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Obrigado por adquirir o Visa Cooler Gallant, um produto desenvolvido para 

gerar maior conforto em seu lar ou negócio aliado a qualidade, segurança, 

eficiência e inovação.

Informações de registro

Para uma maior proteção do seu produto, sugerimos o preenchimento das 

seguintes informações abaixo para caso de alguma eventualidade não seja 

possível encontrar a nota fiscal ou a mesma esteja ilegível após algum tempo

Local da compra do produto

Nome da loja:

Endereço:

Data da aquisição:

Número Nota Fiscal:

Conheça nossa linha completa: www.gallant.vc
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Nota: 

O símbolo ao lado e a palavra Nota indica pontos de interesse especial para 

manutenção ou operação mais eficientes. A não observância destas 

recomendações pode acarretar  na perda de rendimento, diminuição da 

vida útil e até danos ao produto.
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Parabéns, você adquiriu um produto que é resultado do conhecimento que há 23 

anos desenvolve o Grupo Infoar.

A Gallant chega ao mercado de eletrodomésticos e refrigeração para trazer mais 

qualidade e sofisticação ao seu negócio e lar.

Uma linha inteligente de visa cooler, coifas, cooktops, fornos, micro-ondas, adegas, 

cortinas de ar, suportes e refrigeradores industriais.

Este aparelho é construído usando um compressor de alta qualidade e possui um 

evaporador tubular e um condensador com fio de aço.

Este aparelho tem velocidade de refrigeração rápida; consome menos energia 

elétrica; tem uma aparência refinada; é de uso conveniente e de alto desempenho.

Iluminação em LED.

O aparelho é adequado para armazenamento de frutas, bebidas e laticínios.

Caso necessite, temos também um departamento de Assistência Técnica sempre 

disponível para lhe atender.

Este manual de instruções contém informações importantes, incluindo pontos de 

segurança, conservação e instalação, que lhe permitirá desfrutar ao máximo o 

aparelho. Por favor, mantenha-o em um lugar seguro para que ele fique facilmente 

disponível para consulta futura, para você ou qualquer pessoa que não esteja 

familiarizada com o funcionamento deste aparelho.

Leia o manual antes de utilizar o seu produto Gallant pela primeira vez.

Embora saibamos que segurança é antes de tudo uma questão de conscientização e 

bom senso, apresentamos neste manual uma série de cuidados a serem tomados na 

utilização de seu Visa Coller  Gallant.

Alertamos que não é possível enumerar aqui todas as situações de risco. envolvidas 

na operação e manutenção do equipamento, tornando-se necessário o bom senso do 

usuário.

Atente sempre para os símbolos descritos abaixo. Quando aparecer no manual dê 

atenção especial às instruções dadas.

Atenção!

O símbolo ao lado e a palavra Atenção! identificam instruções que, se não 

observadas, representam risco de acidentes com danos pessoais de 

consequência imprevisíveis.

Encontram-se localizados em seu aparelho alguns adesivos com advertência (alertas 
e/ou orientações técnicas) que envolvem segurança.

Nota:

Obedeça e jamais descarte estes adesivos:

1. Introdução 2. Recomendações de segurança

2.1 Símbolos e advertências utilizadas neste manual
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2.2 Adesivos de advertência e ações de segurança
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3. Conhecendo seu Visa Cooler Gallant

O Visa Cooler Gallant funciona com compressor e possui sistema de controle de 

temperatura digital que aliado ao sistema de ventilação interna confere uma melhor 

performance e homogeneidade na refrigeração dos seus produtos.

Sua porta é confeccionada com vidros duplos, proporcionando economia de energia e 

maior visibilidade de seus produtos.

Atenção!

