MANUAL DO PROPRIETÁRIO

SXS
FRIGORÍFICO

Por favor, leia este manual com atenção antes de
operar o aparelho e guarde-o para a referência futura.
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Não deixe a ficha eléctrica virada para cima, nem
apertada na parte posterior do frigorífico.

Não deixe o cabo eléctrico dobrado nem comprimido
por objectos pesados, pois poderá ficar danificado.

Não aumente nem altere a dimensão da ficha eléctrica.

Desligue a ficha eléctrica para proceder a limpezas,
movimentações ou para substituir a lâmpada interior
do frigorífico.

Não puxe o cabo nem toque na ficha eléctrica com
as mãos molhadas.

Remova água ou pó que se encontre na ficha
eléctrica e introduza-a com as extremidades dos
pernos firmemente ligadas.

Certifique-se de que liga o fio terra.

Se o cabo eléctrico ou a ficha eléctrica estiverem
danificados ou os orifícios da tomada estiverem
alargados, não os utilize.

Não coloque objectos pesados nem perigosos
(contentores com líquidos) em cima do frigorífico.

Não instale o frigorífico num local húmido ou onde
ocorram salpicos de água ou chuva.

Forneça à máquina de fazer gelo automática
apenas água potável (apenas nos modelos com
dispensador).

Não coloque jarras com flores, copos, cosméticos,
medicamentos ou outros recipientes em cima do
frigorífico.

Se o frigorífico tiver estado submerso, só o utilize
após inspecção.

Se ocorrerem fugas de gás, não toque no frigorífico
nem na tomada e ventile a divisão de imediato.

Não vaporize água para o exterior nem para o interior
do frigorífico, nem o limpe com benzeno ou diluente.

Se detectar qualquer cheiro estranho ou fumo a
sair do frigorífico, desligue imediatamente a ficha
eléctrica e contacte o centro de assistência técnica.

Não permita que ninguém, excepto um técnico
devidamente qualificado, desmonte, repare ou
altere o frigorífico.

Não utilize o frigorífico para fins não domésticos
(armazenar medicamentos ou material de pesquisa,
utilização num navio, etc.).

Quando eliminar o frigorifico, remover todos os
materiais/objectos da porta, ou retirar a porta, deixando
as prateleiras colocadas para que as crianças não
possam ficar no interior.

Instale o frigorífico num pavimento sólido e nivelado.

Não introduza as mãos nem varetas de metal nas
saídas de ar refrigerado, da cobertura, da parte
inferior do frigorífico, nem na grelha à prova de calor
(orifício de exaustão) na parte posterior do aparelho.

Quando pretender eliminar o frigorífico, entre em
contacto com os serviços municipais.

O desrespeito por estas instruções pode provocar ferimentos
ou danos na sua casa ou mobiliário. Seja sempre cuidadoso.
Não toque nos alimentos nem nos recipientes no
congelador com as mãos molhadas.

Não coloque gelo em copos de cristal finos nem em
material de cerâmica.

Se faltar a electricidade, remova o gelo do recipiente
do gelo (apenas nos modelos com dispensador).

Aguarde 5 ou mais minutos quando voltar a ligar a
ficha.

Não coloque garrafas no congelador.

Remova da tomada o cabo eléctrico, puxando pela
ficha e não pelo próprio cabo.

Não instale o frigorífico num local húmido ou onde
ocorram salpicos de água ou chuva.

Não introduza as mãos na parte inferior do frigorífico.

Transporte o frigorífico com a barra de transporte
colocada na parte inferior da face frontal e na parte
superior da face posterior.

Uma vez que a abertura ou o encerramento da
porta do frigorífico podem causar ferimentos nas
pessoas que o rodeiam, tenha cuidado.

Não coloque no interior do frigorífico nenhum
animal vivo.

Filtro (Opcional)

Pure N Fresh (Opcional)
Cesto do gerador
de gelo

(Opcional)

Caixa V Fresh
(Opcional)

(Opcional)
Tampa da gaveta

6. Este aparelho destina-se a uso doméstico e aparelhos semelhantes como as áreas
de cozinha para funcionários nas lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho,
quintas e clientes de hotéis, motéis e outros ambientes do tipo residencial;
ambientes do tipo alojamento e pequeno-almoço; restauração e aplicações
semelhantes não-retalhistas.

Como substituir o filtro depurador
(Aplicável apenas ao modelo com tipo de
filtro interno.)
Como desmontar
o filtro
Como substituir

Uma vez que o filtro é montado no lado superior direito da caixa da lâmpada
do frigorífico e retira o cloro residual ou odor, substitua o filtro de 6 em 6 meses.

1. Desmonte o filtro depurador.
- Rode o filtro a substituir no sentido oposto ao
horário cerca de 90 graus.
(1) Recolha o filtro para o lado frontal (2).
- Uma vez que a água recolhida no filtro pode
pingar, coloque uma taça suficientemente
larga por baixo do filtro enquanto o desmonta.

