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DESCRIÇÃO DO APARELHO
A. Compartimento frigorífico
1. Gaveta para fruta e legumes
2. Prateleiras e zona para prateleiras
3. Grupo do termóstato com luz
4. Prateleiras laterais
5. Prateleira para garrafas
6. Suporte de garrafas amovível
7. Chapa de características (situada ao lado da

gaveta para fruta e legumes)
8. Cuvete de gelo
9. Contraporta do compartimento congelador

B. Compartimento congelador, se 
disponível

Zona mais fria

Zona menos fria

Notas: o número das prateleiras e a forma dos
acessórios podem variar conforme o modelo.
Todos os suportes, tabuleiros e prateleiras são
amovíveis.

Atenção: Os acessórios do frigorífico não
podem ser lavados na máquina de lavar loiça.

Atenção: feche a contraporta!

COMANDOS
A. Botão do termóstato
B. Botão da luz
D. Marca de referência da posição do termóstato
E. Lâmpada
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Este aparelho é um frigorífico automático ou um
frigorífico com congelador de estrelas.
A descongelação do compartimento frigorífico é
completamente automática.
O frigorífico funciona a uma temperatura ambiente
entre +16°C e +32°C.

Como ligar o aparelho
Ligue o aparelho à corrente eléctrica.
O botão do termóstato permite regular a temperatura
do compartimento frigorífico, mantendo as prestações
no interior do compartimento congelador.

Regulação da temperatura
Sempre que pretender alterar a temperatura no
compartimento, rode o botão de regulação do
termóstato:
• para os números mais baixos 1-2/MIN se desejar

que a temperatura no interior do compartimento
seja MENOS FRIA;

• para os números 3-4/MED para obter uma
temperatura MÉDIA;

• para os números mais altos 5-7/MAX para obter
uma temperatura MAIS FRIA.

Termóstato em •: as funções do aparelho e a iluminação são interrompidas.

Nota:
A temperatura ambiente, a frequência de abertura da porta e o posicionamento do aparelho podem
influenciar as temperaturas internas dos dois compartimentos.
As posições do termóstato devem variar em função destes factores.

Como conservar os alimentos no compartimento frigorífico
Coloque os alimentos conforme ilustrado na figura ao
lado
A. Alimentos cozidos
B. Peixe, carnes
C. Fruta e legumes
D.Garrafas
E. Ovos
F. Manteiga, lacticínios, queijos
Nota:
• A distância entre as prateleiras e a parede traseira

interna do frigorífico garante a livre circulação do ar.
• Não coloque os alimentos em contacto directo com

a parede posterior do compartimento.
• Conserve os líquidos em recipientes fechados.
• É normal que a conservação de legumes com

elevado teor de água (ex.: alface) provoque a
formação de condensação nas gavetas inferiores e nas prateleiras intermédias; isto não prejudica o
correcto funcionamento do aparelho. De qualquer forma, é aconselhável embalar os legumes para
evitar a formação de condensação.

COMO USAR O COMPARTIMENTO
FRIGORÍFICO 



41

COMO USAR O CONGELADOR
O compartimento congelador, se disponível, tem

estrelas.
Para saber o período de conservação dos alimentos
congelados, consulte as indicações nas embalagens.
Quando comprar alimentos congelados, verifique se:
• A embalagem ou o pacote estão intactos, uma vez que o

alimento pode estar deteriorado. Se uma embalagem
estiver inchada ou mostrar sinais de humidade, significa
que não foi conservada nas melhores condições e pode ter
sofrido um início de descongelação.

• Os alimentos congelados devem ser a última compra e
transportados em sacos térmicos.

• Assim que chegar a casa, coloque imediatamente os
alimentos congelados no congelador.

• Não volte a congelar alimentos parcialmente
descongelados, utilize-os num prazo de 24 horas.

• Evite ou reduza ao mínimo as variações de temperatura.
Respeite o prazo de validade indicado na embalagem.

• Siga sempre as instruções da embalagem para a
conservação dos alimentos congelados.

Cubos de gelo
• Encha a cuvete de gelo com 3/4 de água e coloque-a no

fundo do compartimento congelador.
Se a cuvete ficar colada no fundo do congelador, não utilize
objectos pontiagudos ou cortantes para removê-la.
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Para um perfeito funcionamento, é aconselhável
descongelar o compartimento congelador quando a
camada de gelo nas paredes atingir 3 mm de espessura
ou, de qualquer forma, pelo menos 2 vezes por ano.
É aconselhável efectuar a descongelação quando a
quantidade de alimentos no aparelho for mínima.
1. Abra a porta, retire os alimentos do congelador e

embrulhe-os em folhas de jornal. Coloque-os num local
fresco ou num saco térmico.

2. Desligue o aparelho da tomada.
3. Deixe a porta do congelador aberta para permitir a

descongelação do gelo nas paredes do compartimento.
4. Retire a água de descongelação com uma esponja.
5. Limpe com uma esponja humedecida em água tépida e

detergente neutro. Não use abrasivos.
6. Enxagúe e seque bem.

• Nota: Para evitar danos irreparáveis no compartimento, não utilize instrumentos metálicos
pontiagudos ou cortantes para retirar o gelo nem a aqueça artificialmente o compartimento
mais frio.