A utilização do produto em desacordo com as orientações deste 

manual acarreta na perda da garantia.
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1. Painel de Luz

2. Ventilador

3. Prateleira

4. Porta de Vidro

5. LED Lateral

6. Controle de temperatura

7. Interruptor da luz

8. Grade inferior 

9. Rodízios

MODELO
PESO MÁXIMO 

POR PRATELEIRA

GVs23R01A-Br220 16 kg

GVs27R01A-Br220 18 kg

GVs48R02A-Br220 38 kg

3. Conhecendo seu Visa Cooler Gallant



11. Este produto não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com 

capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoa com falta de experiência 

e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do produto 

ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

12. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que não estejam 

brincando com o aparelho. 

Nota!

Antes de conecta-lo a corrente elétrica, desenrole todo o cabo de força.

13. Nunca limpe o aparelho com líquidos inflamáveis ou abrasivos. Além de risco de incêndio 

e explosões, irá afetar a pintura e as peças plásticas de seu Visa Cooler. Use sempre um pano 

levemente umedecido no corpo de seu Visa Cooler externamente ou internamente.

14. Se o Visa Cooler sofrer uma queda e/ou apresentar problemas de funcionamento, acione 

a Assistência Técnica Autorizada Gallant. Em hipótese alguma tente desmontar e reparar o 

Visa Cooler. Toda a substituição de alguma peça danificada deve ser realizada somente 

através do serviço autorizado Gallant.

15. Nunca utilize o cabo de alimentação para puxar e tracionar seu Visa Cooler.

16. Não danifique o circuito do refrigerador.

17. Não use dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de 

descongelamento além daqueles recomendados pela Gallant.

19. O tipo de clima 5 marcado no aparelho é comumente usado em clima tropical.

1. Sacos plásticos, grampos, invólucros e materiais de embalagem devem ficar longe 

do alcance de crianças e de animais, para evitar riscos de asfixia e outros acidentes 

que esses tipos de resíduos possam provocar, quando usados como brinquedo.

2. Certifique-se que as tomadas a serem utilizadas estejam em bom estado e evite usar 

extensões, tomadas múltiplas e/ou adaptadores. Uso de acessórios pode prejudicar o 

aparelho, além do risco de ocasionar acidentes elétricos.

3. Não ligue o Visa Cooler se o cabo de alimentação estiver danificado. Quando isso 

acontecer, procure uma Assistência Técnica Autorizada para a troca. Como o cabo de 

alimentação é normatizado pelo INMETRO, ele deverá ser substituído por um conjunto 

fornecido pela Gallant ou pela Assistência Técnica  Autorizada Gallant.

Atenção!

Para reduzir e evitar riscos de incêndio, choques elétricos e/ou 

acidentes quando estiver instalando e/ou usando seu Visa Cooler, 

siga estas precauções básicas.

4. Não submergir o cabo de alimentação e o plugue em água ou outro líquido.

5. Nunca permita que o cabo de alimentação ou o plugue entrem em contato com 

superfícies quentes ou cortantes.

6. Nunca desligue o Visa Cooler puxando o cabo de alimentação.

7. Segure firmemente o plugue e então puxe para desconectar.

8. Sempre desconecte o Visa Cooler da rede elétrica para limpeza ou reparos, 

retirando completamente o plugue da tomada.

9. Este é um aparelho certificado e como tal, o cabo de alimentação está equipado com 

plugue de 03 pinos, em acordo com o padrão brasileiro previsto na norma NBR 14136, 

sendo o terceiro pino o de aterramento. A finalidade deste sistema é minimizar a 

possibilidade de curtos-circuitos e choques elétricos. Nunca remova o pino terra do 

plugue, procure adequar sua tomada para conectar o mesmo. A remoção do mesmo 

implica na perda da garantia.

10. Produtos inflamáveis, tais como latas de aerossol, nunca devem ser armazenados 

no interior ou próximos do visa cooler, pois os vapores podem causar incêndio ou 

explosão.
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4. Precauções e instruções de segurança
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Atenção!

Leia e siga todas as instruções contidas neste manual, antes de usar 
a seu visa cooler Gallant. Guarde o manual para futuras referências. 

