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AVISO
Mantenha as aberturas de ventilação não obstruídas, na caixa
do aparelho ou na estrutura embutida.
Não utilize dispositivos mecânicos ou outros meios para
acelerar o processo de descongelação, além dos que são
recomendados pelo fabricante.
Não daniﬁ que o circuito refrigerante.
Não utilize aparelhos elétricos no interior do compartimento de
armazenamento dos alimentos do aparelho, a menos que
sejam do tipo recomendado pelo fabricante.
Tanto o refrigerante como o gás expelido de isolamento
utilizados no aparelho requerem procedimentos especiais de
descarte. Quando descartar, por favor consulte o agente do
serviço de assistência ou uma pessoa qualiﬁ cada.

Este aparelho contém uma pequena quantidade de refrigerante
isobutano (R600a), tratan-do-se de um gás natural com elevado grau
de compatibilidade ambiental, mas também é combustível. Ao
transportar e instalar o aparelho, deve ter cuidado para garantir que
nen-huma parte do circuito refrigerante esteja daniﬁ cada. Se houver
refrigerante a esguichar dos tubos, isso pode inﬂ amar ou provocar um
ferimento ocular. Caso seja detetada uma fuga, evite qualquer chama
ou alguma fonte de ignição, devendo arejar durante vários minutos a
divisão em que o aparelho está instalado.
Para evitar a criação de uma mistura ar-gás inﬂ amável em caso de
fuga no circuito refrigerante, as dimensões da divisão onde o aparelho
se pode instalar dependem da quantidade de refrigerante utilizado.
A divisão deve ter 1m2 de dimensão para cada 8g de refrigerante
R600a no interior do aparelho. A quantidade de refrigerante no seu
aparelho é indicada especiﬁ camente na placa de identiﬁ cação no
interior do aparelho. Nunca ligue um aparelho que exiba sintomas de
danos. Em caso de dúvidas, consulte o seu revendedor.
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PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA BÁSICAS
Este guia contém diversas mensagens de segurança importantes.
Leia e respeite sempre todas as mensagens de segurança.
Este é o símbolo de alerta de segurança. Alerta-o para mensagens de
segurança que o informam sobre os perigos que lhe podem causar a si ou
aos demais a morte ou ferimentos, ou que podem provocar danos no
produto. Todas as mensagens de segurança serão precedidas pelo
símbolo de alerta de segurança e pelas palavras de sinal de AVISO ou
CUIDADO. Estas palavras significam:
Poderá ser morto ou ficar gravemente ferido, caso
não cumpra as instruções.
Indica a eminência de uma situação potencialmente
perigosa que, caso não seja evitada, poderá provocar
apenas ferimentos ligeiros ou moderados, ou danos no
produto.
Todas as mensagens de segurança que identificam os perigos, indicamlhe como reduzir a possibilidade da ocorrência de ferimentos, e indicam o
que pode acontecer caso as instruções não sejam cumpridas.

Para minimizar o risco de incêndio, choque eléctrico, ou da ocorrência de ferimentos
em pessoas aquando da utilização do seu produto, as precauções de segurança básicas
deverão ser observadas, incluindo as seguintes.
Leia todas as instruções são fornecidas antes de utilizar este aparelho.

1. Quando ligar a corrente
Deverá ser utilizada uma tomada
única.
• A ligação de vários dispositivos a uma
mesma tomada poderá provocar
incêndios.
• O disjuntor de fugas eléctricas pode
danificar os
alimentos e o
dispensador poderá
apresentar fugas.
Evite que o cabo de alimentação seja
pisado ou danificado quando o
frigorifico é empurrado depois da ficha
de alimentação ter sido retirada
durante a instalação.
Pode provocar um incêndio ou um choque
eléctrico.

Não deixe o cabo eléctrico dobrado
nem comprimido por objectos
pesados, pois poderá ficar danificado.
Poderá danificar o
cabo eléctrico e
provocar um incêndio
ou choque eléctrico.
Não aumente nem altere a dimensão
da ficha eléctrica.
Pode causar choques eléctricos ou um
incêndio, devido aos danos eléctricos
infligidos ao cabo
eléctrico ou demais
componentes.
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1. Quando ligar a corrente
Não deixe a ficha eléctrica virada para
cima, nem apertada na parte posterior
do frigorífico.
Poderá ser derramada
água na ficha ou
esta pode ficar danificada,
o que provoca
risco de incêndio ou
de choque eléctrico.
Remova da tomada o cabo eléctrico,
puxando pela ficha e não pelo próprio
cabo.
Poderá provocar choques
eléctricos ou
um curto-circuito que
poderá ter como
resultado um incêndio.
Não puxe o cabo nem toque na ficha
eléctrica com as mãos molhadas.
Poderá provocar
choques eléctricos ou
ferimentos.
Certifique-se de que liga o fio terra.
A incorrecta ligação
do fio terra pode
provocar falhas de
energia e choques
eléctricos.
Certifique-se que usa exclusivamente
ligações à terra adequadas e com a
tensão adequada para a tomada de
corrente.
Certifique-se que usa uma extensão
de terra apropriada.
Pode ser a causa de um incêndio.

Desligue a ficha eléctrica para
proceder a limpezas, movimentações
ou para substituir a lâmpada interior
do frigorífico.
• Pode causar choques eléctricos ou
ferimentos.

