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Compartimento frigorífico
A. Ventoinha e filtro antibacteriano e antiodores 

(dependendo do modelo) 
B. Luz por lâmpada ou LED (segundo o modelo)
C. Prateleiras
D. LEDs (dependendo do modelo)
E. Gaveta de "preservação dos alimentos” para carne, 

peixe, charcutaria (conforme o modelo)
F. Tampa da gaveta para fruta e legumes
G. Gaveta(s) para fruta e legumes
H. Placa de características (ao lado da gaveta das frutas 

e vegetais)
I. Painel de controlo
O. Compartimento de laticínios
P. Prateleiras da porta
Q. Suporte de garrafas (se incluído)
R. Prateleira lateral para garrafas

 Zona menos fria
 Zona intermédia
 Zona mais fria
 Zona de frutas e vegetais 

Compartimento congelador
L. Gaveta superior (zona de congelação)
M. Gavetas intermédias e inferiores (zona para 

armazenamento de alimentos congelados e muito 
congelados)

N. Cuvete de gelo (se existir)
Nota: Todas as prateleiras e prateleiras da porta são 
amovíveis.
As temperaturas para a conservação ideal dos alimentos 
já estão definidas de origem.
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Antes de utilizar o aparelho leia com atenção 
também o manual de instruções fornecido.
As especificações, os dados técnicos e as 
imagens podem ser diferentes, dependendo do 
modelo.

Função "Good Night" 
A função "Good Night" permite que o consumo de energia do aparelho se concentre nas horas de tarifa reduzida (geralmente à noite), quando a eletricidade é cobrada a preços inferiores aos 
praticados durante o dia (apenas em países que utilizem um sistema bi-horário - consulte o seu fornecedor de energia elétrica). Para ativar esta função, prima o botão  à hora a que tiver 
início a tarifa reduzida (dependendo do tarifário específico). Por exemplo, se a tarifa reduzida começar às 20 horas, prima o botão a essa hora. Quando o LED da função "Good Night" estiver 
aceso, a função está ativada. Após ter ativado a função, o aparelho adapta automaticamente o consumo de energia de acordo com a hora selecionada, ou seja, consumindo menos energia 
durante o dia.
IMPORTANTE: Para funcionar devidamente, a função deve ficar ligada durante a noite e o dia. A função permanece ativada até que seja desativada (ou é desativada em caso de corte da 
energia ou de desativação do aparelho). Para desativar a função, prima de novo o botão . Quando o LED da função "Good Night" estiver apagado, a função está desativada.
Nota: O consumo de energia declarado do aparelho refere-se ao funcionamento com a função "Good Night" desativada.
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O que fazer em caso de... Causas possíveis Soluções

O painel de controlo está desligado, o aparelho não funciona. O aparelho pode estar em modo On/Stand-by (Ligar/Em espera).
Pode existir um problema na fonte de alimentação do aparelho.

Ligue o aparelho com o botão On/Stand-by (Ligar/Em espera)
Certifique-se de que:
- não ocorreu uma falha de energia
a ficha está inserida corretamente na tomada e o interruptor da tomada (se existir) está na posição correta (ou seja 
permite que o aparelho receba energia)
- os dispositivos de proteção do sistema elétrico doméstico são eficientes
- o cabo de alimentação não está danificado.

A luz interior não funciona.
Pode ser necessário substituir a lâmpada.

O aparelho pode estar em modo On/Stand-by (Ligar/Em espera)

Modelos com lâmpada: Desligue o aparelho da fonte de alimentação, verifique a lâmpada e substitua-a, se necessário, 
por uma nova (consulte o capítulo "Substituição da Lâmpada ou do LED").
Modelos com LEDs: Contacte o centro de assistência autorizado.
Ligue o aparelho com o botão On/Stand-by (Ligar/Em espera)

A temperatura no interior dos compartimentos não é suficientemente baixa. Poderá dever-se a várias causas (consulte “Soluções”)

Certifique-se de que:
- as portas fecham adequadamente
- o aparelho não está instalado perto de uma fonte de calor
- a temperatura programada é a adequada
- a circulação do ar através das grelhas de ventilação na base do aparelho não se encontra obstruída

Existe água no fundo do compartimento do frigorífico. O dreno da água de descongelação está bloqueado. Limpe o orifício de descarga da água de descongelação (consulte a secção "Manutenção e limpeza do aparelho")

A parte frontal do aparelho, na parte do vedante da porta, está quente. Isto não é um defeito. Isto evita a formação de condensação. Não é necessário qualquer solução. 

A luz vermelha  pisca e ouve-se um sinal sonoro
Alarme de porta aberta
É ativado quando uma porta fica aberta durante muito tempo.

