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1. Indicador e botão Ligado/Modo de 
repouso

2. Alarme de corte de energia 
Indicador de alarme de corte de 
energia longo 
(consultar a Tabela de Alarmes abaixo)

3. Temperatura do Frigorífico / Botão 
de Arrefecimento rápido

4. LEDs de Temperatura do Frigorífico
5. Botão para Desligar Alarme  

(consultar Tabela de Alarmes abaixo)
6. Indicador 6th Sense
7. Indicador de Bloqueio das Teclas 
8. LEDs da Temperatura do 

Congelador
9. Botão Temperatura do 

Congelador / Congelação Rápida

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

GUIA DE CONSULTA 
DIÁRIA

Antes de utilizar o aparelho, leia atentamente o guia de Saúde e Segurança.

OBRIGADO POR TER ADQUIRIDO UM PRODUTO 
WHIRLPOOL
Para receber mais informações e assistência, 
registe o seu produto em  
www. whirlpool. eu/register

WWW
Pode transferir as Instruções de Segurança e o 
Guia de Utilização e Manutenção visitando o 
nosso website docs. whirlpool. eu e seguindo as 
instruções no verso do presente guia.

MÁQUINA

PAINEL DE COMANDOS

1. Compartimento de frutas e 
legumes *

2. Zona Alimentos Delicados 0 °C /  
Descongelação Segura *

3. Compartimento do congelador e 
de armazenamento

4. Prateleira para laticínios *
5. Prateleiras amovíveis *
6. Indicador da temperatura *
7. Suporte para garrafas*
8. Prateleira para garrafas*
9. Pés de nivelamento

* Variável consoante o número e/ou a 
posição, disponível apenas em modelos 
selecionados.
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ACESSÓRIOS
GELO FÁCIL GRELHA PARA GARRAFAS

 

UTILIZAR PELA PRIMEIRA VEZ
COMO LIGAR O APARELHO
Após ligar o aparelho à eletricidade, este começa a trabalhar 
automaticamente. Depois de ligar o aparelho, aguarde 
pelo menos 4-6 horas antes de colocar alimentos nos 
compartimentos do frigorífico e do congelador.

Quando o aparelho é ligado à corrente elétrica, o visor 
ilumina-se e todos os símbolos aparecem no visor durante 
cerca de 1 segundo. Os valores predefinidos (de fábrica) do 
compartimento frigorífico/congelador acendem-se.

UTILIZAÇÃO DIÁRIA
FUNÇÕES
INDICADOR/BOTÃO LIGADO/MODO DE REPOUSO
Para colocar o produto Em Espera, prima continuamente 
o botão durante 3 segundos. Todos os ícones se apagam 
exceto:

TEMPERATURA DO FRIGORÍFICO
Para ajustar a Temperatura do Frigorífico, prima o botão ºC 
do frigorífico. A temperatura do frigorífico pode ser ajustada 
entre +2 °C e +8 °C, tal como indicado pelos LEDs indicadores 
da temperatura do frigorífico.

ARREFECIMENTO RÁPIDO
Com a função Arrefecimento rápido, é possível aumentar o 
arrefecimento no compartimento do frigorífico. Esta função é 
recomendada quando se coloca uma grande quantidade de 
alimentos no compartimento do frigorífico. Mantenha o botão 
ºC do frigorífico premido durante 3 segundos para ativar a 
função Arrefecimento Rápido. Quando a função está ativada, a 
indicação do Arrefecimento Rápido é apresentada pelos LEDs 
de temperatura do frigorífico, tal como mostrado na sequência 
de imagens ao lado.
A função desativa-se automaticamente após 6 horas ou 
manualmente premindo novamente o botão ºC do frigorífico.

TEMPERATURA DO CONGELADOR
Para ajustar a temperatura interna do congelador, prima o 
botão ºC do congelador . A temperatura do congelador 
pode ser ajustada entre -16°C e -24°C, tal como indicado pelos 
LEDs de temperatura do congelador.

CONGELAÇÃO RÁPIDA
Esta função é recomendada quando se coloca uma 
quantidade de alimentos muito elevada no compartimento 
do congelador para ser congelada.
24 horas antes de congelar alimentos frescos, mantenha o 
botão "ºC" do Congelador premido durante 3 segundos para 
ativar a função de congelação rápida. Quando a função está 
ativada, a indicação da Congelação Rápida é apresentada 
pelos LEDs indicadores da temperatura do frigorífico, tal como 
mostrado na sequência de imagens ao lado.
Ao fim de 24 horas, coloque os alimentos a congelar no 
cesto superior do compartimento do congelador. A função 
desativa-se automaticamente após 48 horas ou manualmente 
premindo novamente o botão ºC do Congelador.

