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Função 6th Sense Fresh Control
Permite alcançar rapidamente as condições de conservação óptimas da
temperatura e humidade no interior do aparelho. Para funcionar
correctamente, o ventilador também deverá estar activado.

Função Eco night (Eco night) 
A função Eco night permite centrar o consumo energético do aparelho nos horários de tarifa reduzida (geralmente coincidentes com as horas nocturnas), quando a energia está disponível em grandes
quantidades e é mais económica, comparativamente com as horas diurnas (apenas nos países que utilizam um sistema de tarifa múltipla com base no horário - consulte os vários tarifários do seu fornecedor de
energia eléctrica). Para activar a função, prima o botão Eco night à hora de início da tarifa reduzida (com base no seu tarifário específico). Por exemplo, se a tarifa reduzida é aplicada a partir das 20:00, prima o
botão em correspondência com essa hora. Quando o LED da função Eco night estiver aceso (ON), a função está activada. Uma vez activada a função, o aparelho começa automaticamente a adaptar o consumo
de energia com base no horário seleccionado, isto é, consumindo menos energia durante o dia comparativamente à noite.
IMPORTANTE: Para funcionar de modo correcto, a função deve estar activada durante o dia e a noite. A função permanece activada até ser desactivada (ou é desactivada em caso de falha de energia, ou caso
desligue o aparelho). Para desactivar a função, prima novamente o botão. Quando o LED da função Eco night está desligado (OFF), a função não está activada.
Nota: o consumo de energia do aparelho é indicado com a função Eco night desactivada.
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Desactivação alarmes sonoros (Stop Alarm) 
Para desactivar os alarmes sonoros, prima o botão "Stop Alarm".

On/Stand-by  
Prima por 5 segundos para desactivar o aparelho.
No modo em espera, não se ilumina nenhum
ícone no visor e a luz no compartimento frigorífico
está desligada. Prima a tecla para voltar a activar o
produto.
Nota: esta operação não desliga o aparelho da
alimentação eléctrica.

Congelação rápida (Fast Freeze)
Prima o botão "Freezer" por 3 segundos 24 horas
antes de introduzir no compartimento de
congelação grandes quantidades de alimentos a
congelar. Quando a função está activada, o visor
exibe a sequência apresentada na imagem.
A função desactiva-se automaticamente após 48
horas ou manualmente premindo novamente o
botão "Freezer".
Nota: não ponha os alimentos a congelar em
contacto com outros já congelados.

GUIA RÁPIDO

O que fazer se... Causas possíveis: Soluções:

O painel de controlo está desligado e o aparelho não funciona.

O aparelho pode estar no modo On/Stand-by
Pode existir um problema na alimentação eléctrica do aparelho.

Active o aparelho com o botão On/Stand-by.
Verifique se:
- não existem interrupções de corrente;
- a ficha está correctamente introduzida na tomada e o eventual interruptor bipolar de rede está na posição correcta
(permite a alimentação do aparelho);
- as protecções do sistema eléctrico da habitação funcionam;
- o cabo de alimentação não está danificado.

A luz interna não funciona.

Pode ser necessário substituir a luz.

O aparelho pode estar no modo On/Stand-by

Modelos com lâmpada: desligue o aparelho da rede eléctrica, verifique a lâmpada e substitua-a, se necessário, por uma
nova (consulte o capítulo "Substituição da lâmpada ou LED").
Modelos com luzes LED: contacte o serviço de assistência técnica autorizado.
Active o aparelho com o botão On/Stand-by.

A temperatura no interior dos compartimentos não está suficientemente fria. Podem ser várias as causas (consulte a coluna "Soluções").

Verifique se:
- as portas fecham correctamente;
- o aparelho não está colocado perto de uma fonte de calor;
- a temperatura regulada é adequada;
- a circulação de ar através das grelhas de ventilação na base do aparelho não está obstruída.

Há água no fundo do compartimento frigorífico. O orifício de descarga da água de descongelação está obstruído. Limpe o orifício de descarga da água de descongelação (consulte o capítulo "Manutenção e limpeza do aparelho").

O rebordo frontal do aparelho, em correspondência com o batente do vedante da
porta, está quente. Não é um defeito. É um efeito para prevenir a formação de condensação. Não é necessária uma solução.

