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 Risco de incêndio /materiais inflamáveis

 Recomendações

 

1.1 -Avisos
 

1 Aisos de Segurança 

 

Este aparelho destina-se a ser utilizado em aplicações domésticas e similares, tais como áreas de cozinha do pessoal em lojas, 

escritórios e outros ambientes de trabalho; casas de fazenda e por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes residenciais; 

ambientes tipo cama e café da manhã; catering e aplicações similares não retalhistas.

Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou pessoas com 

qualificações semelhantes, a fim de evitar um risco.

Não armazene substâncias explosivas, como latas de aerossol, com um propelente inflamável neste aparelho.

O aparelho deve ser desconectado após o uso e antes de realizar a manutenção do usuário no aparelho.

ADVERTÊNCIA: Mantenha as aberturas de ventilação, na caixa do aparelho ou na estrutura embutida, sem obstruções.

ADVERTÊNCIA: Não use dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de descongelamento, além daqueles 

recomendados pelo fabricante.

ADVERTÊNCIA: Não danifique o circuito do refrigerante.

ADVERTÊNCIA: Não utilize aparelhos eléctricos dentro dos compartimentos de armazenamento de alimentos do aparelho, a menos 

que sejam do tipo recomendado pelo fabricante.

ADVERTÊNCIA: Por favor, abandone o refrigerador de acordo com os reguladores locais para que ele use gás de sopro inflamável e 

refrigerante.

ADVERTÊNCIA: Ao posicionar o aparelho, certifique-se de que o cabo de alimentação não esteja preso ou danificado.

ADVERTÊNCIA: Não coloque várias tomadas portáteis ou fontes de alimentação portáteis na parte traseira do dispositivo.

Não use cabos de extensão ou adaptadores não ligados à terra de dois pinos.

PERIGO: Risco de aprisionamento de crianças. Antes de deitar fora o seu antigo frigorífico ou congelador:

- Tire as portas.

- Deixe as prateleiras no lugar para que as crianças não possam subir facilmente para dentro.

O refrigerador deve ser desconectado da fonte de alimentação elétrica antes de tentar a instalação do acessório.

O material espumante de refrigerante e ciclopentano usado para o refrigerador é inflamável. Portanto, quando o refrigerador é 

descartado, ele deve ser mantido longe de qualquer fonte de incêndio e ser recuperado por uma empresa recuperadora especial com 

qualificações correspondentes que não sejam descartadas pela combustão, de modo a evitar danos ao meio ambiente ou a qualquer 

outro dano.

Para norma EN: Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e pessoas com capacidades físicas 

ou sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, se tiverem recebido supervisão ou instruções relativas à 

utilização segura do aparelho e compreender os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a 

manutenção do usuário não devem ser feitas por crianças sem supervisão. Crianças com idade entre 3 e 8 anos podem carregar e 

descarregar aparelhos de refrigeração.

Para a norma IEC: Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou 

mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções relativas ao uso 

do aparelho por uma pessoa responsável. por sua segurança.)

As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.

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

- A abertura da porta por longos períodos pode causar um aumento significativo da temperatura nos compartimentos do aparelho.

- Limpe regularmente superfícies que possam entrar em contato com alimentos e sistemas de drenagem acessíveis.

- Limpar os tanques de água se eles não tiverem sido usados por 48 h; lave o sistema de água ligado a uma fonte de água se a água 

não tiver sido retirada durante 5 dias. (nota 1)

- Armazenar carne crua e peixe em recipientes adequados na geladeira, para que não fique em contato ou pingue em outros alimentos.

- Os compartimentos de alimentos congelados de duas estrelas são adequados para armazenar alimentos pré-congelados, armazenar 

ou fabricar sorvetes e fazer cubos de gelo. (nota 2)

- Os compartimentos de dois e três estrelas não são adequados para o congelamento de alimentos frescos. (nota 3)

- Se o aparelho de refrigeração 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 ： Confirme se é aplicável de acordo com o tipo de compartimento do produto.
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Perigo: Risco de crianças ficarem presas: Quando deixar o seu aparelho, tire-lhe as portas e todas asa prateleiras e 

gavetas.Ponha-as num local seguro para as crianças não caírem ou treparem podendo com isso provocar ferimentos. Deve 

também retirar o cabo de corrente antes de instalar qualquer acessório no frigorífico. 

 

Liquido de refrigeração e a esponja usada no fabrico do aparelho são altamente inflamáveis, assim quando um aparelho destes 

está no lixo mantenha-o afastado de qualquer fonte de calor e peça a uma empresa dedicada ao processamento destes lixos que 

faça a recolha e o destrua por combustão, ajudando assim o ambiente.  