Remova água ou pó que se encontre
na ficha eléctrica e introduza-a com as
extremidades dos pernos firmemente
ligadas.
O pó, a água ou uma ligação instável
podem provocar
incêndio ou choque
eléctrico.
Aguarde 5 ou mais
minutos quando voltar
a ligar a ficha.
Pode causar uma
avaria do congelador.
Se o cabo eléctrico ou a ficha eléctrica
estiverem danificados ou os orifícios
da tomada estiverem alargados, não
os utilize.
Poderá provocar choques
eléctricos ou curto-circuitos
originadores de incêndios.
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2. Quando utilizar o frigorífico
(Para países CENELC)Este aparelho
pode ser utilizado por crianças com
idade igual ou superior a 8 anos e por
pessoas com capacidades físicas,
sensoriais ou mentais reduzidas, ou
por pessoas com falta de experiência e
falta de conhecimento, se essas
crianças ou pessoas foram
supervisionadas ou receberam
instruções sobre a utilização do
aparelho de forma segura, e que
compreendem os perigos envolvidos.
As crianças não devem brincar com o
aparelho. A limpeza e manutenção
pelo utilizador não deve ser feita por
crianças sem supervisão.
* CENELEC countries: AT, BE, BG, HR,
CY, CZ, DK, EE, FI, MK, FR, DE, GR,
HU, IS, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO,
PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, TR,
GB
(Para países IEC) Este aparelho não
está destinado para ser usado por
pessoas (incluindo crianças) com
capacidades físicas, sensoriais ou
mentais reduzidas, ou com falta de
experiência e conhecimento, excepto
se tiverem recebido supervisão ou
instruções relativamente ao uso do
aparelho, por uma pessoa responsável
para sua segurança. As crianças
deverão ser vigiadas para assegurar
de que não brincam com o aparelho.

Não coloque objectos pesados nem
perigosos (contentores com líquidos)
em cima do frigorífico.
Estes podem cair e
provocar ferimentos,
incêndio ou choques
eléctricos ao abrir ou
fechar a porta.
Não permita que as crianças entrem
para o interior do produto.
Pode colocar a vida da
criança em risco se esta
entrar no frigorífico.

Abrir e fechar a porta do frigorífico
com força pode provocar a queda dos
alimentos que se encontram nas
prateleiras e provocar ferimentos.
Não instale o frigorífico num local
húmido ou onde ocorram salpicos de
água ou chuva.
A deterioração do isolamento dos
componentes eléctricos
pode provocar fugas
eléctricas.
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2. Quando utilizar o frigorífico
Não se apoiar na porta, nas prateleiras
da porta nem na câmara de
arrefecimento.
Poderá causar a queda do frigorífico ou
ferir as mãos. Sobretudo, não deixe que
as crianças tenham
comportamentos
semelhantes aos
descritos em cima.
Não coloque jarras com flores, copos,
cosméticos, medicamentos ou outros
recipientes em cima do frigorífico.
Podem causar um
incêndio, choque
eléctrico ou ferimentos
se caírem.

Ether

Thinner

Benzene

Não utilize nem armazene materiais
inflamáveis, éter, benzeno, álcool,
medicamentos, gás LP, vaporizadores
ou cosméticos, na proximidade ou no
interior do frigorífico.
Pode causar uma
explosão ou um
incêndio.
Não armazene medicamentos nem
materiais de pesquisa no frigorífico.
Se armazenar materiais que necessitam
de um estrito controlo da temperatura,
estes podem deteriorar-se ou provocar
qualquer reacção
inesperada que
possa representar
algum tipo de risco.

Não use um secador para secar o
interior, não acenda velas para
remover odores.
Poderá provocar uma
explosão ou um
incêndio.
Não utilize vaporizadores combustíveis
na proximidade do
frigorífico.
Poderá provocar um
incêndio.
Em caso de trovoada ou relâmpagos,
ou de não usar durante longos
períodos de tempo o frigorífico,
desligue-o da corrente
eléctrica.
Existe risco de choque
eléctrico ou incêndio.
É aplicado vidro temperado
na porta frontal (opcional).
Pode ficar danificado devido
a impactos. Não toque nas
partes quebradas.
Pode provocar ferimentos.

The Academic
Medicine

dicine
The Me
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2. Quando utilizar o frigorífico
Não vaporize água para o exterior nem
para o interior do frigorífico, nem o
limpe com benzeno ou diluente.
A deterioração do isolamento dos
componentes
eléctricos pode
provocar choques
eléctricos ou um
incêndio.

Instale em locais afastados de fontes
de calor ou onde possam existir fugas
de gás.
Poderá
provocar um
incêndio.

Quando eliminar o frigorífico, remova
os materiais de isolamento da porta.
Poderá provocar o
encarceramento de
crianças.

Se o frigorífico tiver estado submerso,
só o utilize após inspecção.
Pode provocar
choques
eléctricos ou um
incêndio.

Instale o frigorífico num pavimento
sólido e nivelado.
Se o instalar num local instável, poderá
provocar mortes devido à queda do
frigorífico aquando
da abertura ou
encerramento da
porta.

Thinner

Se ocorrerem fugas de gás, não toque
no frigorífico nem na tomada e ventile
a divisão de imediato.
• A formação de faíscas pode provocar
um incêndio ou queimaduras.
• Uma vez que este frigorífico utiliza gás
natural (isobutano, R600a) como
refrigerante amigo do ambiente, mesmo
uma pequena quantidade deste gás
pode ser combustível. Se ocorrer uma
fuga de gás causada por danos
graves ocorridos durante a entrega,
instalação ou utilização do
frigorífico, basta
uma faísca
para provocar
um incêndio ou
queimaduras.