5. Este é um produto que não deve ser utilizado ou instalado ao ar livre e em locais com 
incidência direta da luz solar, assim como em circunstâncias de alta umidade ou 
acessível à chuva. Coloque o aparelho em uma sala seca e bem ventilada para 
aumentar a eficiência de refrigeração e reduzir o consumo de energia.

6. O Visa  Cooler não foi projetado para ser instalado em garagens ou porões.

7.Também não instale o Visa Cooler nas imediações de fontes de geração de calor, 
como fogões, aquecedores, radiadores, luz solar direta etc. A proximidade de fontes de 
calor pode aumentar o consumo de energia elétrica e o aparelho pode não funcionar 
corretamente.

8. Para o perfeito funcionamento do Visa Cooler Gallant, assegure-se que ambas as 
laterais estejam a uma distância livre mínima de 10 cm, a parte traseira a uma distância 
mínima de 30 cm e a 30cm do teto. Esta distância é necessária para a correta 
circulação de ar no processo de troca de calor que a mesma faz com o ambiente, assim 
como fazem todos os refrigeradores.

9. Recomendamos instalar o seu Visa Cooler em local interno onde a 
temperatura ambiente tenha uma variação de 12°C até 25°C. Esta faixa de 
temperatura é importante para o Visa Cooler atingir seu pleno desempenho. Em 
dias muito frios ou muito quentes, é normal que seu Visa Cooler não consiga 
atingir a temperatura programada no painel frontal. 

10.  Limpe as superfícies das áreas internas com água morna e um pano macio.

11. Coloque o aparelho sobre uma superfície estável para evitar vibrações ou ruídos.

12. Fonte de alimentação: a alimentação alternada monofásica com a tensão de 220-
240V e a freqüência de (60 ± 1) Hz.

13. Plugue: é melhor usar um soquete individual. É perigoso usar sockets múltiplos. O 
plugue deve ser conectado a uma tomada de parede apropriadamente aterrada.

14. Não armazene objetos inflamáveis no aparelho, como gasolina, propano, adesivos 
e assim por diante.

15. Nunca deite o aparelho durante o deslocamento. A obliquidade do aparelho não 
deve ser superior a 45°.

1. O Visa Cooler é projetado e fabricado para armazenar alimentos, bebidas que 

necessitem refrigeração de 0ºC à 10ºC, devendo ser somente utilizada com este fim 

específico.  Nunca use, portanto, seu Visa Cooler para armazenar qualquer outro tipo de 

produto.

2. Não use o topo de seu Visa Cooler como local para armazenar outro aparelho ou 

materiais.

3. Quando o aparelho se tornar obsoleto, não a jogue na natureza, pois pode conter 

materiais nocivos ao meio ambiente. Por favor, certifique-se de descartar a unidade de 

acordo com o sistema legal aplicável que respeite o meio ambiente.

4. Uma única prateleira pode suportar no máximo de 20 até 25 kg conforme modelo 

(consulte em: CONHECENDO SEU VISA COOLER) . Não exceda este peso para evitar 

danificar as prateleiras e os produtos.

1. Após retirar o seu Visa Cooler de sua embalagem, certifique-se que ela esteja em boas 
condições. Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa Assistência Técnica ou 
nosso SAC.

2. Verifique se foram recebidas todas as partes que compõem este produto: 01 aparelho 
e 01 manual de instruções. 

3. Verifique a tensão da rede da sua residência e de seu aparelho antes de conectar à 
rede elétrica (220 V).

4. O Visa Cooler será ligado assim que o plugue do cabo de alimentação for conectado 
à tomada. Ela não possui chave liga e desliga.
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5. Precauções específicas para seu aparelho

6. Instalando seu aparelho
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4) O sistema salvará o valor do parâmetro modificado e voltará ao status normal 

de trabalho se pressionar a tecla "Rst" ou se não houver operações de tecla em 

30s.