 

1.2 -SIGNIFICADO DOS SIMBOLOS DOS AVISOS DE SEGURANÇA   
 

 
 

 
 

 
 
 

ESTE MANUAL CONTÉM INFORMAÇÃO MUITA INFORMAÇÃO IMPORTANTE NO QUE DIZ RESPEITO Á 

SEGURANÇA; ESTAS INFORMAÇÕES DEVEM SER SEGUIDAS PELO UTILIZADOR. 

 
1.3 -Avisos relacionados com a electricidade

 

 

-Não puxe pelo cabo de corrente quando este estive ligado á tomada, 

desligue-o puxando na ficha do cabo, como demonstra a imagem. Não 

deixe o cabo de corrente com nós. 

-Não danifique o cabo de corrente sob nenhumas circunstâncias, para 

assegurar uma utilização segura.Não utilize o cabo se este estiver 

danificado ou a ficha elétrica do cabo estiver quente. 

-A ficha elétrica ou o cabo de corrente danificado devem ser substituídos por 

um agente ou por pessoal com formação técnica para o fazer.  

 

-Por favor use uma tomada de corrente que tenha uma potência de pelo 

menos 10 A ou mais e a tomada de corrente não deve ser utilizada para 

outros aparelhos simultaneamente, use somente para ligar o seu 

congelador. 

- A ficha do cabo elétrico deve ser conectada com firmeza, de forma a ficar 

bem inserida e o contacto seja total ou poderá haver um curto circuito e um 

fogo acontecer. Por favor assegure-se que a tomada tem ligação á terra. 

 

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. 

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 utilizadores. 

Os 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.  

 

SIMBOLOS DE PROIBIÇÃO 

SIMBOLOS DE AVISO/CUIDADO 

SIMBOLO DE NOTA 
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- Flutuações na voltagem mesmo que sejam de Flutuações na voltagem mesmo 

que sejam de +/- 10% causam o mau funcionamento do aparelho ou até mesmo 

danos mais graves,como fugas de gás ou outros líquidos. 

- Por favor desligue a válvula da saída do gás e abra as janelas e as portas, no 

caso de uma fuga de gás ou de outros produtos inflamáveis. Não desligue o 

congelador ou outros aparelhos elétricos, pois basta uma faísca para provocar 

um incêndio.  

 

 

- Para assegurar a segurança não ponha no cimo do congelador aparelhos 

elétricos como micro ondas, panelas de cozer arroz e qualquer outro tipo de 

aparelhos elétricos. Estas recomendações do fabricante não estão incluídas. 

Não use aparelhos elétricos nas cavidades dos alimentos a menos que sejam 

recomendadas pelo fabricante

1.4 -Avisos de utilização 

                                               
 

 

 -Não desmonte ou reconstrua o congelador. Não danifique o circuito de 

refrigeração; a manutenção deve ser feita por um técnico especialista em 

reparações de aparelhos de frio. 

- O cabo de corrente danificado deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu 

departamento de manutenção ou profissionais qualificados, para evitar 

qualquer perigo. 

 

- O espaço entre as portas do congelador e o espaço entre as portas e o 

corpo do aparelho são pequenas, tenha atenção para não deixar as mãos ou 

os dedos nesta áreas para evitar entalar os dedos ou as mãos. Por favor 

feche com cuidado as portas do congelador para evitar a queda de alguns 

produtos que estejam no interior da porta. 

- Nunca tire artigos de dentro da câmara do congelador com as mãos 

molhadas enquanto o congelador estiver a funcionar, em especial 

embalagens de metal, par evitar o risco de choques elétricos. 

 

- Não permite que as crianças entrem ou trepem pelo congelador, para 

prevenir que essas crianças possam ficar fechadas no interior do mesmo ou 

sejam feridas ao trepar e cair. 

-Não use sprays ou lave o congelador, não instale o seu congelador em locais 

que possam ser respingados de agua, para não afetar o funcionamento 

elétrico do congelador. 
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- Não ponha objetos pesados em cima do congelador pois ao abrir a 

porta podem cair, e ferimentos podem advir dessa situação. 

-Por favor desligue a tomada da corrente sempre que haja 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. 

1.5 -Avisos para a 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 

CUIDADOS COM A PARTE ELETRICA 

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. 



5 
 

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. 