COMO DESCONGELAR E LIMPAR O
COMPARTIMENTO CONGELADOR 

Limpe periodicamente o compartimento frigorífico.
A descongelação do compartimento frigorífico é
completamente automática.
A presença periódica de gotas de água na parede traseira
interna no compartimento frigorífico assinala a fase de
descongelação automática. A água de descongelação é
escoada através de um furo de descarga e, de seguida, é
recolhida num recipiente onde evapora.
Limpe frequentemente o orifício de drenagem da água de
descongelação, usando o utensílio fornecido, para garantir o
escoamento constante e correcto da água de descongelação.
Antes de qualquer operação de limpeza, retire a ficha da
tomada de corrente.
• Utilize uma esponja humedecida em água morna e/ou

detergente neutro.
• Enxagúe e seque com um pano macio.
Não use abrasivos.

COMO LIMPAR O COMPARTIMENTO
FRIGORÍFICO 
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LIMPEZA E MANUTENÇÃO
• Limpe periodicamente as grelhas de ventilação e o

condensador na parte traseira do aparelho com um
aspirador ou com uma escova

• Limpe o móvel com um pano macio

Ausências prolongadas
1. Esvazie os compartimentos frigorífico e congelador.
2. Desligue o aparelho da tomada.
3. Descongele o compartimento congelador, limpe e enxagúe

ambos os compartimentos.
4. Deixe a porta aberta para impedir a formação de odores

desagradáveis.

• Evite a exposição do produto a temperaturas demasiado elevadas, aos raios solares ou a proximidade
de aquecedores ou fornos, já que aumentam o consumo de energia.

• Não obstrua as aberturas de ventilação e descarga do ar.
• Para descongelar os alimentos, volte a colocá-los no frigorífico, aproveitando assim a temperatura fria

emanada pelo produto congelado.
• Limite o mais possível o tempo de abertura da porta.
• Não introduza alimentos ainda quentes no compartimento frigorífico.
• Não deixe a porta do comparto congelador aberta.

SUGESTÕES PARA POUPAR DE ENERGIA 
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1. O aparelho não funciona.
• Houve um corte de energia?
• A ficha está bem inserida na tomada?
• O interruptor geral esta ligado?
• O fusível está queimado?
• O termóstato está na posição •?

2. A temperatura no interior dos compartimentos não está suficientemente fria.
• As portas fecham correctamente?
• O aparelho foi instalado perto de uma fonte de calor?
• O termóstato está na posição correcta?
• A circulação do ar através das grelhas de ventilação está obstruída?

3. A temperatura no interior do compartimento frigorífico está demasiado fria.
• O termóstato está regulado na posição correcta?

4. Há água no fundo do compartimento frigorífico.
• O orifício de descarga da água de descongelação está obstruído?

5. A luz interna não funciona.
Primeiro, verifique o ponto 1 e depois:
• Desligue o aparelho da tomada.
• Substitua a lâmpada por uma de igual potência ou com a

potência máxima em watts especificada junto ao porta-
lâmpada.

• Remoção da lâmpada: desaperte no sentido contrário ao
dos ponteiros do relógio como indicado na figura.

6. Forma-se uma quantidade excessiva de gelo no compartimento congelador.
• A porta do compartimento congelador está fechada correctamente?

Notas:
• Devem ser consideradas normais possíveis variações de ruído (borbulhar, sopros de expansão...)

resultantes do ciclo normal de funcionamento do frigorífico.

GUIA PARA A DETECÇÃO DE AVARIAS 
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Antes de contactar o Serviço de Assistência:
1. Verifique se consegue resolver a avaria

pessoalmente (consulte o "Guia para a detecção
de avarias").

2. Volte a ligar o aparelho para se certificar de que
o problema ficou resolvido. Se o problema
persistir, desligue e volte a ligar o aparelho após
uma hora.

3. Se o aparelho continuar a não funcionar,
contacte o Serviço de Assistência.

Indique:
• o tipo de avaria,
• o modelo,
• O número Service (o número que se encontra

depois da palavra SERVICE na chapa de
características colocada ao lado das gavetas para
fruta e legumes).

• o seu endereço completo,
• o seu número de telefone e o indicativo da área

de residência.

Nota:
A alteração da abertura da porta do
aparelho, quando efectuada pelo Serviço de
Assistência Técnica, não é considerada uma
intervenção de garantia.

SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

• Não instale o aparelho perto de uma fonte de
calor (distâncias mínimas: 30 cm de fogões a
carvão ou a óleo, 3 cm de fornos eléctricos).

• Posicione o aparelho num local seco e bem
ventilado.

• Não obstrua as aberturas de ventilação.
• Limpe o interior (consulte os capítulos

específicos).
• Monte os acessórios fornecidos.

Ligação eléctrica
• As ligações eléctricas devem estar em

conformidade com as normas locais.
• Os dados relativos à tensão e à potência

absorvida encontram-se indicados na chapa de
características ao lado da gaveta para fruta e
legumes.

• A ligação à terra do aparelho é obrigatória
por lei. O fabricante não se responsabiliza
por quaisquer ferimentos em pessoas e
animais domésticos ou danos em bens
materiais causados pela inobservância das
instruções acima referidas.

• Se a ficha e a tomada não forem compatíveis,
mande substituir a tomada junto de um técnico
especializado.

• Não use extensões ou adaptadores múltiplos

Desactivação eléctrica
• Para desligar o aparelho da corrente eléctrica,

retire a ficha da tomada ou desligue o
interruptor bipolar situado a montante da
tomada.

INSTALAÇÃO