Feche as portas do aparelho para desativar o sinal sonoro. Se o sinal sonoro não for desativado, verifique se é um 
alarme relativo a uma falha de energia (ver secção Alarme de falha de energia).

A luz vermelha  pisca e ouve-se um alarme mesmo com a porta fechada.

Alarme de falha de energia
É ativado caso a falha de energia se prolongue, provocando um aumento de temperatura do 
compartimento de congelador.
Nota: Não poderá programar uma temperatura diferente, até que o alarme de falha de corrente 
seja desativado.

Antes de desativar o sinal sonoro, preste atenção à temperatura que consta no visor de temperatura, esta que 
corresponderá à temperatura mais elevada que o compartimento de congelador atingiu durante a falha de energia. 
Prima o botão "Stop Alarm" (Parar alarme) para desativar o sinal sonoro. Após premir o botão, o visor de temperatura 
irá mostrar de novo a temperatura programada. Se o compartimento do congelador ainda não atingiu a temperatura 
ideal para conservar alimentos, o alarme do compartimento do congelador poderá ser ativado (consulte alarme de 
temperatura do compartimento do congelador). Verifique o estado dos alimentos antes de os consumir.

A luz vermelha  acende-se (sem piscar), ouve-se um sinal sonoro e os indicadores 
da temperatura do compartimento do congelador piscam.

Alarme de temperatura do compartimento do congelador
O alarme de temperatura do compartimento do congelador indica que o compartimento não 
se encontra na temperatura ideal. Quando: o congelador é usado pela primeira vez, depois da 
descongelação e/ou limpeza, se forem colocadas, dentro do congelador, grandes quantidades 
de alimentos, ou, quando a porta do congelador não é fechada corretamente.

Prima o botão "Stop Alarm" (Parar alarme) para desativar o sinal sonoro. A luz vermelha apaga-se automaticamente 
quando se atinge a temperatura ideal. Se o alarme de temperatura do compartimento do congelador estiver ligado, 
contacte o Serviço de Assistência Autorizado.

A luz vermelha  acende-se, ouve-se um sinal sonoro e a letra “F” pisca no visor. Alarme de mau funcionamento
O alarme indica uma falha num componente técnico. Contacte o serviço de assistência autorizado. Prima o botão "Stop Alarm" (Parar alarme) para desativar o sinal sonoro

Ventoinha
A ventoinha está predefinida como 
ATIVA. A ventoinha pode ser desativada 
pressionando o botão na base (tal como 
ilustrado na figura). Se a temperatura 
ambiente exceder os 27°C ou se se 
formarem gotas de água nas prateleiras de vidro, a ventoinha 
tem de estar ligada para garantir a conservação correta dos 
alimentos. A desativação da ventoinha permite a otimização do 
consumo de energia.

Temperatura do compartimento congelador
Pode definir uma temperatura diferente usando o botão 
"Freezer"  (Congelador).

Fast Freeze (Congelação rápida)
Prima o botão “Freezer”  (Congelador) durante 3 segundos, 
24 horas antes de colocar grandes quantidades de alimentos 
frescos no compartimento do congelador. Quando a função é 
ativada, o símbolo  acende-se. Esta função é desativada 
automaticamente após 48 horas, ou manualmente, pressionando 
o botão "Freezer" (Congelador).
Nota: Os alimentos a serem congelados não podem tocar os 
alimentos já congelados.

Bloqueio das teclas 
O bloqueio das teclas pode ser ativado/desativado ao premir durante 
3 segundos o botão "key lock" (bloqueio das teclas), até que seja 
ouvido um som de confirmação (o símbolo acende-se). Se premir 
qualquer botão enquanto o bloqueio das teclas estiver ativado, ouvirá 
um som e o símbolo de bloqueio das teclas irá piscar.

Visor da temperatura
O visor pode apresentar alternadamente a temperatura do 
compartimento frigorífico (entre 2°C e 8°C) ou a temperatura do 
compartimento congelador (entre -16°C e -24°C).

Temperatura do compartimento do frigorífico
Pode definir uma temperatura diferente usando o botão "Fridge" 
(Frigorífico).

Desativar os alarmes acústicos (Parar Alarme) 
Para desativar os sinais sonoros, prima o botão 
"Stop Alarm" (Parar Alarme).

Ligado/Em espera
Prima durante 3 segundos para desligar o 
aparelho. Em modo Stand-by (Em espera), os 
dois hifens e a luz do compartimento frigorífico 
ligam-se. Para reativar o aparelho, basta 
premir novamente o botão.
Nota: Esta ação não desliga o aparelho da 
fonte de alimentação.
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