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 -Avisos para eliminação 

 

O liquido refrigerador que o aparelho contém e a espuma usada como isolante são inflamáveis e entram em combustão 

com facilidade; deixe pois o aparelho longe de fontes de calor e não pode ser queimado. Por favor deixe o seu aparelho 

velho num local próprio para a recolha deste tipo de lixo e que fazem a sua reciclagem 

 

Por favor, quando o frigorífico estiver estragado, remova as portas, 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 de danos físicos mais 

graves. 

 

Eliminação correta deste produto 

Este símbolo acima indica que o aparelho não deve ser deixado junto a lixo doméstico, segundo normas 

em vigor em toda a União Europeia. Para evitar possíveis danos para o ambiente ou para a saúde 

pública através de eventuais resíduos produzidos pela sua eliminação, reciclar é uma responsabilidade, 

não só para promover o aproveitamento sustentável da reutilização dos materiais, como para a proteção 

do meio ambiente. Para devolver para reciclagem o seu aparelho, use o sistema de recolha para este 

tipo de 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. 
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 2.1- Colocação 

Antes de instalar o frigorífico, remova todos os materiais que embalam o congelador, 

incluindo fitas , esponja , esferovite, plásticos e cartão. Não deixe fita adesiva na porta 

e no corpo do aparelho. Retire 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 ventilação e dentro da habitação, 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 par 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.O frigorífico deve ser desligado da fonte de energia antes 

de começar a instalar os acessórios. 
2.2 -Nivelar os pés 

1) Precauções antes de proceder á operação: 

Antes de proceder á operacionalidade dos acessórios do frigorífico, assegure-se que o aparelho está desligado da corrente. Antes 

de nivelar os pés do aparelho devem ser tomadas precauções para que não aconteça nenhum acidente. 

2)Diagrama esquemático para nivelar os pés do aparelho 

 

2 UTILIZAÇÃO CORRECTA DO FRIGIRIFICO 
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( nivelamento dos pés do aparelho) serve unicamente como referência. A atual configuração depende do produto físico ou das 

instruções de fabrico dadas pelo distribuidor)

 
3)Procedimento de ajustamento dos pés 

a. Gire os pés do aparelho no sentido dos ponteiros do relógio para subir o mesmo em altura 

b. Gire os pés no sentido inverso aos ponteiros do relógio para baixar o aparelho 

c. Ajuste o pé direito e o esquerdo baseado nos procedimentos da imagem acima, até atingir um nível horizontal e o aparelho ficar 

nivelado evitando assim que abane se mova quando abre a porta ou o aparelho estiver a refrigerar. 

2.3 -Nivelamento da porta 
1) Precauções antes da instalação: 

A informação contida no manual de instruções serve unicamente como referência. O produto, fisicamente falando pode diferir. 

Antes da instalação dos acessórios, deve assegurar-se de que o frigorífico está desligado da corrente elétrica. Devem ser tomadas 

precauções para não acontecer nenhum acidente que cause danos a pessoas, antes de fazer o ajustamento da porta. 

 

2) Diagrama esquemático para nivelamento do corpo da porta 

 

 
(A figura acima serve somente para referência. A atual configuração depende do produto físico e da declaração do distribuidor.) 

 

Quando a porta do frigorífico está descaída: 

- Abra a porta, use a chave inglesa para rodar a porca de ajuste no sentido inverso aos ponteiro do relógio, para aumentar a altura 

da porta. Uma vez a porta alinhada, então aperte a porca de trancar, rodando desta vez no sentido dos ponteiros do relógio. 

 

Quando a porta do frigorífico está mais elevada que o corpo do aparelho: 

- Abra a porta, use a chave inglesa para rodar a porca de ajuste no sentido dos ponteiros do relógio, para baixar a altura da porta. 

Uma vez alinhada, aperte a porca de trancar rodando a mesma no sentido dos ponteiros do relógio. 

 
2.4 -Trocar a lâmpada 

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

qualquer  técnico qualificado. 
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2.5 -Começar a utilização 

 
- 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. 
 
 
 
 
 

 

2.6 -Dicas para poupança de energia 

z 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. 

z 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. 

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

congelador. 

z 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.  
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3.1 -Componentes chave 

 

 
(A figura acima( lista dos nomes dos componentes) serve unicamente como referência. A atual configuração depende 

do produto físico ou das instruções de fabrico dadas pelo distribuidor.) 