Não permita que ninguém, excepto um
técnico devidamente qualificado,
desmonte, repare ou altere o
frigorífico.
Podem ocorrer
ferimentos,
choques
eléctricos ou um
incêndio.
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2. Quando utilizar o frigorífico
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.
Poderá
provocar
choques
eléctricos ou
ferimentos.

O que fazer com um velho frigorífico.
O frigorífico contém líquidos (refrigerante,
lubrificante) fabricados com materiais
recicláveis. Todos estes materiais devem
ser enviados para um local de reciclagem
de resíduos para serem
reutilizados após um
processo específico de
reciclagem. Contactar as
autoridades locais.

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

Não remover a tampa
na parte traseira

Não usar um
Adaptador.

Não utilize o frigorífico para fins não
domésticos (armazenar medicamentos
ou material de pesquisa, utilização
num navio, etc.).
Poderá provocar riscos inesperados como
um incêndio, choques eléctricos,
deterioração dos
materiais
armazenados ou
reacções químicas.

Colocar todos os componentes nos
locais certos
antes de ligar a
alimentação.

Esvaziar completamente o interior
antes de retirar o contentor da porta.

Nunca deixar velas ou incensos no
frigorífico, sob
risco de causar
incêndio ou
danos no
produto.
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O desrespeito por estas instruções pode provocar ferimentos ou danos na sua casa ou
mobiliário. Seja sempre cuidadoso.
Não toque nos alimentos nem nos
Não introduza as mãos na parte
recipientes no congelador com as
inferior do
mãos
frigorífico.
molhadas.
A placa de ferro da
Poderá provocar
parte inferior pode
queimaduras de frio.
causar ferimentos.
Não coloque garrafas no congelador.
Ao congelar, o conteúdo
destas pode partir a
garrafa e causar
ferimentos.
Transporte o frigorífico com a barra de
transporte colocada na parte inferior
da face frontal e na parte superior da
face posterior.
Caso contrário, as suas mãos podem
escorregar e provocar ferimentos.
Porque este produto é pesado, transportálo sozinho pode
provocar ferimentos
ou acidentes.
Não coloque alimentos
desordenadamente no interior do
frigorífico.
Os alimentos podem cair durante a
abertura e o fecho da porta do frigorífico e
provocar ferimentos.
Não coloque no interior do frigorífico
nenhum animal
vivo.

Cuidado ao abrir ou fechar a porta ou
o Home Bar do frigorífico pois isto
pode provocar ferimentos às pessoas
à sua volta.
A abertura ou o encerramento da porta
pode provocar o entalamento dos pés ou
das mãos na porta
ou o ferimento das
crianças pelo seu
canto.
Não se apoiar nas portas. As
dobradiças podem desregular-se,
prejudicar o
vedante do
congelador e
comprometer a sua
eficácia.
Não aplique nunca óleo nas partes de
ligação da porta. Pode danificar as
partes plásticas.
oil
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Não utilizar produtos como esponjas,
esfregões, escovas, ferros, ou mesmo
produtos especiais para limpar aço
inoxidável, produtos de sabão, como
álcool, querosene, gasolina, ceras ou
solventes, nem produtos químicos
fortes, como cloro, detergente ou
vinagre, para efeitos de brilho. Estes
produtos podem danificar o verniz de
protecção e
podem riscar
ou manchar
a superfície
do frigorífico.

Tanque da Água

Usar apenas água. Se for usado outro
líquido, a operação do sistema pode
ser deteriorada. O fabricante não se
responsabiliza, no caso da ocorrência
de problemas resultantes da utilização
de líquidos
diferentes de água.

Products
for steel

Strong
Chemicals

Atenção : preenchimento com água
potável só.
Limpar o tanque de água de acordo
com as instruções antes de usar a
máquina de gelo.

Evitar o contacto do óleo ou da
gordura nas partes plásticas. Podem
provocar danos.

Apenas água

Quando o cabo de alimentação estiver
danificado, contactar um técnico para
a sua substituição
e remoção do
perigo de
acidente.

Tanque da Água

Técnico

Não utilizar água gasosa. A pressão do
gás pode provocar
fugas.
da
ca

a
gu

ifi
se
ga

Á

Tanque da Água

AVISO
Por favor, não lavar as gavetas inferiores numa máquina de lavar ; a temperatura
elevada pode causar danos aos cestos e estes tornam -se inutilizáveis.
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ESTE FRIGORÍFICO É FABRICADO COM MUITO CUIDADO E UTILIZA A
TECNOLOGIA MAIS RECENTE.
ESTAMOS CERTOS QUE IRÁ FICAR COMPLETAMENTE SATISFEITO
COM O SEU DESEMPENHO E FIABILIDADE.
ANTES DE LIGAR O FRIGORÍFICO, LEIA ESTE MANUAL COM ATENÇÃO,
UMA VEZ QUE LHE DÁ INSTRUÇÕES EXACTAS PARA A INSTALAÇÃO,
FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO, ALÉM DE PROPORCIONAR
ALGUNS CONSELHOS ÚTEIS.

