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1. AVISOS DE SEGURANÇA



Para

pessoa responsável pela sua segurança.

As
As instruções devem incluir a seguinte matéria: Para evitar a contaminação dos alimentos, respeite 
as seguintes instruções:

drenagem acessíveis.

fi fi
contato ou pinguem em outros alimentos.

alimentos pré-congelados, armazenar ou confecionar gelados e cubos de gelo. (nota 2)

(nota 3)
– Se o equipamento for deixado vazio por longos períodos, desligue, descongele, limpe, seque e 
deixe a porta aberta para evitar o desenvolvimento do molde dentro do aparelho.

Nota 1,2,3 

5
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SIMBOLOS DE PROIBI

ESTE MANUAL CONTÉM INFORMAÇÃO MUITA INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
NO QUE DIZ RESPEITO Á SEGURANÇA; ESTAS INFORMAÇÕES DEVEM SER 
SEGUIDAS PELO UTILIZADOR.

ÇÃO-Os símbolos de proibição, indicam precisamente uma 
proibição, assim tudo o que tenha este símbolo é estritamente proibido e o não 
cumprimento levará a uma deteorização mais rápida do seu aparelho e a sua 
segurança. 

SIMBOLOS DE AVISO/CUIDADO - Este símbolo indica determinadas itens que devem 
ser seguidos e sempre que este símbolo aparecer nas instruções esse ponto deve ser 
estritamente seguido em consonância com o que a operação requerer. O não 
cumprimento das instruções pode resultar em danos ou pôr em perigo a segurança 
dos u lizadores. 

SIMBOLO DE NOTA - O símbolo indicado é para se prestar mais atenção a 
determinados itens e o seu comportamento ou funcionamento devem ser anotados e 
serem alvo de uma atenção especial.  

 
 
 
 

 

 Símbolo de prohibición
 

 
 Símbolo de advertencia

 

 
 Símbolo de observación

 

 
 

 
 

 
 

 
 
Este es un símbolo de observación. 
Las instrucciones marcadas con este símbolo 
requieren especial precaución. 
Una precaución insuficiente puede provocar lesiones 
leves o moderadas, o daño al producto. 

 

Este es un símbolo de prohibición. Cualquier 
incumplimiento de las instrucciones marcadas con 
este símbolo puede ocasionar daños al producto o 
poner en peligro la seguridad personal del usuario.

Este es un símbolo de advertencia.
Se requiere operar en estricta observación de
instrucciones marcadas con este símbolo; o de otro 
modo
Daños al producto o lesiones personales.



7 
 

1.3. Informações de segurança eléctrica  
 

 

 
Nã
á tomada, desligue- fi
demonstra a imagem. Não deixe o cabo de corrente com 
nós. 

-Nã fi
circunstâ çã o segura.Não 

fi fi étrica 
 

- fi é fi
ídos por um agente ou por pessoal com 

formaçã o té  

 

potência de pelo menos 10 A ou mais e a tomada de 
corrente nã
simultaneamente, use somente para ligar o seu congelador.  

fi é fi
fi

poderá 
-se que a tomada tem ligaçã o á terra. 

 

 
 

as portas, no caso de uma fuga de gás ou de outros produtos 

  

 
 

 

 
Para assegurar a segurança nã

étricos como micro ondas, panelas 
étricos. 

Estas recomendaçõ es do fabricante não estão incluídas na 
ã é

fabricante. 
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1.4. Advertências de funcionamento 

 
Não desmonte ou reconstrua o congelador. Nã fi
o circuito de refrigeraçã o; a manutençã o deve ser feita 
por um técnico especialista em reparações de aparelhos 
de frio. 
 fi ído pelo 
fabricante, pelo seu departamento de manutençã o ou 

fi fi  

 

 

O espa ço entre as portas do congelador e o espaço 
entre as portas e o corpo do aparelho sã
tenha aten çã o para n ão deixar as m ãos ou os dedos 
nesta áreas para evitar entalar os dedos ou as m ãos. Por 
favor feche com cuidado as portas do congelador para 

interior da porta. 
âmara do congelador 

com as mã
funcionar, em especial embalagens de metal, par evitar o 

étricos. 

