
PTGuia Rápido

OBRIGADO POR COMPRAR UM PRODUTO WHIRLPOOL
Para beneficiar de uma assistência mais completa, registe 
o seu produto em www . whirlpool . eu/ register

Leia as instruções de segurança com atenção antes de usar 
o aparelho.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
UTILIZAR PELA PRIMEIRA VEZ
Aguarde, pelo menos, duas horas após a instalação para ligar o aparelho 
à fonte de alimentação. Ligue o aparelho à eletricidade e este começará 
a trabalhar automaticamente. As temperaturas ideais para armazenar os 
alimentos vêm predefinidas de fábrica.

Após ligar o aparelho, deve esperar entre 4 e 6 horas para que seja atingida 
a temperatura correta de armazenamento relativa a um aparelho com a 
carga normal.

PAINEL DE CONTROLO
1. Indicador do alarme de falha de energia
2. Indicador de arrefecimento rápido
3. Visor de temperatura do frigorífico e do 

congelador
4. Indicador de congelação rápida
5. Indicador do modo de Férias
6. Botão Ligado/Modo de repouso
7. Botão parar alarme
8. Botão de temperatura do frigorífico/botão 

de arrefecimento rápido
9. Botão TEMPERATURA CONGELADOR/Botão 

CONGELAÇÃO RÁPIDA
10. Botão Controlo de precisão / botão modo 

férias
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ON/STAND-BY
Para colocar o produto em Stand-by, premir e manter premido o botão On/
Stand-by durante 3 segundos. Todos os indicadores se apagam exceto o 
indicador On/Stand-by. Prima de novo para reativar o aparelho.

TEMPERATURA DO FRIGORÍFICO
Para ajustar a temperatura do frigorífico, prima o botão da Temperatura 
do Frigorífico. A temperatura do frigorífico pode ser ajustada entre +2 °C 
e +8 °C, tal como indicado pelo visor de temperatura do congelador no 
frigorífico.

TEMPERATURA DO CONGELADOR
Para ajustar a temperatura interna do congelador, prima o botão "ºC" do 
congelador. A temperatura do congelador pode ser ajustada entre -16 °C e 
-24 °C, tal como indicado pelo botão TEMPERATURA CONGELADOR/ botão 
Arrefecimento Rápido.

FAST COOL (ARREFECIMENTO RÁPIDO)
Com a função Arrefecimento Rápido, é possível aumentar a capacidade 
de arrefecimento no compartimento do frigorífico. Esta função 
é recomendada quando se coloca uma quantidade de alimentos 
muito elevada no compartimento do frigorífico. Prima o botão de 
ARREFECIMENTO RÁPIDO DO FRIGORÍFICO para ativar a função de 
Arrefecimento Rápido. Quando ativado, o indicador de Arrefecimento 
Rápido acende-se. A função desativa-se automaticamente após 6 horas 
ou manualmente, premindo novamente o botão de TEMPERATURA 
CONGELADOR/ botão de Arrefecimento Rápido.

FAST FREEZE (CONGELAÇÃO RÁPIDA)
Esta função é recomendada quando se coloca uma quantidade de 
alimentos muito elevada no compartimento do congelador para ser 
congelada.
24 horas após congelar alimentos frescos, prima uma vez o botão de 
TEMPERATURA CONGELADOR/ botão Congelação Rápida para ativar a 
função Congelação Rápida. Quando ativado, o indicador de Congelação 
Rápida acende-se. Após 24 horas introduza o alimento que deseja congelar 
na zona de congelação intermédia ou no compartimento do congelador. 
A função desativa-se automaticamente após 48 horas, ou manualmente 
premindo o botão TEMPERATURA CONGELADOR/ botão Congelação 
Rápida.

FUNÇÃO DE CONTROLO DE PRECISÃO
A função de controlo de precisão é uma tecnologia avançada que reduz as 

oscilações de temperatura em todo o compartimento do frigorífico para 
um mínimo, graças a um sistema de ar inovador totalmente independente 
do frigorífico. As queimaduras provocadas pela congelação são reduzidas 
em até 60% e os alimentos conservam, assim, a sua qualidade e cor 
originais. Para ativar/desativar a função de controlo de precisão pima 
simplesmente o botão da função de controlo de precisão. Esta função 
funciona num nível de temperatura definido: entre ‐22°C e - 24°C.
Quando a função é ativada e a temperatura atual do congelador for 
superior a ‐22 °C, a mesma é automaticamente regulada para -22 ºC 
para coincidir com o intervalo de funcionamento. Se a função estiver 
ativada e o utilizador alterar a temperatura do congelador para níveis 
que se situem fora do intervalo de funcionamento, a função é desligada 
automaticamente. Se a função de Congelação Rápida for ativada, a 
função “Função de controlo de precisão” fica inibida até que a função de 
Congelação Rápida seja desativada.