FUNÇÃO BLOQUEIO DAS TECLAS
Para bloquear/desbloquear as teclas do Painel de Controlo, prima 
o botão Bloqueio de Teclas durante 3 segundos. O indicador do 
Bloqueio de Teclas está aceso quando a opção está ativada.

INDICADOR 6TH SENSE
A tecnologia 6th Sense funciona automaticamente para 
assegurar que são mantidas as condições ideais para conservar 
os alimentos guardados.

VISOR INTELIGENTE
Esta função opcional pode ser usada para poupar energia. 
Para ativar o Visor Inteligente, prima os botões ºC do 
frigorífico e do congelador simultaneamente durante 3 
segundos, até ouvir um sinal sonoro. Para desativar esta 
função, siga o mesmo procedimento. Lembre-se que esta 
função não desliga o aparelho da corrente elétrica, reduzindo 
apenas o consumo de energia do visor externo.

Consultar o Guia de Utilização e Manutenção para mais detalhes 
sobre as funções/ consultar a última página para mais informações 
sobre como obter o Guia de Utilização e Manutenção
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ZONA FOOD CARE 0 °C / DESCONGELAÇÃO SEGURA *
Trata-se de um compartimento especialmente concebido 
para conservar alimentos delicados, como carne e peixe 
frescos. A temperatura baixa do compartimento possibilita 
o armazenamento de alimentos até uma semana (testes 
realizados em produtos de carne) sem que estes percam 
quaisquer nutrientes, o seu aspeto e o seu sabor.
O compartimento também é muito adequado para efetuar 
uma descongelação saudável dos alimentos, uma vez que a 
baixa temperatura evita a proliferação dos micro-organismos 
protegendo, em simultâneo, o sabor e as características 
organolépticas dos alimentos.
Não é adequado para o armazenamento de frutas, legumes e 
verduras. Contudo, pode ser utilizado para massas frescas recheadas 
ou mesmo alimentos cozinhados ou sobras de alimentos.

INDICADOR DA TEMPERATURA *
O indicador da temperatura indica se a temperatura 
existente no interior do produto é baixa o suficiente para o 
armazenamento de alimentos, apresentando a palavra "OK".
1. Verifique se a palavra "OK" é apresentada claramente no 

indicador luminoso (ver a imagem abaixo).

2. Se a palavra "OK" não for apresentada, tal significa que a 
temperatura é demasiado elevada: defina uma 
temperatura mais baixa e aguarde cerca de 10 horas até 
que a temperatura esteja estabilizada.

3. Verifique o indicador luminoso novamente: Se necessário, 
reajuste a temperatura seguindo o procedimento inicial. Se 
tiver adicionado grandes quantidades de alimentos ou se a 
porta do frigorífico tiver sido aberta com muita frequência, 
é normal que o indicador não apresente a palavra "OK". 
Aguarde, pelo menos, 10 horas antes de ajustar o botão de 
FUNCIONAMENTO DO FRIGORÍFICO para uma definição de 
temperatura mais baixa.

PRATELEIRAS *
Graças às guias especiais, as prateleiras são amovíveis e a sua 
altura pode ser ajustada, permitindo o fácil armazenamento 
de recipientes e alimentos de grandes dimensões.

GAVETA DE FRUTAS E LEGUMES *
A gaveta para frutas e vegetais estão especialmente 
concebidas para manter as frutas e os vegetais frescos. Abra o 
regulador da humidade (posição B) caso pretenda armazenar 
alimentos, tais como frutas, num ambiente menos húmido 
ou feche o mesmo (posição A) para armazenar alimentos, tais 
como vegetais, num ambiente mais húmido.

A

B

A

B

TABELA DE ALARME

TIPO DE 
ALARME SINAL CAUSA SOLUÇÃO

Alarme de 
porta aberta

Ativa-se o alarme sonoro e o 
indicador de alarme  pisca.

A porta permaneceu aberta 
durante mais de 2 minutos.

Feche a porta ou prima "Parar Alarme" para 
silenciar o alarme sonoro.

Alarme da 
temperatura

O visor LED da Temperatura 
pisca (°C) e o Indicador de 
Alarme  permanece aceso.

A temperatura no interior do 
congelador não é adequada.

Prima o botão Parar Alarme  ; o alarme 
sonoro para, o visor da temperatura (°C) pisca e 
o indicador de alarme  permanece aceso até 
que seja atingida uma temperatura < -10°C.

