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1. Indicadores externos de Energia Ligada e alarmes
2. Painel de controlo
3. Luz LED principal
4. Ventoinha
5. Luz em Multi-flow*
6. Separador da prateleira*
7. Área de ar frio Multi-flow*
8. Suporte para garrafas*
9. Tampa do sensor
10. Gaveta zero graus*
11. Chapa de características com o nome comercial
12. Compartimento do frigorífico (indicado para carne e 

peixe)
13. Área de prateleiras
14. Gaveta para fruta e legumes
15. Separador da gaveta para fruta e legumes*
16. Kit de reversibilidade das portas
17. Caixa para ovos*
18. Suporte para garrafas*
19. Prateleiras da porta
20. Juntas da porta
* Disponível em modelos selecionados

COMO LIGAR O APARELHO
Depois de 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 no seu interior. Quando o aparelho é ligado à 
energia eléctrica, o visor ilumina-se, e todos os símbolos 
aparecem no visor durante cerca de 1 segundo. Os 
valores predefinidos (de fábrica) do compartimento do 
frigorífico acendem-se.

COMO INVERTER A ABERTURA DA PORTA
- consulte as Instruções de Utilização em anexo 
(Version_2) 
Recomenda-se que a inversão da abertura da porta seja 
realizada por duas pessoas. 
Não está prevista a inversão da abertura da porta para: 
- modelos com pega integrada 
- modelos com painel de vidro na porta. 

As especificações, dados técnicos e imagens 
podem variar conforme o modelo

2

4

7
6

10
11

14

17

15

189

12

13
X X

3

5

19

20
16

1

8

Antes de usar o aparelho, leia cuidadosamente 
as Instruções de Utilização.

5019 320 00114

GUIA DE INÍCIO RáPIDO

TABELA DE ALARMES
TIPO DE ALARME Sinal Causa Solução

Alarme de porta aberta Ativa-se o sinal sonoro e o símbolo de Aviso  pisca. A porta permaneceu aberta durante mais de 2 minutos Feche a porta ou prima Parar Alarme para silenciar o alarme sonoro.

Mau funcionamento A letra "F" pisca no visor (°C) Mau funcionamento do produto. Contacte o Serviço Pós-venda

PT

6th SENSE FRESH CONTROL
Esta função funciona automaticamente para 
assegurar que são mantidas as condições ideais para 
conservar os alimentos guardados. Para desativar o 
"6th Sense Fresh Control", fixe em simultâneo os 
botões Férias  e Parar Alarme  durante  
3 segundos até ser emitido um sinal sonoro e o 
símbolo da ventoinha  se desligar confirmando que 
a função foi desativada. Para tornar a ativar esta 
função, siga o mesmo procedimento. 
Nota: Ao desativar a função desliga a VENTOINHA 
do frigorífico. 

Indicador de ENERGIA LIGADA (LED EXTERNO) 
Um LED externo verde que indica que o aparelho está LIGADO.  
 
Este desliga-se automaticamente quando a porta é aberta.

INDICADOR DE ALARME (LED EXTERNO) 
Este LED vermelho pode piscar para indicar a ocorrência de um alarme ou falha mesmo 
quando a porta está fechada. Abra a porta e verifique no Painel de Controlo interno qual 
o alarme/falha que ocorreu.

VISOR DE 
TEMPERATURA

BOTãO LIGADO/EM ESPERA
Para colocar o produto Em Espera, 
prima e mantenha premido o botão 
durante 3 segundos. Todos os símbolos 
se apagam excepto o indicador Ligado/
Em espera  Para tornar a ativar o 
aparelho, prima uma vez (brevemente) 
este botão. (consulte as Instruções de 
Utilização).

BOTãO DA TEMPERATURA 
Prima o botão da temperatura  para alterar a 
temperatura: o valor muda ciclicamente entre  
8 °C e 2 °C.
Nota: Os pontos de ajuste apresentados, 
correspondem à temperatura média em todo o 
frigorífico.

Botão ARREFECIMENTO RáPIDO
Com a função Arrefecimento Rápido, é possível aumentar a capacidade de arrefecimento no 
compartimento do frigorífico. Esta função é recomendada quando se coloca uma quantidade de 
alimentos muito elevada no compartimento do frigorífico. Prima o botão Arrefecimento Rápido  
para ativar a função de Arrefecimento Rápido 
Quando ativado, o indicador de Arrefecimento Rápido acende-se. A função desactiva-se 
automaticamente após 6 horas, ou manualmente premindo novamente o botão Arrefecimento 
Rápido . 

BOTãO PARAR ALARME
Prima em caso de aviso para silenciar o alarme 
sonoro.

BOTãO FÉRIAS 
Esta função pode ser ativada para reduzir o consumo 
de energia do aparelho durante um período de tempo 
prolongado. Antes de ativar esta função, deverá 
retirar toda a comida perecível do compartimento 
frigorífico e certificar-se de que a porta está 
devidamente fechada, pois o frigorífico irá manter 
uma temperatura adequada para evitar a função 
de maus odores (+12 °C). Para ativar/desativar 
prima durante 3 segundos o botão Férias. Quando 
a função é ativada, o símbolo correspondente 
acende-se e a temperatura do compartimento 
frigorífico será programada para mais elevada (o visor 
da temperatura apresenta a nova temperatura de 
+12 °C). Alterar a temperatura programada desativa 
automaticamente a função.

VENTOINHA 
A Ventoinha melhora a distribuição da temperatura no 
interior do aparelho, permitindo uma melhor 
conservação dos alimentos. A ventoinha vem definida 
de fábrica para estar ligada. Para desligar a 
VENTOINHA, prima e mantenha premidos os botões 
Férias  e Parar Alarme  em simultâneo durante  
3 segundos até ouvir o um sinal sonoro e o símbolo 
da ventoinha  se desligar, confirmando que a 
ventoinha foi desligada. Para ligar a VENTOINHA 
repita o mesmo procedimento. Como confirmação, 
será emitido um sinal sonoro e o símbolo acende-se.

INDICADOR ARREFECIMENTO RáPIDO 
Indicador de ALARME (veja abaixo a Tabela de 
Avisos)

INDICADOR LIGADO/EM ESPERA INDICADOR FÉRIAS 
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