O indicador luminoso vermelho pisca e activa-se um sinal sonoro
Alarme porta aberta
Activa-se quando uma porta permanece aberta por muito tempo.

Para desactivar o sinal sonoro, feche as portas do produto.
Se o sinal sonoro não se desactiva, trata-se de um Alarme blackout (corte de energia). 

Acende-se o indicador luminoso vermelho , activa-se um sinal sonoro e os indicadores

da temperatura do compartimento frigorífico piscam como na figura: 

Alarme de avaria
O alarme indica uma avaria num componente técnico.

Contacte o serviço de assistência técnica autorizado. Prima a tecla "Desactivação alarmes sonoros" para desactivar o sinal
sonoro.

O indicador luminoso vermelho pisca , activa-se um sinal sonoro que permanece activo mesmo
com a porta fechada. Os indicadores de temperatura do compartimento de congelação podem piscar.

Alarme blackout
Activa-se ao verificar-se uma interrupção prolongada da alimentação eléctrica que causa um
aumento da temperatura no compartimento de congelação.

Prima a tecla de desactivação dos alarmes para desactivar o sinal sonoro. O alarme de temperatura pode activar-se caso o
compartimento de congelação não tenha atingido a temperatura para a conservação óptima dos alimentos (consulte a
secção "alarme de temperatura compartimento de congelação"). Verifique o estado dos alimentos antes de os consumir.

O indicador luminoso vermelho ilumina-se (sem piscar) ,activa-se um sinal sonoro e
os indicadores de temperatura do compartimento de congelação piscam.

Alarme de temperatura compartimento de congelação
O alarme de temperatura indica que a temperatura do compartimento não é a ideal. Esta situação pode
ocorrer: na primeira utilização, após a descongelação e/ou limpeza, no caso de congelação de grandes
quantidades de alimentos ou quando a porta do congelador não fecha perfeitamente.

Prima a tecla de desactivação dos alarmes sonoros para desactivar o sinal sonoro. Ao atingir as condições
óptimas de temperatura, o indicador luminoso vermelho desactiva-se automaticamente. Se o alarme de temperatura
permanecer activado, contacte o serviço de assistência técnica autorizado.

Temperatura do compartimento de congelação
É possível regular uma temperatura diferente com o botão "Freezer".
As regulações possíveis são cinco.

Temperatura do compartimento frigorífico
É possível regular uma temperatura diferente com o botão "Fridge".
As regulações possíveis são cinco.

Ventilador (se disponível)
O ventilador é predefinido como ACTIVADO.
É possível desactivar o ventilador premindo a
tecla que se encontra na base (consulte a
figura). Se a temperatura ambiente supera os
27°C, ou se nas prateleiras de vidro se encontram gotas de água, é
indispensável que o ventilador esteja activo para garantir a correcta
conservação dos alimentos. Desactivar o ventilador permite optimizar
os consumos de energia.

Compartimento do frigorífico
A. Ventilador e filtro antibacteriano e anti-odores
(consoante o modelo)

B. Luz indicadora ou LED (consoante o modelo)
C. Prateleiras
D. Luzes LED (consoante o modelo)
E. Superfície da cobertura Compartimento Especial
("Carne & Peixe" ou "Zero Graus") (se fornecido)

F. Compartimento Especial ("Carne & Peixe" ou "Zero
Graus") (se fornecido)

G. Superfície de cobertura da(s) gaveta(s) para fruta e
legumes

H. Gaveta(s) para fruta e legumes
I. Chapa de características (colocada ao lado da gaveta
para fruta e legumes)

L. Painel de controlo
P. Compartimento para lacticínios
Q. Balcões
R. Suporte de garrafas (se fornecido)
S. Balcão para garrafas 

Zona menos fria
Zona intermédia
Zona mais fria
Zona de fruta e legumes

Compartimento do congelador 
M. Gaveta superior ou porta (zona de congelação)
N. Gavetas central e inferior (zona de conservação de
alimentos congelados e ultra-congelados)

O. Recipiente para cubos de gelo (se fornecido)
Nota: Todos os suportes, os balcões e as prateleiras são
amovíveis.
As temperaturas de conservação ideal dos alimentos já
foram reguladas na fábrica

Antes de utilizar o aparelho, leia atentamente as
instruções fornecidas com o produto.
As características, dados técnicos e imagens podem
variar consoante o modelo.
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