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1. Compartimento para congelação
2. Unidade de comando e de controlo
3. Zona para gavetas e cestos com 

compartimentos
4. Chapa de características (situada no interior 

do aparelho)
5. Eutéticos (no interior do aparelho, se 

previsto)
6. Dreno para a água de descongelação

 Zona de conservação
 Zona de congelação

Nota: O desenho das gavetas e dos 
acessórios pode variar conforme o modelo.

 FICHA TÉCNICA DO PRODUTO PT

A. Botão de definição de temperatura (muda 
a definição da temperatura ciclicamente) e 
liga/desliga o congelador (função Stand by)

B. Luz de alarme temperatura
C. Luz indicadora de visualização da 

temperatura programada:

- Luz indicadora 1: temperatura mais baixa
- Luz indicadora 2: temperatura média
- Luz indicadora 3: temperatura alta
- Todas as luzes indicadoras acesas 
corresponde à função de congelação rápida

COmANDOs

Para activar a função de congelação rápida, prima repetidamente o botão A, até que as luzes 
indicadoras 1, 2 e 3 pisquem e depois se fixem. A função desactivar-se-á automaticamente ao fim 
de 48 horas.

CONgelAçãO RáPIDA 

Led 1 Led 2 Led 3
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Para activar a função Stand by prima o botão A por 3 segundos e aparelho desliga-se. Para o 
reactivar prima novamente o botão A.

FUNçãO sTAND By 

Nota:
O alarme de temperatura pode activar-se também após uma abertura prolongada da porta 
ou após a introdução de alimentos frescos na zona de congelação; o aumento temporário da 
temperatura assinalado não influi na conservação perfeita dos alimentos já congelados.

sINAlIzAçãO De AlARmes 

Estes aparelhos estão preparados de forma a descongelar automaticamente em função das 
condições de utilização e de humidade ambientais.
Siga o procedimento de “Como ligar o aparelho”.

Para os modelos No frost siga os passos de (1-6):
1.  Prima o botão A de ligar/desligar o congelador durante 3 

segundos.
2. Retire a ficha da tomada ou desligue o interruptor geral.
3.  Insira o dreno de escoamento no orifício apropriado (ver 

desenho).
4.  Proceda em conformidade com as indicações ilustradas 

no Manual de instruções.
5. Volte a ligar a ficha.
6. Prima o botão A de ligar/desligar o congelador.
Siga o procedimento de “Como ligar o aparelho”.

DesCONgelAçãO 
(para os modelos No Frost não é necessária intervenção do utilizador)

sinal Causa solução

Alarme 
de temperatura

A luz B acende-se A temperatura interna é
superior a 12 °C

Manter a porta fechada 
até o alarme ser 
desactivado.