COMPARTIMENTO DO FRIGORIFICO 

z A câmara de refrigeração é adequada para armazenar uma variedade enorme de frutas , vegetais, bebidas ou qualquer 

alimento que venha a ser consumido num curto espaço de tempo. 

z Alimentos cozinhados não devem ser postos no frigorífico enquanto estiverem quentes, deixe- os arrefecer á temperatura 

ambiente. 

z É recomendado fechar bem as embalagens antes de as meter no frigorífico.  

z As prateleiras de vidro podem ser ajustadas mais abaixo o mais acima conforme o necessário no armazenamento dos 

alimentos. 

CÂMARA DE CONGELAÇÃO 

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 ESTRUTURA E FUNÇÕES 
 

 
 



10 
 

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.) 

1) Ecran 

1-Temperatura do compartimento do congelador 

2-Temperatura do compartimento do frigorífico 

3-Congelação para férias 

4-Refrigeração rápida 

5-Congelação rápida 

6-Icon bloquear/desbloquear 

 

2) Operações das teclas 

A. Ajustamento da temperatura do compartimento do congelador 

B. Ajustamento da temperatura do compartimento do frigorífico 

C. Configuração do modo de operação    

D. Controlos de bloquear/desbloquear 

 

3) Instruções de operação 

1-Bloquear /Desbloquear  

Quando está ativada  a função Desbloqueio carregue por breves três segundos na tecla  correspondente ( tecla 

bloquear ) e aparecerá no ecran o símbolo de bloqueado . Quando está ativada a função bloqueado , procede de maneira 

inversa, ou seja, volte a carregar a tecla  desbloquear, e o símbolo que estava anteriormente a dizer que estava bloqueado 

desaparecerá do ecran ( veja na figura que mostra o ecran do aparelho ), e passará a funcionar no modo Desbloqueado. 

Ouvirá um apito sonoro sempre que alterar uma destas funções. 

2-Modo de férias  
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Pressione o botão “mode” para escolher o modo férias, o ícone acende-se e o modo férias começará a funcionar depois de 

bloquear o aparelho. Pressione o botão “FRZ.TEMP ou REF.TEMP” para sair do modo de férias. 

3- Modo de refrigeração rápida  

Pressione o botão  “mode” para começar a funcionar o modo de arrefecimento rápido. O  ícone respetivo acende-se, 

o modo de arrefecimento rápido começa quando puser o modo bloqueio. Pressione o botão REF.TEMP para sair do modo de 

refrigeração rápida. 

4- Modo de congelação rápida  

Pressione o botão  “mode” para entrar no modo congelação rápida. O  ícone respetivo acender-se-á, o modo de 

congelação rápida começará a funcionar depois de ativar o modo de bloqueio. 

Pressione o botão FRZ.TEMP para sair do modo de congelação rápida. 

 

5- Programação da temperatura no compartimento de refrigeração.  

Pressione o botão de ajustamento da temperatura no compartimento de refrigeração REF.TEMP, a região de armazenamento 

frigorífica piscará, depois pressione novamente o botão REF.TEMP para programar a temperatura e de seguida ouvirá um apito.  

Programação deve ser entre os 2ºC e os 8ºC. Cada vez que pressionar o botão a temperatura mudará 1ºC. Depois do ajustamento o 

botão digital ficará a piscar por 5 segundos. A nova temperatura programada terá efeito depois de bloquear as funções. 

6-Programação da temperatura no compartimento de congelação  

Pressione o botão de ajustamento da temperatura do compartimento de congelação, o botão FRZ.TEMP, na zona de congelação 

rápida piscará. Depois pressione o botão FRZ.TEMP novamente para programar a temperatura desejada e ouvirá um apito, a 

temperatura recomendada é entre -16ºC e 24ºC. Cada vez que pressionar o botão a temperatura sofrerá a alteração de 1ºC. Depois do 

ajustamento o botão digital piscará por 5 segundos. A nova temperatura programada, será efetiva depois de introduzir a função de 

bloqueio. 

7-Armazenamento em caso de falha de energia 

No caso de falha de energia imediatamente o estado de funcionamento será bloqueado e manter-se-á bloqueado até a 

energia voltar. 

8-Abertura de aquecimento e alarme de controlo 

Quando a porta do compartimento do frigorífico fica aberta, o som de alerta para o aquecimento do compartimento 

soará. Se a porta não for fechada em 2 minutos, o som soará uma vez cada minuto até a porta ser fechada. 