 

 Nã ças entrem ou trepem pelo 
ç fi

e cair. 

 

 
Nã
ao abrir a porta podem cair, e ferimentos podem advir 
dessa situaçã o. 

uma falta de corrente ou para fazer a limpeza. Não volte a 
ligar o congelador sem deixar passar pelo menos 5 
minutos, para prevenir danos no compressor 
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1.5. Avisos de colocação 

 

- Não ponha produtos inflamáveis, explosivos, voláteis ou 
altamente corrosivos no congelador, para prevenir danos 
no aparelho ou acidentes que possam causar um incêndio. 

-Não ponha produtos inflamáveis perto do congelador 
para evitar acidentes que possam causar fogo. 

 

- Este produto é um produto para utilização doméstica e 
deve ser usado somente para armazenar alimentos. De 
acordo com a legislação em vigor, congeladores de uso 
doméstico, não devem ser usados para outros propósitos, 
tais como armazenar sangue, drogas ou produtos 
biológicos, ou seja não serve para ser utilizado em 
laboratórios. 

 

- Não ponha dentro do congelador itens como garrafas 
cheias de qualquer liquido, latas de bebidas, tais como 
cerveja ,sumos e todo o tipo de bebidas, para evitar que 
ao congelarem rebentem e deixem o congelador e os 
outros alimentos sujos. Para além do perigo de os pedaços 
de vidro das garrafas poderem causar ferimentos. 

 

 

1.6. Avisos de energia 

1)O congelador não deve trabalhar consecutivamente quando estiver parado por um 
tempo numa temperatura acima para as opções de temperatura, para as quais o 
congelador foi concebida. 

2) È porque não deve por no compartimento do congelador, a baixas temperaturas, 
bebidas com gás e agua; é porque estes não devem ser consumidos a tão baixas 
temperaturas. 

3)È  necessário respeitar os prazos de validade recomendado pelo fabricante, de 
produtos pré-congelados, tais como pizzas, hambúrgueres,etc. O mesmo deve 
acontecer com os outros alimentos que tem armazenados. 

4) A precaução necessária quando quer fazer a descongelação e para que não tenha 
uma descongelação dos produtos que tem armazenados, é embrulhá-los em várias 
folhas de jornal e guardá-los no frigorífico. 

5) A subida da temperatura quando está a descongelar o aparelho manualmente, a 
manutenção e a limpeza aumentarão a vida do seu aparelho. 
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6) A necessidade de usar cadeados ou chave, é para evitar o risco de as crianças 
ficarem fechadas dentro do congelador. Ensine as crianças a não brincarem perto de 
aparelhos elétricos. 

 
1.7. Instruções para eliminação do produto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliminação correta deste produto
Este símbolo acima indica que o aparelho não deve ser deixado junto a lixo 

possíveis danos para o ambiente ou para a saúde pública através de eventuais 
resíduos produzidos pela sua eliminação, reciclar é uma responsabilidade, 

situações, contacte os serviços de recolha da sua autarquia ou o revendedor 
onde o produto foi adquirido. Eles podem ajudá-lo neste na resolução desta 
situação indicando a melhor forma de levar o produto para uma reciclagem 
protetora do ambiente.

O liquido refrigerador que o aparelho contém e a espuma usada como 

favor deixe o seu aparelho velho num local próprio para a recolha deste 

fi
prateleiras. Esta devem ser postas de forma e em local que impeçam as 
crianças de brincar com estes objetos, pois podem cortar-se ou sofrer 
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2. tilização correcta do combinado 

2.1 Colocação 

 

 
Antes de instalar o frigorífico, remova todos os materiais que 
embalam o congelador, incluindo fitas , esponja , esferovite, 
plás cos e cartão. Não deixe fita adesiva na porta e no corpo 
do aparelho. Re re toda a película que protege o aparelho. 

 

Mantenha o aparelho longe de qualquer fonte de calor e 
também da luz solar direta Verifique que o local não tem 
humidades e que não há um ponto de agua, torneira por 
exemplo perto do congelador, para evitar que o aparelho crie 
pontos de ferrugem. 

