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CONEXÃO

Figura 1. Instalação do frigorífico a partir da parede.

NOTA
Para obter uma eficiência operacional superior do frigorífico,
mantenha uma distância mínima de 5 cm da parede
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NOTA
A garantia não cobre danos mecânicos
(fendas, cortes, amolgadelas, riscos da
abertura da caixa, etc) causados pela
violação do armazenamento do frigorífico,
pelo transporte, funcionamento, regras de
manutenção, aplicação de força excessiva.

REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE GAVETAS NO
COMPARTIMENTO DE CONGELAÇÃO

ATENÇÃO!

Quando uma grande quantidade de produtos
alimentares é armazenada no compartimento
de congelação, pode remover a gaveta do meio
do aparelho, e guardar imediatamente produtos
alimentares sobre outros, colocados na gaveta
inferior.
Para remover qualquer gaveta do compartimento
de congelação, faça o seguinte:

Não aplique muita força ao remover as gavetas e
prateleiras - isso pode provocar danos no
frigorífico.

Compartimento do Congelador

1. Puxe a gaveta toda para fora;
2. Levante-a pela parte da frente e puxe-a.

Para instalar de volta qualquer gaveta no
compartimento de congelação, deve seguir a
sequência inversa:
1. Coloque a gaveta nas guias num ângulo
de 45 °;
2. Baixe a parte da frente da gaveta, em
paralelo com as guias;
3. Empurre a gaveta toda para dentro
Com isto, deve ter cuidado para excluir a
inclinação.
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Cuidados e manutenção

• Não mantenha a porta aberta durante um longo
período de tempo, fechando-a o mais rápido
possível.

• Não armazene comida que se estraga facilmente
a baixas temperaturas, como banana, melão, etc.
• Deixe a comida quente arrefecer antes de a guardar.
Colocar comida quente no frigorífico-congelador
pode estragar outras comidas, e gerar altas
contas de luz.
• Para armazenar comida, utilize recipientes com
tampas. Isso impede que a humidade evapore,
e ajuda a manter o sabor e o valor nutritivo dos
alimentos.

• Deixe os alimentos quentes arrefecer antes de
serem armazenados
• Não aconselhamos o armazenamento de
demasiados alimentos dentro do frigorífico.
Deve ser mantido espaço suficiente para o ar
fresco circular livremente.
• Não defina a temperatura do frigorífico mais
baixa do que o necessário. Não coloque
alimentos perto do sensor de temperatura.
• Não é aconselhado o armazenamento de
alimentos.
• Armazene os alimentos ultracongelados a
descongelar no frigorífico; podem ser
utilizados para arrefecer o mesmo.
(Aplicável apenas em alguns modelos).

• Não bloqueie as passagens de ar com comida.
Uma regular circulação de ar frio mantém a
temperatura do frigorífico-congelador uniforme.
• Não abra a porta constantemente. Quando se
abre a porta entra ar quente no
frigorífico-congelador, o que acarreta a elevação
da temperatura.
• Para poder regular o controlo de temperatura
facilmente, evite armazenar comida perto do
mostrador de controlo de temperatura.
• Não volte a congelar comida que já foi
descongelada.Isso acarreta perda de sabor e
nutrientes.
• Nunca guarde muita comida nas prateleiras da
contraporta pois isso pode impedir que a porta
se feche completamente.
• Nunca ponha garrafas no compartimento
congeladorelas podem rebentar ao congelarem-se.
• Se for necessário congelar rapidamente produtos
alimentares frescos, coloque-os na parte inferior
da gaveta do compartimento de congelação e
prima o botão "Express Freeze";
• Produtos alimentares congelados devem ser
armazenados empacotados (em película de
polietileno, folha de alumínio, etc), no
compartimento de congelação;

• Limpe a cobertura traseira e tubo de anticondensação pontualmente (uma vez por ano)
para se certificar que mantém o dissipador de
calor em funcionamento.
(Aplicável apenas em alguns modelos).
Não bloqueie os ventiladores com alimentos.
(Aplicável apenas em alguns modelos).

Limpeza
1. Antes de limpar,Assegure-se de ter desligado o
aparelho da tomada de corrente.
2. Exterior,Limpe a parte exterior do aparelho com
um pano macio humidecido com água quente
ou detergente líquido.Caso utilize detergente,
lembre-se de enxaguar com um pano molhado
limpo.
3. Depois de limpar,Comprove que o cabo de
alimentação não esteja danificado, que a ficha
não esteja sobreaquecida, e que esteja
firmemente metida na tomada.

• O volume da gaveta superior no compartimento
de congelação é a secção "duas estrelas".
A temperatura dentro desta secção não vai acima
dos -12 ° C. Este facto deve ser tido em conta
para o armazenamento de produtos alimentares.

ATENÇÃO!
1. Não utilize abrasivos, petróleo, benzeno,
dissolvente,ácido clorídrico, água fervente,
escovas duras etc, já que podem estragar
peças do aparelho.
2. Para produtos com superfícies externas em aço
inoxidável, use uma esponja limpa ou um pano
macio juntamente com água morna e um
detergente suave.
Não use produtos de limpeza que sejam
abrasivos ou agressivos.
Enxague e seque bem com um pano macio.
Não aplique cera, lixívia ou outros produtos
que contenham cloro nas superfícies em aço
inoxidável.