1. Seleccione um bom local. Coloque o frigorífico num local de fácil
acesso.
2. Evite colocar o aparelho perto de fontes de calor, ao sol ou perto
de humidade.
3. Para garantir uma circulação de ar adequada em redor do combinado,
por favor mantenha livre um espaço suficiente de ambos os lados,
bem como na parte superior, e mantenha livres pelo menos 10
polegadas ( 25 cm) de espaço entre o combinado e a parede posterior.
4. Para evitar vibrações, o aparelho deve estar nivelado. Se necessário,
ajuste os parafusos de nivelamento para compensar as irregularidades
do chão. A frente deve estar ligeiramente mais levantada que
a traseira para facilitar o fecho da porta. Os parafusos de nivelamento
podem ser rodados facilmente inclinando um pouco o aparelho.
) para levantar
Rode os parafusos de nivelamento para a direita (
) para o baixar.
o aparelho e para a esquerda (
5. Não instale este aparelho a uma temperatura ambiente de menos
5˚ C. Isso pode avariar o frigorífico.

De seguida
1. Limpe bem o frigorífico e retire o pó acumulado durante o transporte.
2. Instale os acessórios tais como a caixa dos cubos de gelo, etc. nos
locais indicados. Os acessórios estão empacotados juntos para
evitar danos durante o transporte.
3. Ligue o fio da fonte de alimentação (ou ficha) à tomada. Não utilize
outras fichas na mesma tomada.
4. Antes de guardar alimentos, deixe o frigorífico ligado durante duas
ou três horas. Verifique a existência de ar frio no congelador para
garantir arrefecimento apropriado. O frigorífico está pronto a ser
utilizado.
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MODELO DE CONTROLADOR INTERNO TIPO A
Diagnóstico inteligente

Refrigeração Da Porta
(Opcional)
Regulador
da temperatura do
frigorífico
Prateleiras
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MODELO DE CONTROLADOR INTERNO TIPO B

Diagnóstico inteligente

Refrigeração Da Porta
Refrigeração Da Porta
(Opcional)
Regulador
da temperatura do
frigorífico
Prateleiras

Higiene e Frescura
(Opcional)
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MODELO DE CONTROLADOR INTERNO TIPO C
Diagnóstico inteligente

Tabuleiro amovível
(opcional)
Refrigeração Da Porta
(Opcional)
Regulador
da temperatura do
frigorífico
Prateleiras
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MODELO DE CONTROLADOR INTERNO TIPO D
Diagnóstico inteligente

Tabuleiro amovível
(opcional)
Refrigeração Da Porta
(Opcional)
Regulador
da temperatura do
frigorífico
Prateleiras

Higiene e Frescura
(Opcional)
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MODELO DE CONTROLADOR EXTERNO TIPO A

Diagnóstico inteligente

Refrigeração Da Porta
Refrigeração Da Porta
(Opcional)

Prateleiras

Higiene e Frescura
(Opcional)
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MODELO DE CONTROLADOR EXTERNO TIPO C
Diagnóstico inteligente

Refrigeração Da Porta
(Opcional)

Prateleiras

Higiene e Frescura
(Opcional)
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MODELO COM DISPENSADOR TIPO A

Diagnóstico inteligente

Tanque de água

Refrigeração Da Porta
(Opcional)

Prateleiras

Higiene e Frescura
(Opcional)
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MODELO COM DISPENSADOR TIPO D
Diagnóstico inteligente

Tanque de água
Tabuleiro amovível
(opcional)
Refrigeração Da Porta
(Opcional)
Regulador
da temperatura do
frigorífico
Prateleiras

Higiene e Frescura
(Opcional)
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MODELO DOOR IN DOOR TIPO A
Diagnóstico inteligente

Refrigeração Da Porta
(Opcional)

Home Bar

Prateleiras

Higiene e Frescura
(Opcional)
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MODELO DOOR IN DOOR TIPO C
Diagnóstico inteligente

Refrigeração Da Porta
(Opcional)

Home Bar

Prateleiras

Higiene e Frescura
(Opcional)
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(Para modelo de controlador externo)
3” para tipo A & B ou “5”
para tipo C & D.

PARA MODELO DE CONTROLADOR INTERNO

torna-se luminescente do Cold para o Coldest.
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PARA MODELO DE CONTROLADOR EXTERNO
O gráﬁco exibido pode ser diferente, pois depende do tipo de frigoríﬁco.

a

b

Toque no botão "Fridge" (Frigorífico) para controlar a temperatura do frigorífico.
Sempre que tocar no botão, o LED emite luz.
Toque no botão "Hygiene Fresh" (Motor de higiene) para ativar motor de higiene (opcional).
O número apresentado no visor LED indica a temperatura do compartimento do frigorífico.
Pode selecionar a definição pretendida em sete passos, desde "0 ˚C" a "6 ˚C".
Toque no botão ⓐ e a temperatura do frigorífico baixa 1 ˚C.
Toque no botão ⓑ e o motor Hygiene Fresh é ativado e o modo Energia é desligado (opcional).

CONGELAÇÃO EXPRESSO
A funcionalidade de congelação
expresso entra em funcionamento
quando o frigorífico é ligado pela
primeira vez.
O compressor e a ventoinha de circulação operam na
capacidade máxima de arrefecimento para diminuir
rapidamente a temperatura do frigorífico. Ele desliga-se automaticamente.

Se forem colocados alimentos quentes dentro do frigorífico, pode iniciar a função Express Freeze
(Congelação rápida) premindo o botão no painel de controlo. A função Express Freeze
(Congelação rápida) desliga-se quando a temperatura atingir o nível adequado. Também pode
desativá-la manualmente tocando no botão Express Freeze (Congelação rápida).