NOTA: O visa cooler se desconectado da fonte de energia, inicia 

sua operação automaticamente no ciclo de descongelamento, o 

tempo padrão para que ele inicie a operação de resfriar e de 20 min 

após energizado.

NOTA: O controlador tem range de temperatura maior que o 
aparelho, este aparelho destinasse ao uso de itens resfriados, 
com temperatura de 0~8ºC, respeite estes limites.

Caso seu Visa Cooler congele na parte inferior, o mesmo deverá 
ser desligado até que descongele para que assim possa ser 
religado, para que nao ocorra o congelamento novamente, altere 
os parâmetros F4 e F5 conforme sua necessidade.

Resumo dos atalhos do controlador
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A temperatura interna é quase a mesma que a temperatura ambiente quando o 

aparelho opera pela primeira vez. Em geral, leva cerca de 2h para que a 

temperatura interna alcance a temperatura desejada quando o motor irá parar 

automaticamente de funcionar.

Depois de operar durante 2h, consulte as instruções para ajustar o controle de 

temperatura, então o aparelho pode funcionar de forma otimizada (o termostato 

controla o compressor para ligar e desligar automaticamente).

Agora, você pode armazenar alimentos nele.

Não armazene nenhum alimento ou bebida antes que a máquina comece a operar 

de forma otimizada.

Nota: no primeiro abastecimento, após as 2h de funcionamento, 

abasteça seu visa cooler com até 40% da capacidade e aguarde pelo 

menos 7 horas para completar com os demais produtos.

Abasteça seu Visa Cooler sempre a noite. 

Controle de temperatura

O controle de temperatura é fixado na carcaça do aparelho, como mostrado na 

figura.

PROGRAMAÇÃO - Ajustes de Parâmetros

1) Para acessar a programação do controlador digital pressione a tecla SET 

(aproximadamente 3s)  até que apareça F1 no visor.

2) pressione ▲ ou ▼ encontrar o parâmetro que desejas editar (F1, F2, F3, F4, F5 e 

F6).

3) Para editar o parâmetro desejado, após encontrar a funcao desejada conforme 

informado no Item 2 (acima), pressione e segure a tecla SET e utilize as setas  ▲ ou 

▼ para configurar os novos parâmetros, só apos encontrar o valor desejado deve 

ser despressionado o botão SET.
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7. Usando pela primeira vez

8. Instruções de operação

CONTROLADOR DE TEMPERATURA STC-808A

Cód Função do Menu Limites dos parâmetros Unid Padrão

F1 Limite Sup Temp F2
°C

3

F2 Limite Inf Temp F1
°C 0

F3 Calib Temperat -5~+5
°C -2

F4 Ciclo Descong.
 0~99, Tempo de descon. cancel. quando 

F4 é selec como "0"
Horas 4

F5
Duração 
Descong

 0~99, Tempo descon. Cancel quando F5 é 
selec. como "0"

Minuto
20

F6
Alarme de 

temperatura
 0~50, Alarme pode ser cancel. quando F6 

é selec.como "0"
°C

15

MODO DE OPERAÇÃO DA 
TECLA

Mostra o valor corrente do 
parâmetro

Aperte a tecla "Set" por mais 
de 5 segundos

Entre com o parâmetro de 
ajuste

Aperte e solte a tecla “Rst" Saia do modo de modificação 
dos parâmetros

Aperte e solte a tecla “▲” Para checar o limite da 
temperatura máxima

Para checar o limite inferior de 
temperatura

Descongelamento manual
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Para restaurar a configuração dos parâmetros:
- Assim que eletrificado o controlador verifica as configurações dos parâmetros. A tela 

mostra "E1" se encontrar erro e tocará alarme.
- Em seguida, pressione a tecla "Set" para restaurar o padrão e o sistema funcionará 

normalmente. 

Descrição das luzes indicadoras

Substituição da lâmpada

1. Primeiro, corte a fonte de alimentação e solte os parafusos na luminária na parte 

superior do forro com uma chave de fenda. Em seguida, retire a luminária e remova a 

lâmpada e substitua por uma nova.

