
A. Compartimento frigorífico
2. Termóstato/Luz
3. Prateleiras/zona para prateleiras
4. Compartimento do frigorífico
5. Chapa de características com nome comercial
7. Caixa para ovos
8. Kit de reversibilidade
9. Separador
10. Prateleiras laterais
B. Compartimento congelador
11. Zona para congelar e armazenar alimentos
12. Zona para armazenar alimentos congelados  
13. Cuvete de gelo 
14. Prateleira
15. Balcões da porta do congelador para pizas ou outros produtos

congelados com um tempo de conservação curto
Conforme o modelo, o número e o tipo de acessórios pode
variar.
Protecção anti-bacteriana:
1. Filtro na ventoinha (conforme o modelo)
6. Gaveta para fruta e legumes com aditivos 

anti-bacterianos (conforme o modelo)
16. Juntas da porta
A juntas da porta e da gaveta para fruta e legumes são fabricadas
em materiais que evitam a proliferação de bactérias.

Notas:
- Todas as prateleiras e balcões da porta são amovíveis.
- As temperaturas internas do aparelho dependem da temperatura

ambiente, da frequência de abertura das portas e da localização
do aparelho. A definição da temperatura deve ter em
consideração estes factores.

- Os acessórios do aparelho não são adequados para lavagem na
máquina.

COMO LIGAR O APARELHO 
Monte os espaçadores (se disponíveis) na
parte superior do condensador, na parte
traseira do aparelho.
Depois de ligar o aparelho à rede, este
começa a trabalhar automaticamente.
Depois de ligar o aparelho, aguarde pelos

menos 4-6 horas antes de colocar alimentos no seu interior.
Nota:
- Se colocar alimentos antes do frigorífico arrefecer

completamente, estes poderão ficar estragados.

FUNÇÃO ECO GREEN (conforme o modelo)
Esta função oferece os melhores resultados de conservação dos
alimentos com o mínimo consumo de energia (até 10% menos em
comparação com os valores normais), se existir uma pequena quantidade
de alimentos a conservar no aparelho.
As melhores condições de conservação de alimentos quando a função
ECO está activada estão nos compartimentos ECO:
- 2 prateleiras "eco green" no frigorífico (com molduras verdes)
- 1 zona "eco green" para armazenar alimentos congelados (item 12) no

compartimento congelador - por baixo da prateleira (situada na posição
inferior).

Para seleccionar a função, rode o símbolo ECO no botão do regulador.

VENTOINHA (conforme o modelo)
A ventoinha garante uma distribuição mais uniforme da temperatura no
interior do compartimento do frigorífico, permitindo uma melhor
conservação dos alimentos.
Importante: Não obstrua a entrada do ar com alimentos.
A ventoinha SÓ funciona quando o compressor está em
funcionamento.

Ventoinha com botão
Para ligar a ventoinha, prima o botão (1a). É aconselhável activar a
ventoinha quando a temperatura do ar do ambiente ultrapassar 27 ÷ 28
°C ou se houver gotas de água nas prateleiras de vidro ou em condições
de muita humidade. A ventoinha ligada melhora as condições de
refrigeração. Para manter a regulação preferida do aparelho, com a
ventoinha ligada, pode ser necessário ajustar o termóstato.
Importante: Lembre-se de desligar a ventoinha no caso de
descida da temperatura ambiente.

Ventoinha sem botão
Um sistema eléctrico liga e desliga automaticamente a ventoinha.
Se o aparelho tiver ventoinha, pode ser equipado com um filtro.
Retire-o da caixa que se encontra na gaveta para fruta e legumes (item 6)
e introduza-o na tampa da ventoinha (item 1b) A descrição do
procedimento de substituição é fornecida juntamente com o filtro.

COMANDOS DO COMPARTIMENTO DO
FRIGORÍFICO/CONGELADOR    

A. Botão do termóstato
B. Botão da luz
C. Indicador de regulação do
termóstato
D. Lâmpada (máx. 15W)

O termóstato regula a temperatura em ambos os
compartimentos.
Termóstato regulado para 1/MIN: intensidade de refrigeração
mínima
Termóstato regulado entre 1/MIN e 7/MAX: a intensidade de
refrigeração pode ser ajustada de acordo com as preferências.
Termóstato regulado para 7/MAX: intensidade de refrigeração
máxima.
Para a melhor conservação dos alimentos, recomenda-se a posição 3-
5/MED.
Termóstato regulado para • : arrefecimento e iluminação desactivados.
Termóstato regulado para ECO GREEN: Função ECO activa.

CONGELAR ALIMENTOS FRESCOS 
Coloque o alimento fresco a congelar na prateleira do compartimento
congelador. Evite o contacto directo com os alimentos já congelados.
Para congelar a quantidade de alimentos apresentada na chapa de
características, desloque a prateleira do congelador para a posição
superior e rode o botão do termóstato para uma posição ligeiramente
mais quente (por exemplo, no caso de um botão com números, se o
valor definido for 4, rode o botão para 3,5).
Após 24 horas o alimento estará congelado. Coloque o botão do
termóstato novamente na posição anterior.

SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA
Antes de substituir a lâmpada, retire a ficha da tomada de alimentação.
Para remover a lâmpada, rode-a para a esquerda, como mostra a figura.
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