Método de Poupança de Energia
• Instale o frigorifico num local onde exista sombra,
seja fresco e bem ventilado.
• Não abra e feche a porta com frequência caso
não seja necessário.
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Informação geral

- Cliques resultantes da actuação do sensor /
interruptor de temperatura;
- "Murmúrios" do refrigerante que circula nos
tubos do sistema de refrigeração;
- Ruído de estalidos ligeiros das deformações
térmicas de materiais. Estes sons não estão
associados a qualquer defeito ou avaria e
ocorrem num sentido funcional.

Corte de energia
• Um corte de energia de 1-2 horas não prejudica
a conservação dos alimentos.
Procure evitar abrir e fechara porta em demasia.
DURANTE A MUDANÇA:
• Remova todos os produtos alimentares e outros
objectos do frigorífico. Fixe bem as partes
internas removíveis
(prateleiras, gavetas, cestos de porta);

Tubo anticondensação

• Para evitar danos no pavimento e nos pés
ajustáveis do frigorífico, rode-os no sentido
anti-horário antes do transporte;

• O tubo anticondensação está instalado por toda
a partedianteira do frigorífico-congelador bem
como na divisória entre o compartimento
frigorífico e o compartimento congelador a fim de
evitar a formação de gotículas

• O frigorífico deve ser preso de forma firme no
veículo de transporte para evitar que batidas
e quedas dentro do veículo durante o transporte;

• EÉ normal que o frigorífico-congelador se aqueça,
nomeadamente após a instalação ou quando
a temperatura ambiente é alta.

• O frigorífico deve ser transportado em posição
vertical, num veículo coberto.
A embalagem original não deve ser danificada
durante o transporte;
• Durante a carga e descarga, o frigorífico deve
ser protegido contra batidas.
ANTES DE LIGAR:
• Se o frigorífico for transportado numa época
de tempo frio, desembalar o frigorífico numa
sala quente e não o ligar durante pelo menos
12 horas.

Tubo anticondensação

ATENÇÃO!
Não mover ou inclinar o frigorífico durante o seu
funcionamento. Pode ouvir-se ruído vindo do
compressor. Esta característica não afecta o
funcionamento do compressor.
CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO
DO FRIGORÍFICO

ATENÇÃO!

Pode ser ouvido ruído de estalidos devido às
deformações térmicas dos componentes do
frigorífico. Sons típicos 16P
da activação do controlador de termóstato e do
compressor são sons normais, que ocorrem
durante o funcionamento do equipamento
eléctrico no aparelho. O refrigerante que circula
no interior do sistema de refrigeração
pode "gorgolejar", mesmo se o compressor
estiver inactivo. Não se preocupe, isto é
absolutamente normal. Os seguintes sons pode
ser ouvidos durante o funcionamento do frigorífico:
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Localização e reparação de defeitos
Antes de acudir à assistência técnica, consulte a lista abaixo.

Isso poderá poupar-lhe tempo e dinheiro.
Esta lista aparesenta as ocorrências mais comunsque não são
fruto de fabrico ou utilização de materiais defeituosos neste aparelho.
Problema
O frigorífico-congelador
não funciona

Possíveis causas
• A ficha eléctrica pode estar desligada da tomada.
Ligue-a com firmeza.
• Fusível doméstico queimou-se ou o disjuntor desengatou-se.
Verifique e/ou troque o fusível e restabeleça o disjuntor.
• Corte de energia.
Comprove acendendo as luzes da casa.

Temperatura do
Frigorífico ou do
Congelador muito quente

• O comando do controlo de temperatura não está
corretamente posicionado.
Confira o item Controlo de Temperatura.
• O aparelho está instalado perto de uma fonte de calor.
• Calor ambiental – um abrir e fechar constante das portas.
• A porta ficou aberta durante muito tempo.
• Alguma embalagem está a impedir o fechamento da porta ou a
obstruir o circuito de ar no compartimento congelador.

Trepidação,chocalhada
ou ruído anormal

• O chão que sustenta o aparelho pode estar irregular ou o
frigorífico-congelador pouco firme.
Nivele-o corretamente desenroscando os pés niveladores.
• Presença de objectos desnecessários na parte traseira do
aparelho.

Acúmulo de humidade na
superfície do móvel

• A porta pode ter sido deixada entreaberta ou alguma
embalagem está a manter a porta aberta.
• Porta que se abre com demasiada frequência ou durante
muito tempo.
• É normal que se formem placas de gelo dentro das
embalagens.
• É plausível que aconteça em ambientes húmidos.
Enxugue com um pano seco.

Acúmulo de
humidade no interior

• Porta que se abre com demasiada frequência ou durante
muito tempo.

Gelo ou cristais
de gelo em comida congelada

• Quando o tempo está húmido, o ar carrega a humidade para
dentro do frigorífico quando se abrem as portas.
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• Para aparelhos com o logótipo

ou

Comunique com o aparelho a partir de um
smartphone utilizando as funcionalidades
inteligentes adequadas.
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Abra a porta do frigorífico.
Segure o seu telefone em frente ao altifalante
que está localizado na dobradiça direita da
porta do frigorífico, quando for instruído a
fazê-lo pelo call center.

3

Prima e mantenha pressionado o botão de
temperatura do congelador durante três
segundos enquanto continua a manter o seu
telefone perto do altifalante.

4

Depois de ouvir três bips, solte o botão de
temperatura do congelador.

5

Mantenha o telefone no mesmo sítio até que a
transmissão de tons terminar.Isso demora cerca
de 15 segundos, e no ecrã será exibida uma
contagem decrescente do tempo.Assim que a
contagem decrescente terminar e os tons
pararem, retome a conversa com o técnico
especialista, que de seguida, deve ser capaz
de o ajudar a usar as informações transmitidas
para análise.
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