou indevido
• Produto ligado em rede elétrica 

diversa ao especificado; 
• Pico de energia excessiva; 
• Lacre violado ou manuseado por 

pessoa diversa do autorizado.

AVISO!: Não nos responsabilizamos 
por tentativas de matutenção caseira 
ou por danos causados por serviços 
não autorizado.

DESCARTE CORRETO DO PRODUTO:

Esta marca indica que o produto não 
deve ser descartado com outros resíduos 
domésticos para impedir danos ao meio 
ambiente ou a saúde humana, causados 
pela eliminação incontrolada de resíduos. 
Recicle-o responsavelmente para promover 
a reutilização sustentável dos recursos 
materiais.
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EM CASO DE DÚVIDAS OU
OUTROS ESCLARECIMENTOS,

ENTRE EM CONTATO COM NOSSO
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA

TÉCNICA OU SERVIÇO DE
ATENDIMENTO AO CLIENTE.

ASSISTÊNCIA@BENMAX.COM.BR
Solicitação de assistência/abertura 

Ordem de Serviço - solicitação de peças - 
acessórios - assistência mais próxima.

SAC@BENMAX.COM.BR
dúvidas sobre o produto - onde encontrar - 

como adquirir - esclarecimentos. 
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www.benmax.com.br  I  sac@benmax.com.br
43 3337- 0337  I  Londrina-Pr