2. Insira o filtro novo.
- Alinhe o filtro pela linha indicada na caixa de
controlo (1) e empurre para dentro.
Depois de verificar se a linha indicada e a
linha para fecho estão alinhadas, rode o filtro
no sentido horário (2).
- Quando instalar o filtro pela primeira vez ou quando
tiver substituído o filtro, prima o botão do distribuidor
mais uma vez para distribuir a água durante três
minutos (ou cerca de 1 L) para retirar qualquer ar ou
resíduo de carvão.
(O carvão não é perigoso para o corpo humano.)

b

Retire a tampa da dobradiça b , remova o
clip e puxe o tubo de alimentação de água
enquanto prime a área indicada na figura
à direita.

Retire a tampa da dobradiça e a tampa do PCB
principal soltando os parafusos.
Separe todos os fios de ligação, excepto os
da ligação à terra.

Tampa da dobradiça
superior

Tampa do PCB

Retire a tampa da dobradiça e a tampa do PCB
principal soltando os parafusos.
Separe todos os fios de ligação, excepto os
da ligação à terra.
Tampa do PCB

Tampa da dobradiça
superior

Devem ser usados os novos conjuntos de mangueiras fornecidos com o aparelho
e não devem ser reutilizados.

Ajustamento da altura
Se a altura da
porta do
compartimento
do congelador
diferir da altura
da porta do
compartimento
do frigorífico

Se a porta do compartimento do
congelador for mais baixa do que
a porta do compartimento do frigorífico

Se a porta do compartimento do
congelador for mais alta do que
a porta do compartimento do frigorífico

Nivele a porta inserindo uma chave lisa na
ranhura do lado esquerdo, ajustando o
parafuso e rodando no sentido
horário

Nivele a porta inserindo uma chave lisa na
ranhura do lado direito, ajustando o
parafuso e rodando no sentido
horário
Diferença em altura

Diferença em altura
Diferença
em altura

Diferença
em altura

Parafuso de ajustamento da
altura no lado direito

Parafuso de ajustamento da
altura no lado esquerdo

Quando a porta do congelador não estiver
alinhada com a altura da porta do frigorífico
Se mesmo assim, não consegue alinhar a altura através do
parafuso de ajustamento da altura, insira a folha transparente
fornecida com o produto.
Separe a porta de altura inferior, use a chave de parafusos tipo (+) para
desaparafusar o parafuso na dobradiça de baixo, conforme indicado na figura, a
dobradiça e o suporte de baixo e fixe-a com o parafuso, conforme demonstrado
na figura ②.
Insira mais folhas transparentes em quantidade suficiente para alinhar a altura.
(são fornecidas 4 folhas.)
Dobradiça de baixo

Folha
transparente

Suporte de
baixo

Opcional

Tipo-1

PURE N FRESH

Tipo-2

Quando as portas estão fechadas ou o botão desligar é seleccionado durante 20
segundos, o visor LED desliga, activando o modo poupança de energia.
Quando abre a porta ou prime o botão, o visor LED acende.

FREEZER

FREEZER

FREEZER

FRIDGE

FRIDGE

FRIDGE
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Sempre que premir o botão

Bloquear

EXPRESS FRZ.

, repete “ligar” e “desligar” .

O gráfico com a marca de uma seta
permanece em estado “ligado” quando
selecciona “ligar” a refrigeração especial.
Quando a congelação rápida está “ON”
(ligada), prima novamente o botão para
desligar ou após um certo período de tempo
a função Quick-freeze (congelação rápida)
desligar-se-á automaticamente depois de concluída.

Ligar

desligad

Este botão inibe o funcionamento de outros botões.
Sempre que premir o botão por mais de 3 segundos,
a função bloquear ou soltar repete-se.
Quando usa o botão
, não pode usar
outro botão, até desbloquear a unidade.
Quando prime outro botão quando a
unidade está bloqueada o símbolo
pisca
3 vezes para notificar a presente condição
de bloqueio.
CHILD LOCK 3SECS

Pure N Fresh
(Opcional)

Seleccionar o
uso do depurador

Bloquear Desbloquear

Quando precisa de limpar o ar, seleccione
esta função.

power
Ao seleccionar Pure N Fresh,
roda 3 vezes
e indica "ON".Volte a seleccionar este botão,
roda 3 e indica POWER .
PURE N FRESH
Volte a seleccionar este botão e indica "OFF".
desligad Auto
Energia
Após sintonizar Pure N Fresh "OFF" , abra a porta
e a lâmpada está desligada.
Após o uso normal durante um ano, o visor
" REPLACE
HOLD 5SECS " indicando Pure N Fresh necessita de
ser substituído.Os clientes podem substitui-lo com base
em necessidades pessoais.
Após substituir o Pure N Fresh ou quando a substituição não
PURE N FRESH
é necessária, prima e mantenha o botão
por mais de
5 segundos, o temporizador do indicador inicia novamente e o lembrete está desligado.
Não pode ser usada água para limpar o filtro, uma vez que pode afectar a sua eficácia.
Se o tempo de operação exceder o tempo de validade, pode afectar as funções de
desodorização.
Se necessita de substituir o Pure N Fresh, contacte o centro de manutenção local.