2. Finalmente, monte a luminária e fixe-a com parafusos e conecte a fonte de 

alimentação para ligar a lâmpada. 

Informações de erro

Às vezes você pode se deparar com pequenos problemas que, na maioria dos casos, não 

exigem uma chamada de serviço e podem ser facilmente eliminados. O problema pode 

ter resultado de manuseio inadequado e / ou instalação do aparelho. Consulte o guia de 

solução de problemas abaixo para ajudá-lo a identificar o problema que ainda persiste 

após concluir esses pontos de verificação. Entre em contato com o agente de serviço 

mais próximo na área para obter assistência.

9. Solução de problemas
      Antes de chamar a Assistência técnica
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Quando  visa cooler 
não funciona

- Verifique se a tomada está energizada.

- Verifique se o cabo de força esta plugado.

- Verifique a integridade do fusível.

- Quando a tensão de alimentação estiver abaixo da tensão 
nominal, pare imediatamente a máquina e inicie-a quando a 
tensão voltar ao valor normal.

Quando o compressor 
está em operação normal, 
no entanto, a temperatura 
aparelho não consegue 
atingir o valor regulado.

- Porta sendo aberta com muita frequência.

- Porta não está sendo fechada propriamente.

- Vedação da porta está danificada.

- Visa cooler não está bem ventilado.

- Excesso de produtos no visa cooler.

- Temperatura não foi bem regulada.

- Provável vazamento das gás refrigerante. Envie para a 
manutenção.

Muito ruído. Acima de 
45Db

- O aparelho não está bem nivelado. Nivele o aparelho.

- Ressonância do tubo capilar. preencher encher com 
espuma/tubo de plástico 

Quando há água do 
degelo  dentro do aparelho 
e/ou no chão.

- Verifique se a bandeja de drenagem está devidamente 
conectada

- Verifique se o tubo de drenagem está bloqueado ou não, se 
estiver bloqueado, use um fio fino para desobstruir o tubo.

Quando a condensação se 
forma no lado de fora do 
receptáculo

- A condensação pode se formar no exterior quando a 
umidade é alta, como durante uma estação chuvosa, seque 
com um pano seco

Quando você ouve um 
som como a água fluindo

Um som como o fluxo de água é o fluído refrigerante, não 
indica um mau funcionamento.

Quando o painel lateral do 
gabinete aquece

O painel lateral do gabinete vai aquecer quando o visa cooler 
funciona. Resultado da dissipação do calor de dentro do 
gabinete, e isso não significa que algo esteja errado com o 
aparelho.

Luz indicadora Estado da Luz Função

Descongelamento Sempre Ligada Descongelamento funcionando

Gelando Sempre ligada Compressor funcionando

Gelando Piscando Delay do compressor

Ajuste
L u z  i n d i c a d o r a  
D e s c o n g e l a m e n t o  
G e l a n d o  
G e l a n d o  
A j u s t e  

 

Sempre ligada Modificando parâmetros

Cod erro Análise do erro Reposta da máquina

E1 Erro com o termostato do Alarme e a máquina não funciona

E2 Erro no sensor de temperatura Alarm e compressor liga e desliga de 

HH Temperatura excede o limite 

Painel traseiro inferior 
congelado

desligue o equipamento da tomada, aguarde que descongele 
completamente, após ligar e programar para aumentar o 
tempo de descongelamento em minutos ou diminuir o tempo 
em horas entre cada parada para descongelar



10. Diagrama Elétrico

16 17
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GVs23R01A-Br220
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A Gallant estabelece 1 ano de garantia contra eventuais defeitos de fabricação, a partir da 
data de emissão da nota fiscal, confirmando a qualidade de nossos produtos e respeito ao 
cliente. 

A. Se você notar qualquer defeito de fabricação, no prazo de 07 dias, após a 
compra, poderá devolver e  solicitar a sua substituição diretamente com o 
revendedor.

