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Este documento destina-se a fornecer uma lista de sugestões que poderão ajudar a otimizar o 
desempenho energético e utilização do aparelho.

Este aparelho de refrigeração não se destina a ser utilizado encastrado.

As portas e as tampas do aparelho de refrigeração devem ser removidas antes de serem depositadas em 
aterros, de forma a evitar que crianças ou animais fiquem presos no seu interior.

Definição recomendada:
• Compartimento do frigorífico: +4°C ou MED
• Compartimento do congelador: -18°C ou -20°C

A função de congelação rápida/super é automaticamente desativada após, no máximo, 72 horas, ou 
poderá ser desativada manualmente premindo o botão de congelação rápida/super.

A função de arrefecimento rápido/super é automaticamente desativada após, no máximo, 24 horas, ou 
poderá ser desativada manualmente premindo novamente o botão de arrefecimento rápido/super.

Para otimizar a velocidade de congelação e obter mais espaço de armazenamento, o compartimento do 
congelador pode ser utilizado sem as gavetas do congelador e os alimentos colocados diretamente no 
fundo/no topo do compartimento.

A quantidade de alimentos frescos que pode ser congelada num período de tempo específico, encontra-
se indicada na placa de caraterísticas.

Os limites de carga são determinados pelos cestos, abas, gavetas, prateleiras, etc. Certifique-se de que os 
componentes podem fechar-se com facilidade após o armazenamento.

De modo a evitar o desperdício de alimentos, consulte, por favor, as definições recomendadas e os 
tempos de armazenamento que se encontram no manual de utilizador online.

Encha 2/3 das cuvetes de gelo com água e coloque-as no compartimento do congelador. Não utilize, em 
caso algum, objetos afiados ou pontiagudos para remover o gelo.

A informação relativa ao modelo pode ser obtida utilizando o código QR indicado na etiqueta 
energética.  
A etiqueta inclui também o identificador do modelo, que pode ser utilizado para consultar em https://
eprel.ec.europa.eu database portal.

Se a declaração para a gaveta "chiller/chill" está presente na placa de classificação, a declaração aplica-se 
apenas à norma EN 62552:2013, válida até ao dia 28 de fevereiro de 2021.
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