Verifique que o local não tem humidades e que não há um 
ponto de agua, torneira por exemplo perto do congelador 
que possa soltar salpicos de agua para o aparelho, para evitar 
que o aparelho crie pontos de ferrugem e afete o 
funcionamento da parte elétrica do aparelho. 

 

 
Instale o aparelho num local com boa ven laçã o e dentro da 
habitaçã o, nunca o ponha em locais exteriores,  verifique que 
o chão é liso e se necessário rode os pés do aparelho até o 
mesmo estar nivelado.

O espaço por cima do aparelho deve ter uma altura superior a 
30cm para que possa abrir a porta totalmente e a distância das 
partes laterais e traseira deve ser superior a 10cm no mínimo, 
para facilitar o calor do compressor a dissipar-se e a abertura da 
porta se faça com facilidade.

As instruções e os acessórios do congelador que você comprou podem não corresponder 
literalmente ás aqui descritas, pois nem todos os aparelhos têm as mesmas funcionalidades.

 

 
 

       Precauções antes da instalação:  

Min.50 mm

Min.550

560
+10

0

6771
0

01+

Mi
n.
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2.2  Mudança da abertura da porta  

 

 

1. Desligue o aparelho e re re todos os objectos e prateleiras da porta. 

2. Re re a dobradiça superior e as tampas dos ori cios da porta do aparelho. 

3 Re re a porta do combinado, a tampa inferior e as tampas dos ori cios. 

have de parafusos 

em estrela

chave de porcas

Espátula e chave de 

parafusos de folha fina

Fita adesiva
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3. Troque a F: Dobradiça inferior e F: Dobradiça superior e instale-as de acordo com os 
passos a seguir descritos, e tape os ori cios com as respec vas tampas. 

4. Re re os dois blocos fixos e gire-os , instale-os no outro lado da porta do aparelho 

Tampas para 

Dobradiça
superior 

bloc fi s

Dobradiça inferior

180°
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6. Re re a porta as dobradiças inferiores e as tampas dos ori cios

 
7. Troque a C:dobradiça inferior e a C: dobradiça superior e de seguida instale-as de 
acordo com os passos descritos e em con nuação tape os ori cios com as suas 
respec vas tampas. 
 
8. Re re os blocos fixos da porta do congelador e gire-os e instale-os no outro lado do 
congelador. 

 

5 re re a dobradiça superior

dobradiça superior

dobradiça inferior
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9. 9. A imagem depois de terminar a instalação da porta a abrir do lado oposto está abaixo.

C:dobradiça 
inferior C: dobradiça 

superior fi

 

 

fi fi

 

180°
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2.3. Mudança da lâmpada 

Qualquer substituição ou manutenção nas lâmpadas LED, deve ser feito pelo 
fabricante, pelo seu agente de serviços ou por qualquer  técnico qualificado. 

2.4. Começar a usar o aparelho   

 

 
O aparelho deve esperar pelo menos meia hora desde que foi 
movido a última vez e ser ligado á corrente elétrica. 

O aparelho deve trabalhar duas ou três horas antes de pôr os 
alimentos no seu congelador, tanto os frescos como os que já 
estão congelados. No verão o congelador deve trabalhar vazio 
pelo menos quatro horas, considerando que a temperatura 
ambiente está mais elevada. 

 

 

Por favor deixe espaço suficiente entre o aparelho e o que o 
rodeia para permitir uma boa flexibilidade na abertura, para 
assim ser mais fácil abrir ou retirar gavetas do interior do 
aparelho,ou siga as informações dadas pelo distribuidor. 

 
 

 

 

2.5. Conselhos para poupança de energia 

O aparelho deve ser instalado na zona mais fresca da casa, longe de outros aparelhos 
que produzam calor( fogões, fornos, etc) e resguardado da luz direta do sol. 

Deixe os alimentos quentes que cozinhou arrefecerem á temperatura ambiente antes 
de os pôr dentro do congelador, pois se os puser quente o aparelho faz o compressor 
trabalhar mais tempo. Os alimentos que congelam muito devagar perdem qualidade e 
podem eventualmente estragarem-se. 