BLOQUEIO (OPCIONAL)
BLOQUEIO
Mantenha premido o botão "Lock"
durante 3 segundos para ativar a
Fechadura. Quando estiver trancada,
o LED Lock acende-se e não é
possível utilizar os restantes botões.
Para destrancar, mantenha premido
novamente o botão "Lock" durante
3 segundos.

Wi-Fi (OPCIONAL)
Define o frigorífico para ligar à rede Wi-Fi da sua casa.
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Consoante o seu produto
5

3

5

3

5

6
<Tipo A & B>

5

4

<Tipo C & D>

7

7
7

Deﬁnir o botão Congelador para 7 irá satisfazer
. Deﬁnir o botão Congelador para NORMAL irá produzir um efeito de congelação suﬁciente, por isso é recomendado deﬁnir o o botão
para NORMAL.
A temperatura do frigoríﬁco seria mais quente quando a temperatura do congelador for deﬁnida para
ser mais frio.
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REFRIGERAÇÃO DA PORTA

REF. TEMP
. CONTROL

MIN
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DISTRIBUIDOR DE ÁGUA (OPCIONAL)
NOTA

●

●

Deite água depois do reservatório de água estar bem posicionado. É necessário retirar o
reservatório de água para o limpar ou se não o estiver a utilizar.

●

Se o reservatório de água não estiver bem posicionado após ter sido cheio com água,
a água pode derramar pela válvula comprimida.

Deitar água no reservatório de água

Protecção da tampa

1. Abra a protecção da tampa e coloque água
dentro do tanque de água.

2. Feche a tampa de cobertura.

3. O depósito de água é parte removível
opcional que pode ser aplicado para
ampliar a capacidade de armazenamento

Pode armazenar alimentos e bebidas depois
de remover a cobertura do depósito de água.

ATENÇÃO
Utilize apenas água. A água quente necessita
de ser arrefecida antes de a colocar dentro do
tanque de água.
ER
AT
W

PU

●

Beber

1. Prima a base em vidro do distribuidor.
2. A água é libertada quando a base do distribuidor é
premida. A base volta para a posição original
quando o vidro é removido e a água pára de correr.
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HOME BAR (OPCIONAL)
Como utilizar o Home Bar

Prima o botão na parte superior esquerda do
Home Bar até ouvir o som de um "clique".
Pode utilizar vários espaços de arrumação no interior do
Home Bar para sistematicamente armazenar alimentos.
Não utilize o botão para fechar o Home Bar.
Armazene os alimentos que são frequentemente
retirados para fora e utilizados.
Não tem de abrir a porta e isso permite poupar
eletricidade.
A lâmpada LED é ligada para ser mais fácil retirar
os conteúdos quando o Home Bar está aberto.
Não se pendure no Home Bar por razões de segurança.

Prima até
ouvir o som
de um "clique".

Como desmontar o cesto do Home Bar

1
2

1. Se levantar levemente e retirar o cesto,
o cesto está encaixado nas ranhuras no
lado esquerdo e direito da gaveta.

2. Nesse momento, segure as duas extremidades
do cesto, eleve-o com força para separar
um lado, e separe o outro lado.

Como montar o cesto do Home Bar

2
1

1. Coloque o cesto na guia e empurre para
ser encaixado na ranhura larga.

2. Neste momento, segure as duas extremidades
do cesto, e insira um lado com força, e monte
o outro lado.
Atenção Por favor, siga as orientações. Caso contrário, este poderá ficar danificado.

Como desmontar a tampa do Home Bar

Levante a tampa do Home Bar para cima e puxe para
separar e tirar.
Atenção Antes da desmontagem, retire todos os
alimentos para esvaziar o interior do frigorífico.
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Não utilize : Agente de superfície ativa, cera
para automóvel, anticorrosivo, todos os tipos
de óleo, gasolina, ácidos, ceras.
Utilize apenas uma solução com lava loiça
suave, e água com sabão quando ﬁzer a
limpeza.
Utilizar produtos químicos de limpeza
ásperos fará com que os acabamentos
externos mudem de cor.

Para produtos com um exterior de aço inoxidável,
utilize uma esponja limpa ou um pano macio e
um detergente suave em água morna. Não utilize
produtos de limpeza abrasivos ou agressivos.
Seque cuidadosamente com um pano macio. Não
utilize cera para aparelho, água sanitária ou outros
produtos que contenham cloro em aço inoxidável.
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Limpeza
DISTRIBUIDOR DE ÁGUA (OPCIONAL)
Grelha-

ER
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Limpe com um pano úmido e seque com um pano seco.
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Tanque de água 1. Colocar água
Não é necessário remover o tanque de água, para reabastecer.

NOTA
- Nota: Antes de fechar a porta, fechar a tampa e o grampo.
fig. 1
- Não usar líquidos que contenham açúcar ou bebidas gaseificadas,
como refrigerantes.
2. Desmontagem
Levantar o reservatório da água, apertando um lado e o fundo
do mesmo

fig. 2

NOTA
Quando desmontar o Tanque da Água, usar primeiro toda a água
no interior do dispensador.
3. Montagem
Se por algum motivo remover o tanque de água, colocar
novamente o tanque na sua posição original. Verificar se a
válvula está montada correctamente no buraco da porta. Uma
vez montado, empurrar para baixo e verificar a posição do
tanque com a linha.

fig. 3

fig. 4

Tanque de água 1. Retire a tampa do tanque.

