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Antes de utilizar o aparelho, leia cuidadosamente as instruções para a sua utilização.

Gaveta superior

1. Painel de comandos
2. Bandejas
3. Divisório de embalagem leite/sucos de fruta
4. Porta-garrafas
11. Placa de matrícula

Gaveta inferior
5. Porta-manteiga
6. Bandejas
7. Vão para fruta e verdura
8. Porta-ovos
9. Porta-bisnagas
10. Grade para escoamento da humidade excessiva

Notas: o número e a forma dos acessórios podem variar de acordo com o modelo. A não ser o
separador vertical de vidro, todos os acessórios podem ser extraídos.

Atenção: os acessórios do frigorífico não devem ser lavados na máquina de lavar loiça.
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1.    Botão On/Stand-by do aparelho
2.    Visualização da temperatura programada do frigorífico
3.    Botão para aumentar a temperatura do frigorífico
4.    Botão para diminuir a temperatura do frigorífico
5.    Indicador luminoso vermelho de alarme
6.    Botão para desligar o alarme acústico
7.    Sinalizador luminoso amarelo da função “Tropical”
8.    Botão da função “Tropical”
9.    Indicador luminoso amarelo da função “Fast cooling” ou “Party”
10.  Botão da função “Fast cooling” ou “Party” 

BLOQUEIO DO TECLADO
Depois de ter seleccionado a temperatura do compartimento do frigorífico é possível bloquear o teclado.
Pressione as teclas (8) e (10) contemporaneamente por pelo menos 3 segundos, um sinal acústico avisará
que a função foi inserida. A esta altura todo o teclado permanecerá bloqueado com excepção da tecla (6)
do Alarme acústico e todas as vezes que se carregar sobre uma tecla se ouvirá um sinal acústico, no
mostrador da temperatura do frigorífico aparecerá a escrita: “CL” enquanto a tecla estiver a ser carregada.
Para desbloquear o teclado operar como anteriormente, pressionando contemporaneamente as teclas (8)
e (10) durante pelo menos 3 segundos.

Filtro antibactérico (se fornecido):
O aparelho possui um filtro antibactérico posicionado à esquerda da parede posterior que assegura um
grande nível de higiene no compartimento frigorífico por meio de uma contínua purificação do ar. A sua
duração é de seis meses, depois de transcorrido este tempo o filtro antibactérico deve ser substituído.
Todas as vezes que for aberto, se visualizará temporariamente no mostrador (2) as letras “AF” que avisam
que o filtro não está a funcionar eficazmente. A peça sobressalente do filtro sobressalente pode ser
encontrada no Serviço de Assistência Técnica, na embalagem está indicado como substituir o filtro. Depois
de ter substituído o filtro carregar durante 5 segundos a tecla (6) do Alarme Acústico, a electrónica
restabelece as condições iniciais e a indicação no mostrador (2) não aparecerá mais nas sucessivas
aberturas da gaveta; depois de seis meses assinalará novamente a necessidade de substituir o filtro. 
A substituição do filtro não deve ser considerada uma intervenção abrangida pela garantia.

Importante:
O ventilador funciona SOMENTE quando o compressor estiver em função e a gaveta superior
estiver fechada. Preste atenção a fim de não obstruir aberturas de ventilação nas paredes das
gavetas.
Nota: a temperatura do ar circunstante, a frequência com que se abrem as gavetas e o posicionamento
do aparelho podem influenciar as temperaturas internas do compartimento do frigorífico. Recomenda-se,
portanto variar a regulação das temperaturas em função destes factores.