9-Indicação de falha  

Os seguintes avisos aparecem no ecran indicando a falha correspondente no frigorífico. Pensamos que o aparelho 

continuará a ter a função de refrigeração e congelação com as falhas seguintes, o utilizador deve contactar um 

especialista em manutenção, para assegurar o normal funcionamento e utilização do aparelho. 
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Código de erro Descrição do erro 

E1 

Avaria ou falha no sensor de temperatura do compartimento do  

frigorífico 

E2 

Avaria ou falha no sensor de temperatura do compartimento do 

congelador 

E5 

Deteção de um circuito de erro no sensor de descongelação do 

compartimento do congelador 

E6 Erro de comunicação 

E7 

Deteção de um circuito de erro na temperatura de circulação do ar 

ambiente 

 
 

 

  

4.1 -Limpeza  geral 

 O pó na parte de trás do aparelho e no chão por baixo do mesmo deve ser limpo com alguma regularidade para melhorar o 

efeito do frio produzido pelo aparelho e também para ajudar na poupança de energia. O interior do aparelho deve ser limpo 

também com regularidade para evitar a formação de odores. Um pano suave ou uma esponja embebidos em agua e um 

detergente não corrosivo e neutro é o sugerido para limpar o interior do seu aparelho. No compartimento do congelador para 

fazer a sua limpeza deve usar somente agua com uma esponja e um pano seco para limpar. Deixe o compartimento 

totalmente seco,deixe a porta aberta por algum tempo, para secar bem naturalmente com ajuda da temperatura ambiente. 

Finalmente volte ligar o aparelho á corrente elétrica. Não se esqueça que deve desligar o aparelho da corrente elétrica para 

fazer a limpeza. 

 Não use escovas rijas, esfregões de aço ou qualquer produto para limpar que seja 

abrasivo para o material do aparelho tais como pasta dos dentes ou solventes orgânicos 

tais como álcool, acetona, óleo de banana, etc. Não use também agua a ferver, produtos 

ácidos ou alcalinos pois deve considerar que os mesmos podem danificar a superfície 

exterior e interior. 

 Não lave com agua partes do aparelho que possam interferir com a parte elétrica do 

mesmo ou as zonas dos circuitos elétricos. 

  

POR FAVOR NÃO SE ESQUEÇA QUE DEVE DESLIGAR O APARELHO DA CORRENTE ELETRICA PARA 

FAZER A LIMPEZA OU DESCONGELAR 

 
4.2 -Limpeza do tabuleiro da porta 

 

 
 

4 MANUTENÇÃO E CUIDADOS COM O FRIGORIFICO 

 

 

 

 

Use um pano macio ou uma esponja para limpar o interior do refrigerador, com duas colheres de sopa de bicarbonato de sódio e 

um litro de água morna. Em seguida, lave com água e limpe. Após a limpeza, abra a porta e deixe secar naturalmente antes 

de ligar.

As poeiras atrás do refrigerador e no chão devem ser limpas a tempo para melhorar o efeito de resfriamento e a economia de energia.

Verifique a junta da porta regularmente para se certificar de que não há detritos. Limpe a junta da porta com um pano macio 

umedecido com água e sabão ou detergente diluído.

O interior do refrigerador deve ser limpo regularmente para evitar odores.

Por favor, desligue o aparelho antes de limpar o interior, remova todos os alimentos, bebidas, prateleiras, gavetas, etc.
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(A imagem acima é somente para referência. A atual configuração depende do produto físico ou da declaração do distribuidor.) 

 

 

4.3 - Fora de funcionamento 

z Nas partes interiores do frigorífico na linha das prateleiras há um recuo que pode ser levantado para outra posição e as 

prateleiras sairão facilmente. 

z Ajuste ou limpe as prateleiras como lhe for mais conveniente. 

 
(A imagem acima é somente para referência. A atual configuração depende do produto físico ou da declaração do distribuidor.) 

4.4 -Descongelação 

Auto descongelação 

4.5 -Fora de funcionamento 

z 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. 

z Por favor desligue o aparelho da corrente se esteve algum tempo sem o utilizar para proceder á limpeza do mesmo. Deixe a 
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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. 

z 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 MOVE O APARELHOSE OMESMO NÃO FOR ESTRITAMENTO  

 

 

NECESSÁRIO, POIS PODE DANIFICAR O TEMPO DE VIDA DO FRIGORIFICO. 

 

 

5.1 -Os seguintes pequenos problemas, podem por vezes ser resolvidos por si sem recorrer a um técnico. Se não conseguir 

resolver o problema ou ele não estiver listado no quadro seguinte , então terá que chamar a assistência técnica da marca ou um 

técnico habilitado para este tipo de aparelhos. 

 

 

 

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.  

 5  QUESTÕES MAIS FREQUENTES 
5.  
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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. 

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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