3. Limpe a parte de dentro e de fora da
protecção da tampa com detergente para
lavar a loiça e lave-a cuidadosamente com
água corrente. Seque a água com um pano.

2. Limpe a parte de dentro e de fora do tanque
de água com detergente para lavar pratos e
lave cuidadosamente com água corrente.
Limpe a água com um pano.

Atenção
1. Utilize água morna quando limpar.
2. Utilize apenas água. Se for utilizado com
bebidas sem álcool, coloque água no tanque
de água e deite lá dentro por breves
instantes três ou quatro copos de água.
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Não guarde substâncias explosivas, tais
como latas de aerossol com um propulsor
inflamável neste aparelho.

Não guarde substâncias explosivas, tais como latas de aerossol com um propulsor
inflamável neste aparelho.
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Eliminação do seu aparelho usado
1. Este símbolo de um caixote do lixo com rodas e linhas cruzadas
sobrepostas indica que os resíduos de produtos elétricos e
eletrónicos (WEEE) devem ser eliminados separadamente do
lixo doméstico.
2. Os produtos elétricos usados podem conter substâncias
perigosas, pelo que, a eliminação correta do seu aparelho
usado pode contribuir para evitar potenciais danos para o
ambiente e saúde humana. O seu aparelho usado pode conter
peças reutilizáveis que podem ser usadas para
reparar outros aparelhos e materiais úteis que podem ser
reciclados para preservar os recursos limitados.
3. Pode levar o seu aparelho à loja onde o adquiriu ou contactar
a sua entidade local de recolha e tratamento de resíduos
para obter mais informações sobre o ponto de recolha WEEE
autorizado mais próximo. Para obter informações mais
atualizadas relativas ao seu país, visite
www.lg.com/global/recycling
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Recomenda-se instalar o ﬁo terra para evitar choques elétricos em casos
de fugas de eletricidade.

235

FUNÇÕES SMART (Apenas para os modelos aplicáveis)
Usar a aplicação LG
SmartThinQ
Aspetos a verificar antes de utilizar
LG SmartThinQ
• Para aparelhos com o logótipo

1

2

ou

Verifique a distância entre o aparelho e o
router sem fios (rede Wi-Fi).
• Se a distância entre o aparelho e o router
sem fios for demasiado grande, a força do
sinal fica fraca. Pode demorar muito tempo a
registar-se ou a instalação pode falhar.
Desative os Dados móveis no seu
smartphone.
• Para iPhone, desative os dados acedendo a
Definições → Dados móveis → Dados
móveis.

• O aparelho não pode ser registado devido a
problemas com a transmissão do sinal sem fios.
Desligue o aparelho e aguarde um minuto antes
de tentar novamente.
• Se a firewall no router sem fios estiver ativada,
desative a firewall ou adicione uma exceção.
• O nome da rede sem fios (SSID) deve ser uma
combinação de letras e números do idioma
Inglês. (Não use caracteres especiais)
• A interface de utilizador (UI) do smartphone pode
variar consoante o sistema operativo (OS) e o
fabricante.
• Se o protocolo de segurança do router for
definido para WEP, pode não conseguir
configurar a rede. Altere para outros protocolos
de segurança (é recomendado WPA2) e registe
novamente o produto.

Instalar a LG SmartThinQ

Procure a aplicação LG SmartThinQ na Google
Play Store & Apple App Store num smartphone.
Siga as instruções para transferir e instalar a
aplicação.

OBSERVAÇÃO

3

Ligue o seu smartphone à rede sem fios.

• Se escolher o início de sessão simples para
aceder à aplicação LG SmartThinQ, tem de
efetuar o processo de registo do aparelho sempre
que mudar de smartphone ou reinstalar a
aplicação.

Função Wi-Fi
OBSERVAÇÃO

• Para aparelhos com o logótipo

• Para verificar a ligação Wi-Fi, certifique-se de que
no painel de controlo está
o ícone Wi-Fi
aceso.
• O aparelho apenas suporta redes Wi-Fi a 2,4
GHz. Para verificar a frequência da rede,
contacte o seu fornecedor de serviço de Internet
ou consulte o manual do router sem fios.
• LG SmartThinQ não é responsável por quaisquer
problemas de ligação de rede ou quaisquer
avarias ou erros causados pela ligação de rede.

Comunique com o aparelho a partir de um
smartphone utilizando as funcionalidades
inteligentes adequadas.

• Se o aparelho tiver dificuldades em ligar à rede
Wi-Fi, pode estar demasiado longe do router.
Compre um repetidor Wi-Fi (extensor de alcance)
para melhorar a força do sinal Wi-Fi.
• A ligação Wi-Fi pode não ligar ou pode ser
interrompida devido ao ambiente de rede
doméstico.
• A ligação de rede pode não funcionar
corretamente dependendo do prestador de
serviços de internet.
• O ambiente sem fios envolvente pode fazer com
que o serviço de rede sem fios funciona de forma
lenta.

ou

Atualização de firmware

Mantenha o desempenho do aparelho atualizado.

Smart Diagnosis™

Se utilizar a função Smart Diagnosis, obterá
informações úteis, tais como a forma correta de
utilizar o equipamento com base no padrão de
utilização.

Definições

Permite definir várias opções no frigorífico e na
aplicação.