Assegure-se que embala os alimentos devidamente, e as embalagens que usar estão 
secas antes de os meter no congelador. 

As partes interiores do congelador como gavetas , etc, não devem ser forradas com 
papel de alumínio, papel de cera ou toalhas de papel; as mesmas interferem com a 
circulação do ar fresco,tornando o aparelho menos eficiente. 

z Organize e ponha etiquetas nos alimentos para que seja mais rápido encontrar o 
que procura e assim a porta estar menos tempo aberta e menos vezes, se retirar 
de uma vez todos os alimentos que necessita. Feche a porta o mais rápido possível.  



17 
 

3. ESTRUTURA E FUNÇÕES 

3.1. Componentes chave 

 

fi ê
fi çã í çõ

 

 

A câ çã o é 

ç  

ã ífi
- á  

É  ífi  

 
necessá  
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Congelador 

z A baixa temperatura do congelador permite manter os alimentos frescos por uma 
quantidade grande de tempo e é usada maioritariamente para guardar alimentos 
congelados e fazer gelo. 

z O congelador também serve para armazenar carne, peixe, gambas, legumes, arroz 
e outro tipo de alimentos para ser consumida num curto espaço de tempo, pois 
estarão cozinhadas.  

z As peças grande de carne devem ser armazenadas divididas em doses mais 
pequenas, par ser mais fácil o acesso e mais rápida a descongelação, mesmo que 
necessite tirar vários pedaços. 

NOTA: Guardar demasiados alimentos nos compartimentos de congelação ou 
refrigeração, depois da ligação inicial do aparelho á corrente elétrica pode afetar de 
forma adversa o efeito de congelação ou refrigeração. Os alimentos guardados não 
devem tapar as saídas de ar,ou de outra forma o efeito da congelação pode ser 
afetado de forma negativa. O aparelho faz um esforço suplementar para congelar os 
alimentos, consumindo mais energia e desgastando mais depressa o aparelho. 

 
 
3.2  Funções 

 
A figura acima serve unicamente como referência. A atual configuração depende do 
produto físico ou das instruções de fabrico dadas pelo distribuidor. 

Mova os controlos para ajustara temperatura da câmara de refrigeração 

Quando no painel está escolhido WINTER(inverno) a temperatura do combinado será 
mais fria. 
 
Quando no painel de controlo está assinado SUMMER(verão)a temperatura do 
combinado será mais alta. 
 
Quando no painel de controlo estiver assinalado OFF(desligar) o combinado deixará de 
trabalhar 
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4. Manutenção e cuidados a ter com o aparelho 

4.1. Limpeza geral 
- fi

- fi fi

- fi
-

- fi

-

fi

-
fi

-

- fi

-

fi fi
fi

- 

POR FAVOR NÃ O SE ESQUEÇA QUE DEVE DESLIGAR O APARELHO DA CORRENTE 
ELETRICA PARA DESCONGELAR E LIMPAR 

  
 

4.2. Des o gela o 

Deslig e o frigorífi o 
Re re os alime tos e olo e os de tro de ma ar a portá l para e itar e 
des o gelem. 
Limpe todos os t os de dre agem  se materiais po o agressi os  m deterge te 
s a e para e itar da os o re es me to .Prepare os re ipie tes para a ag a da 
des o gela o. Preste ate o ao limpar a a de  de ag a do ompar me to do 
ompressor  para e itar e esta á para o  

Pode sar a temperat ra at ral para o des o gelame to  t m pode sar a 
espát la do gelo para elimi ar o gelo e se está a soltar  se ma espát la  em  
plás o o  em madeira para o da ifi ar o re es me to o  os t os de dre age  
T m pode sar ag a e te para a elerar a des o gela o e sar depois ma 
toal a se a para limpar e se ar a ag a depois de des o gelar. 
Depois de a des o gela o estar termi ada e o espa o se o  olte a olo ar os 
alime tos de tro e lig e o ame te o om i ado. 
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4.3. Desligar-se 

Falta de Corrente: Os alimentos podem ser preservados por várias horas mesmo no 
verão no caso de haver um corte de energia; é recomendado que se abra o menos 
possível as portas e não pôr alimentos novos nem no congelador nem no frigorífico. 