B. Durante o período de garantia as peças com defeito de fabricação serão 
trocadas sem ônus para o cliente.

C. A Garantia não cobre as seguintes situações:

 I. Os casos em que o aparelho apresentar defeito devido ao uso inadequado.

 II. A garantia não cobre defeitos decorrentes de quedas de tensão, falta de 
fase na rede e quando o aparelho for ligado em tensão inadequada. 

 III. Peças substituídas por técnicos não autorizados

 IV. Aparelhos que sofreram ação por água ou qualquer tipo de umidade, poeira 
ou resíduos excessivos.

 V. Os direitos de garantia cessam automaticamente se o comprador estiver 
inadimplente

 VI. Quando o aparelho for atingido por incêndio, terremoto ou outro quaisquer 
causas fortuitas de força maior.

 VII. Quando se expirar o período de Garantia.

 VIII. Quando o Certificado de Garantia não for completamente preenchido com 
a data da compra, o nome do cliente, o nome do revendedor e os dados da 
Nota Fiscal de compra.

 IX. Atendimento à domicílio: se for necessário a visita do técnico na residência 
do consumidor, o mesmo deverá consultar a autorizada sobre a taxa de visita, 
ficando sob a responsabilidade do consumidor o pagamento da mesma.

 X. Transporte do produto: se for necessário o transporte de ida e volta do 
aparelho à autorizada, fica a cargo do consumidor as despesas de transporte.

D. Local onde a Garantia deve ser executada:

 I. Para orientação quanto ao encaminhamento do aparelho para a Assistência 
Técnica a ser prestada, procure o revendedor de sua cidade ou entre em 
contato com o SAC;

 II. Os consertos em garantia deverão ser efetuados por uma Assistência 
Autorizada;

 III. O aparelho quando encaminhado para a Assistência Técnica deverão estar 
acompanhados da Nota Fiscal e deste Certificado.

E. Recomendações Especiais:

 I. Leia atentamente o manual de instalação e/ou termo de garantia antes da 
instalação do aparelho;

  II. Certifique-se a que voltagem a ser utilizada é a mesma do aparelho;

 III. Para sua tranquilidade, mantenha sempre a mão este Termo de Garantia, 
juntamente com a Nota Fiscal de compra do Produto.

 Nota! 

 Infoar Comércio e Serviços em Ar Condicionado e Informática EIRELI. reserva-
se o direito de introduzir modificações nos projetos e/ou de aperfeiçoá-los, sem 
que isso importe em qualquer obrigação de aplicá-los em produto 
anteriormente fabricado, assim como alterar a relação de Assistência Técnica 
sem prévio aviso.

12. Termo de Garantia

Em caso de utilização da garantia, favor destacar este cupom e anexar cópia da Nota 
Fiscal, deixando junto ao seu produto quando o mesmo for encaminhado para assistência 
ou para efetivação da troca do aparelho em garantia.

MODELO:_________________________________CÓDIGO:______________________

NOME DO CLIENTE:_______________________________________________________

ENDEREÇO:_____________________________________________________________

CIDADE:____________________________________ESTADO:_____________________

CEP: _________________ FONE: (____)_______________OU(____)________________

LOCAL DA COMPRA: ______________________________________________________

DATA DA COMPRA: _____________________ N.F. Nº:____________________________

Atenção!

Para efeitos de garantia, mantenha junto a este certificado a nota fiscal de compra.

Obrigado por escolher a GALLANT!

CONTATOS SAC GALLANT
0800 741 40 40

SAC@GALLANT.VC

WWW.GALLANT.VC

Infoar Comércio e Serviços em Ar Condicionado e Informática EIRELI
Travessa Venezuela, 210 - CEP 90.240-220 - Porto Alegre - RS

CNPJ  08.584.116/0001-27 
Proprietário da Marca - Todos os Direitos Reservados

GARANTIA DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DA COMPRA
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