OBSERVAÇÃO

• Se mudar de router sem fios, fornecedor de
serviço de Internet ou de palavra-passe após
registar o aparelho, elimine-a de LG SmartThinQ
Definições → Editar produto e volte a registar.
• A aplicação está sujeita a alterações para fins de
melhoramento do aparelho sem aviso prévio.
• As funcionalidades podem variar consoante o
modelo.
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FUNÇÕES SMART (Apenas para os modelos aplicáveis)
A ligar a Wi-Fi
O botão Wi-Fi, quando utilizado com a aplicação
LG SmartThinQ, permite ao frigorífico ligar a uma
rede Wi-Fi doméstica. O ícone Wi-Fi mostra o
estado da ligação de rede do frigorífico. O ícone
acende-se quando o frigorífico está ligado à rede
Wi-Fi.

Registo inicial do equipamento

Execute a aplicação LG SmartThinQ e siga as
instruções na aplicação para registar o
equipamento.

Fazer um novo registo do equipamento ou
registar outro utilizador

Mantenha premido o botão Wi-Fi durante 3
segundos para desligar temporariamente a ligação.
Execute a aplicação LG SmartThinQ e siga as
instruções na aplicação para registar o
equipamento.

OBSERVAÇÃO

• Para desativar a função Wi-Fi, mantenha premido
o botão Wi-Fi durante 3 segundos. O ícone do
Wi-Fi será desligado.

Nota de informação sobre software de
código aberto
Para obter o código fonte incluído neste produto ao
abrigo da GPL, LGPL, MPL e outras licenças de
código aberto visite http://opensource.lge.com.
Sintomas

O seu eletrodoméstico
e smartphone não
estão ligados à rede
Wi-Fi.

Além do código fonte, pode transferir todas as
condições da licença referidas, renúncias de
garantia e avisos de direitos de autor.
A LG Electronics também pode fornecer-lhe o
código fonte aberto em CD-ROM mediante o
pagamento de uma taxa que cobre o custo de
realização de tal distribuição (como o custo do
suporte, transporte e processamento), a pedido por
e-mail para opensource@lge.com. Esta oferta é
válida por um período de três anos após o nosso
último envio deste produto. Esta oferta é válida
para todas as pessoas com conhecimento desta
informação.

Smart Diagnosis™ com um
smartphone
• Para aparelhos com o logótipo

ou

Se o equipamento avariar ou falhar, utilize esta
função caso necessite de um diagnóstico preciso
por parte do centro de apoio ao cliente da LG
Electronics.
O Smart Diagnosis™ não pode ser utilizado se o
equipamento não estiver ligado à rede elétrica. Se
o equipamento não ligar, a resolução de problemas
terá de ser realizada sem utilizar o Smart
Diagnosis™.

Motivo

Solução

A palavra-passe do Wi-Fi que
está a tentar ligar está incorreta.

• Encontre a rede Wi-Fi ligada ao seu
smartphone e elimine-a, depois, registe
o aparelho em LG SmartThinQ.

Os Dados móveis para o
smartphone são ativados.

• Desative os Dados móveis do
smartphone e registe o aparelho
utilizando a rede Wi-Fi.

O nome da rede sem fios (SSID)
está definido incorretamente.

• O nome da rede sem fios (SSID) deve
ser uma combinação de letras e
números do idioma Inglês. (Não use
caracteres especiais)

A frequência do router não é 2,4
GHz.

• Apenas é suportada uma frequência de
router a 2,4 GHz. Defina o router sem
fios para 2,4 GHz e ligue o aparelho ao
router sem fios. Para verificar a
frequência do router, consulte o seu
fornecedor de serviço de Internet ou o
fabricante do router.

A distância entre o aparelho e o
router é demasiado grande.

• Se a distância entre o aparelho e o
router for demasiado grande, o sinal
pode ficar fraco e a ligação pode não
ser configurada corretamente. Mude a
localização do router para que fique
mais próximo do aparelho.
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DIAGNÓSTICO INTELIGENTE (Apenas para os modelos aplicáveis)
PARA MODELO DE CONTROLADOR INTERNO

A função diagnóstico inteligente é ...
Utilize a função para entrar em contacto com o serviço de assistência e receber o diagnóstico preciso quando o frigoríﬁco avaria ou se estiver a funcionar mal. Utilize apenas para se conectar com o
consultor e não o utilize em situações normais.

Como utilizar a função
Em primeiro lugar, ligue para o centro de assistência da LG. Utilize apenas a função Smart Diagnosis
(Diagnóstico inteligente) quando o representante do centro de atendimento ao cliente da LG lhe disser
para o fazer.

1. Abra a porta (inferior) do frigorífico.

OBSERVAÇÃO

2. Prima o botão de controlo da temperatura
do frigorífico durante mais de três segundos.
3. Se a campainha tocar quatro vezes, abra
a porta (superior) do frigorífico e coloque o
telemóvel junto ao orifício do altifalante.

• Posicione o telefone para que o respetivo
microfone fique alinhado com o orifício do
altifalante.

Veriﬁque se o lado para falar (microfone)
do telefone está na direção dos orifícios do
altifalante.

4. Não retire o telefone enquanto os dados estiverem a ser transmitidos.
Durante a transmissão de dados para o diagnóstico inteligente, aguarde e mantenha o telefone colocado perto dos orifícios do altifalante
na parte superior direita.

ATENÇÃO
O som da transmissão pode ser irritante.
Não retire o telefone até que o som termine,
para que se obtenha um bom diagnóstico.