Sem Uso por um longo período de tempo: Por favor desligue o aparelho da corrente se 
esteve algum tempo sem o utilizar para proceder á limpeza do mesmo. Deixe a porta 
aberta depois de limpo e desligado da corrente quando estiver um longo período de 
tempo sem ser usado, para evitar a formação de odores. 
Mudar de Localização: Antes de mover o seu frigorífico, por favor remova todos os 
itens do seu interior, prateleiras de vidro, gavetas de fruta e vegetais, gavetas do 
congelador,etc. Deixe a porta aberta durante o movimento. Não vire ao contrário, não 
ponha na horizontal e não abane o aparelho. O ângulo certo em que deve mover o seu 
frigorífico não deve ser de uma inclinação superior a 45º. 

É RECOMENDADO QUE O APARELHO TRABALHE CONTINUAMENTE 
QUANDO É LIGADO PELA PRIMEIRA VEZ. POR FAVOR NÃO MOVA O 
APARELHO SE O MESMO NÃO FOR ESTRITAMENTO NECESSÁRIO, POIS 
PODE DANIFICAR O TEMPO DE VIDA DO FRIGORIFICO. 
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5. Soluções de problemas 
5.1. Soluções 

Falha no 
funcionamento 

Certifique-se que o aparelho está devidamente ligado á 
corrente elétrica. 
verifique que a voltagem da corrente elétrica é a 
adequada( voltagem) 

 Verifique se a corrente elétrica ou um disjuntor da sua casa 
não foi abaixo. 

Odores 
 

Alimentos com cheiros ativos devem ser devidamente 
embalados ,verifique que não há alimentos estragados.Limpe 
o interior do frigorífico 

 
Compressor a 

trabalhar durante 
um longo período 

de tempo 

 
Longos períodos com o frigorífico a trabalhar,é normal no 
verão quando a temperatura exterior é mais elevada.  

Não é aconselhável ter grandes quantidades de alimentos no 
aparelho ao mesmo tempo.Os alimentos devem estar frios 
quando são metidos no frigorífico.As portas são abertas com 
muita frequência. 

Falha nas luzes 

 
Verifique se o frigorífico está ligado á corrente elétrica ou se as 
lâmpadas estão danificadas. Mande substituir as lâmpadas por 
um técnico  

As portas não 
fecham  

convenientemente 

Certifique-se que as portas não são impedidas de fechar por 
excesso de alimentos ou por alguma embalagem posta 
inadequadamente. 

Ruídos 

Verifique que o frigorífico está nivelado e de uma forma 
estável. 

 Verifique que os acessórios estão todos nas posições e 
localizações devidas. 

A tranca da porta 
não fecha 

Remova objetos estranhos do fecho. Aqueça o fecho da porta 
e depois arrefeça-o, para restaurar o processo de 
funcionamento( use uma toalha quente para aquecer e um 
secador para secar) 

As tubagens e 
recipientes para o 

escoamento da 
água estão cheios 

e  a vazar 

Há demasiados  alimentos no compartimento ou alimentos 
com demasiada água, resultando num descongelamento.As 
portas não estão corretamente fechadas, a entrada de ar 
aumenta a criação de espuma de gelo que descongela 
facilmente, criando um excesso de agua nos recipientes de 
escoamento.  

Aquecimento da 
divisão 

 

A dissipação do calor libertado pelo compressor em 
funcionamento e a temperatura ambiente mais elevada, 
provoca o aquecimento da divisão, o que é uma situação 
normal. 
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Condensação da 
superfície exterior 

 
 

 Condensação no exterior do aparelho e fechos das portas é 
normal quando o grau de humidade é elevado. Limpe 
unicamente com um pano seco. 

Ruídos fora do 
normal 

Zumbidos: O compressor pode fazer zumbidos durante o 
funcionamento que são usuais no inicio e fim do 
funcionamento. 

Estalos: o liquido de refrigeração no interior da tubagem a 
passar por dentro do aparelho pode provocar estalos; o que é 
normal 
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