Pode escolher água ou gelo.

Seleccione água, gelo às fatias e gelo aos
quadrados premindo o botão
, conforme desejado.
Prima o botão para pressionar levemente.
A linha lateral é indicada para a função seleccionada.
Surge um som “Tak” após 5 segundos do gelo sair.
Este som indica que a saída do gelo está fechada.

Referência: Aguarde 2-3 segundos para retirar
pedaços de gelo ou gotas de água
quando retira o copo da máquina, após
ter tirado gelo ou água.

Premir
Interruptor

Não retire ou fixe o gerador de gelo, excepto se for técnico.

Compartimento
do congelador

Se quiser colocar uma grande quantidade de alimentos
no congelador.
Retire do aparelho a gaveta do compartimento do
congelador e os alimentos podem ser empilhados
Tampa da gaveta
directamente na tampa da gaveta e fundo do
compartimento do congelador.
Por defeito, o compartimento do congelador está
Gaveta
munido de uma tampa para a gaveta para
Fundo do
compartimento
maximizar a capacidade de armazenamento
do congelador
de alimentos.
A gaveta também é fornecida para guardar carne com
molho ou alimentos em estado semi-liquido.
Quando não usa o gerador de gelo, coloque o cesto
do gerador de gelo e desligue o gerador no
interruptor, de seguida, retire todo o gelo no balde
para gelo.
Quando utiliza o gerador de gelo, retire o cesto do
gerador de gelo da porta, mantenha-o no cesto da
porta ou noutro local e coloque o gerador de gelo

Cesto do gerador
de gelo
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Indicador LED (Congelador/Frigorífico)
Quando o indicador estiver a funcionar no frigorífico
Quando a porta do frigorífico/congelador estiver aberta,
o indicador LED incorporado acende-se.
Este indicador LED irá acender-se quando a porta do
congelador/frigorífico ou do Home Bar se abre.

Lâmpada LED

O indicador LED pode ser usado semi-permanentemente.

Pure N Fresh
Como usar o
Pure N Fres

O Pure N Fresh já está instalado na parede do frigorífico, portanto não
é necessário efectuar uma instalação.
Use recipientes com tampas seguras para colocar a comida picante.
Caso contrário, o odor pode ser absorvido por outros alimentos.
Pure N Fresh

Desmontar e
instalar o Pure
N Fresh

Segure na caixa do Pure N Fresh, rode-a no sentido inverso ao horário cerca
de 15 graus, conforme indicado em (a).
Retire o Pure N Fresh da caixa.
Substituía no filtro novo na caixa, conforme indicado na figura (b)
(Note a direcção da instalação).
Coloque a unidade conforme indicado na figura (c), insira e rode-a no sentido
horário até ouvir um clique e a instalação está concluída.

OPEN

A palavra
"FRONT"
deve estar
virada para
fora.

CLOSE

Se o visor indica "

CLOSE
OPEN

SH
N FRE
PURE

PURE N FRESH

(a)

Linha Índex

(b)

(c)

", contacte o centro de manutenção local .

Não coloque os seus dedos ou objectos estranhos na ventoinha do filtro para
evitar ferimentos acidentais.
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Caixa V Fresh
A gaveta do frigorífico destina-se a guardar
legumes ou carnes.
Prima o interruptor V Fresh várias vezes e pode
manter os alimentos frescos por mais tempo.
Interruptor V Fresh
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Método de Poupança de Energia
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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.
Não mantenha a porta aberta durante um longo período de tempo,
fechando-a o mais rápido possível.
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).
Limpe a cobertura traseira e tubo de anti- condensação 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).

Recipiente para
guardar gelo

Segure o recipiente para guardar gelo, conforme
indicado na figura e puxe para fora , ao mesmo tempo
que a levanta ligeiramente
Não desmonte o recipiente para guardar gelo, a não
ser que seja necessário.
Use ambas as mãos para retirar o recipiente do gelo
para não o deixar cair.

Depois de usar
o depurador

O colector de água não possui uma função
de auto-escoamento.
Deve ser limpo regularmente.
Primeiro, retire a tampa do colector de água.
Pressione a tampa na marca PUSH para
levantar a tampa do colector de água.
Retire a tampa do colector de água, conforme
a figura
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Levante a prateleira
e retire-a.
Segure e pressione a parte de baixo (a, b)
da tampa do centro de refrescos
para dentro,
depois puxe para retirar.
Levante a prateleira
e retire-a.
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