• Após cerca de 3 segundos, é produzido o som de
Smart Diagnosis™.
• Não afaste o telefone do orifício do altifalante
enquanto os dados estiverem a ser transmitidos.
• Mantenha o telefone junto ao orifício do altifalante
no canto superior direito e aguarde até que os
dados sejam transmitidos.
• Enquanto os dados de Smart Diagnosis™ estão
a ser transmitidos, o som emitido pode ser
agressivo para os ouvidos. No entanto, para obter
um diagnóstico preciso, não afaste o telefone do
orifício do altifalante até o som da transferência de
dados parar.
• Quando a transferência de dados estiver
concluída, a mensagem de conclusão da
transferência é apresentada e o painel de controlo
é desligado automaticamente e, em seguida,
ligado novamente após alguns segundos. O
centro de atendimento ao cliente explicará o
resultado do diagnóstico.
• A função de Smart Diagnosis™ depende da
qualidade da chamada local.
• O desempenho da comunicação será melhor e
será possível transmitir um sinal melhor se utilizar
um telefone fixo ligado à linha terrestre.

5. Após a conclusão da transmissão de dados,
• Se a transferência de dados de Smart
ouça a explicação do consultor sobre o resulDiagnosis™ não funcionar corretamente devido
tado do diagnóstico inteligente.
à fraca qualidade da chamada, poderá não obter
Quando a transmissão de dados estiver comos melhores resultados do serviço de Smart
pleta, juntamente com a exibição da conclusão
Diagnosis™.
da transmissão de dados, o frigoríﬁco será automaticamente desligado, e ligado de novo alguns
segundos mais tarde.
Ouça a explicação do consultor sobre o
resultado do diagnóstico analisado e siga as
instruções.
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DIAGNÓSTICO INTELIGENTE (Apenas para os modelos aplicáveis)
PARA MODELO DE CONTROLADOR EXTERNO

A função diagnóstico inteligente é ...
Utilize a função para entrar em contacto com o serviço de assistência e receber o diagnóstico preciso quando o frigoríﬁco avaria ou se estiver a funcionar mal. Utilize apenas para se conectar com o
consultor e não o utilize em situações normais.

Como utilizar a função
Em primeiro lugar, ligue para o centro de assistência da LG. Utilize apenas a função Smart Diagnosis
(Diagnóstico inteligente) quando o representante do centro de atendimento ao cliente da LG lhe disser
para o fazer.
1. Feche todas as portas do frigorífico e
ATENÇÃO
mantenha premido o botão de bloqueio do
O som da transmissão pode ser irritante.
visor para o bloquear.
Não retire o telefone até que o som termine,
Se o visor já estiver bloqueado, mantenha
para que se obtenha um bom diagnóstico.
premido o botão de bloqueio para repor o
5. Após a conclusão da transmissão de dados,
bloqueio e mantenha premido o botão de
ouça a explicação do consultor sobre o resulbloqueio novamente para regressar ao
tado do diagnóstico inteligente.
estado de bloqueado.
Quando a transmissão de dados estiver completa, juntamente com a exibição da conclusão
da transmissão de dados, o frigoríﬁco será automaticamente desligado, e ligado de novo alguns
segundos mais tarde.
ATENÇÃO
Ouça a explicação do consultor sobre o
Tenha cuidado porque se passar 5 minutos
resultado do diagnóstico analisado e siga as
no estado bloqueado, a função de diagnóstico
instruções.
inteligente não será ativada.
OBSERVAÇÃO

2. Mantenha premido o botão de controlo de
temperatura do frigorífico durante 3
segundos ou mais.
(Todos os ecrãs de exibição serão desligados,
e passado um tempo, será exibido 3 no ecrã
de exibição da temperatura do frigoríﬁco.)

3. Abra todos os compartimentos do frigoríﬁco
e a portas do compartimento do congelador e
coloque o telefone perto dos orifícios do altifalante na parte superior direita.
Veriﬁque se o lado para falar (microfone)
do telefone está na direção dos orifícios do
altifalante.

• Posicione o telefone para que o respetivo
microfone fique alinhado com o orifício do
altifalante.
• Após cerca de 3 segundos, é produzido o som de
Smart Diagnosis™.
• Não afaste o telefone do orifício do altifalante
enquanto os dados estiverem a ser transmitidos.
• Mantenha o telefone junto ao orifício do altifalante
no canto superior direito e aguarde até que os
dados sejam transmitidos.
• Enquanto os dados de Smart Diagnosis™ estão
a ser transmitidos, o som emitido pode ser
agressivo para os ouvidos. No entanto, para obter
um diagnóstico preciso, não afaste o telefone do
orifício do altifalante até o som da transferência de
dados parar.
• Quando a transferência de dados estiver
concluída, a mensagem de conclusão da
transferência é apresentada e o painel de controlo
é desligado automaticamente e, em seguida,
ligado novamente após alguns segundos. O
centro de atendimento ao cliente explicará o
resultado do diagnóstico.
• A função de Smart Diagnosis™ depende da
qualidade da chamada local.
• O desempenho da comunicação será melhor e
será possível transmitir um sinal melhor se utilizar
um telefone fixo ligado à linha terrestre.
• Se a transferência de dados de Smart
Diagnosis™ não funcionar corretamente devido
à fraca qualidade da chamada, poderá não obter
os melhores resultados do serviço de Smart
Diagnosis™.

4. Não retire o telefone enquanto os dados estiverem a ser transmitidos.
Durante a transmissão de dados para o diagnóstico inteligente, aguarde e mantenha o telefone colocado perto dos orifícios do altifalante
na parte superior direita.
O tempo restante para a transmissão de dados
é exibido no ecrã.
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