Alarme de 
Corte de 
Energia 
Prolongado

O Ícone do Alarme de Falha de 
Energia  continua aceso e o 
Indicador do Alarme  pisca.

Corte de energia prolongado, 
capaz de fazer com que 
a temperatura no interior 
aumente até 0°C.

Prima o botão Parar Alarme  ; o alarme 
sonoro para, o visor da temperatura (°C) pisca e 
o indicador de alarme  permanece aceso até 
que seja atingida uma temperatura < -10°C.

ALGUNS DOS SONS DE 
FUNCIONAMENTO QUE PODERÁ OUVIR
Um som sibilante quando liga o aparelho pela 
primeira vez ou após uma longa paragem.

Um som gorgolejante resultante da entrada 
do líquido refrigerante na tubagem.

Um som tipo "BRRR" resultante do 
funcionamento do compressor.

Um zumbido quando a válvula da água 
ou a ventoinha começam a funcionar.

Um som de rachar quando o compressor 
arranca.

O som tipo "clique" é resultante do 
termóstato que ajusta a frequência de 
funcionamento do compressor.
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FICHA DO PRODUTO
WWW A ficha do produto contendo os dados energéticos para 

este aparelho, pode ser transferida a partir do website da Whirlpool 
docs. whirlpool. eu

COMO OBTER O GUIA DE UTILIZAÇÃO E 
MANUTENÇÃO
> WWW Transfira o Guia de Utilização e Manutenção 
a partir do nosso website docs. whirlpool. eu  
(pode utilizar este código QR), especificando o 
código comercial do produto.

> Em alternativa, contacte o nosso Serviço  
Pós-Venda.

CONTACTAR O SERVIÇO DE PÓS-VENDA
Pode encontrar os nossos contactos no manual de 
garantia. Ao contactar o nosso Serviço  
Pós-Venda, indique os códigos fornecidos na placa 
de identificação do seu produto.

Impresso em Itália

COMO ARMAZENAR ALIMENTOS  
E BEBIDAS

Legenda

ZONA FRESCA
Recomendada para o armazenamento de bebidas, 
leite e alimentos, tais como laticínios, charcutaria, 
iogurtes, ovos, manteiga, molhos, picles e sobremesas

GAVETA DE FRUTAS E VEGETAIS

ZONA MAIS FRIA:  
ZONA FOOD CARE 0 °C / DESCONGELAÇÃO 
SEGURA *
Recomendada para o armazenamento de carne, 
peixe, carnes frias, alimentos cozinhados, sobras 
de alimentos.
Esta zona também é adequada para a 
descongelação de alimentos. 

GAVETA DA ZONA DE CONGELAÇÃO RÁPIDA
Máx. zona fresca recomendada para congelar 
alimentos frescos/cozinhados.

GAVETAS NORMAIS DO CONGELADOR
Recomendadas para o armazenamento de gelados 
e de alimentos congelados.

Nota: O tom cinza da legenda não corresponde à cor 
das gavetas

COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO
Use recipientes de plástico reciclável, metal, 
alumínio e vidro e película aderente para 
embrulhar os alimentos.
Feche sempre bem ou cubra os recipientes 
de líquidos e alimentos que possam 
entornar ou que possam ser contaminados 
por transferência de outros odores ou 
sabores.
Se tiver uma pequena quantidade de 
alimento para guardar no compartimento 
frigorífico, recomendamos que utilize as 
prateleiras acima da gaveta de vegetais pois 
esta é a área mais fresca do compartimento.

Os alimentos que libertem uma grande 
quantidade de etileno e que são sensíveis 
a este gás, tais como as frutas e os vegetais, 
devem ser armazenados em separado ou 
cobertos de forma a não reduzir o seu prazo 
de validade; por exemplo, não armazene 
tomates juntamente com kiwis ou couves.
Para evitar que as garrafas caiam, pode 
usar o suporte para garrafas (disponível em 
modelos selecionados).
Não guarde alimentos muito perto um 
dos outros para permitir uma suficiente 
circulação de ar.

COMPARTIMENTO DO CONGELADOR
O congelador é o local ideal para armazenar 
alimentos congelados, fazer cubos de gelo e 
congelar alimentos frescos.
O número máximo de quilogramas de 
alimentos frescos que pode congelar num 
período de 24 horas está indicado na placa 
de características (...kg/24 horas).
Se desejar armazenar uma pequena 
quantidade de alimentos no congelador, 
recomenda-se a utilização das áreas mais 
frias do compartimento do congelador, 
nomeadamente, a área do meio.
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