MODO FÉRIAS
Esta função pode ser ativada para reduzir o consumo de energia do 
aparelho durante um período de tempo prolongado. Para ativar Férias, 
prima durante 3 segundos o botão Controlo de precisão. Quando a 
função estiver ativada, o respetivo símbolo irá iluminar-se e o visor do 
frigorífico irá apresentar 12°C. Para desativar esta função, siga o mesmo 
procedimento. Alterar a temperatura do frigorífico programada irá 
desativar automaticamente a função. Quando esta função é ativada, o 
compartimento do congelador funciona normalmente.

VISOR INTELIGENTE *
Esta função opcional pode ser usada para poupar energia. Para ativar 
o Visor Inteligente, prima os botões da Temperatura do Frigorífico e do 
Congelador em simultâneo. Quando esta função é ativada, os restantes 
botões e visores são desligados para minimizar o consumo. Para desativar 
esta função, siga o mesmo procedimento. Lembre-se que esta função não 
desliga o aparelho da corrente elétrica, reduzindo apenas o consumo de 
energia do visor externo. Cada vez que quiser utilizar o painel de controlo 
e ver todas as funcionalidades, basta premir qualquer botão para ativar o 
painel.

VENTOINHA*
A ventoinha melhora a distribuição da temperatura no interior do 
compartimento frigorífico, permitindo uma melhor conservação dos 
alimentos.
A ventoinha ativa-se/desativa-se de acordo com a temperatura e/ou nível 
de humidade no interior do frigorífico. Se o aparelho tiver Ventoinha, pode 
ser equipado com um filtro antibacteriano. Se o aparelho tiver Ventoinha, 
pode ser equipado com um filtro antibacteriano. Visite o website ou 
contacte a Assistência ao Cliente para adquirir o filtro.

* Disponível apenas em determinados modelos



LUZ LED
Se o sistema de luz LED não funcionar, contacte a Assistência para o 
substituir.
Importante: A luz do compartimento frigorífico acende-se ao abrir a porta 

do frigorífico. Se a porta ficar aberta durante mais do que 8 minutos, a luz 
apaga-se automaticamente.

6TH SENSE
Esta função funciona automaticamente para assegurar que 
são mantidas as condições ideais para conservar os alimentos 
guardados. A função "6 th Sense" é ativada automaticamente 
quando:

• é colocada uma grande quantidade de alimentos no frigorífico
• a porta do frigorífico fica aberta durante muito tempo
• ocorre uma falta de corrente elétrica de longa duração e a 

temperatura interna do congelador sobe para níveis perigosos para a 
correta conservação dos alimentos.

HUMIDITY CONTROL (CONTROLO DE HUMIDADE)*
Abra o regulador da humidade (posição B) caso pretenda armazenar 
alimentos, tais como frutas, num ambiente menos húmido ou feche o 
mesmo (posição A) para armazenar alimentos, tais como vegetais, num 
ambiente mais húmido.

PRATELEIRA DE ARRUMAÇÃO *
Graças ao sistema de deslize, esta prateleira permite-lhe deslizar sob a 
parte da frente, criando espaço extra para o armazenamento de garrafas 

ou jarros.

TABULEIRO DE FÁCIL ACESSO NO CONGELADOR *
A gaveta de congelação é útil para aceder facilmente aos produtos que 
utiliza com maior frequência, congelados, para simplesmente guardar as 

sobras de alimentos ou alimentos pequenos.

COMPARTIMENTO "NO-FROST" DO FRIGORÍFICO
A descongelação do compartimento frigorífico é completamente 
automática. A presença de gotas de água na parede traseira no interior 
do compartimento frigorífico assinala que a fase de descongelação 

automática está em curso.
A água de descongelação é automaticamente transportada para um 
orifício de descarga e recolhida num recipiente, onde irá evaporar.

FRESH BOX 0°
O compartimento Fresh Box 0° garante uma temperatura de -2°C a 3°C, 
dependendo da regulação da temperatura do frigorífico, ideal para:
• guardar carne, peixe e alimentos delicados;
• arrefecimento rápido de alimentos quentes;
• descongelação a baixa temperatura (inibe a proliferação de 

microorganismos).

Em condições normais, é possível obter uma temperatura de 0°C, quando a 
temperatura do compartimento do frigorífico está regulada para o mínimo. 
Lembre-se de que, ao mudar a temperatura do frigorífico, altera também 
a temperatura da Fresh Zone 0°. Não se esqueça de que o compartimento 
Fresh Box 0° é um elemento mecânico em constante funcionamento, não 
pode ser desligado.

COMPARTIMENTO "NO-FROST" DO CONGELADOR
Os frigoríficos "No Frost" incluem circulação de ar frio à volta das áreas de 
armazenamento evitando assim a formação de gelo, o que elimina por 
completo a necessidade de descongelação.
Os alimentos congelados não se pegam às paredes, as etiquetas 
permanecem legíveis e o espaço de armazenamento mantém-se limpo.

* Disponível apenas em determinados modelos



COMO UTILIZAR O APARELHO

 

Legenda

ZONA TEMPERATURA
Recomendada para o armazenamento de frutas 
tropicais, latas, bebidas, ovos, molhos, picles, manteiga 
e compotas
ZONA FRESCA
Recomendada para o armazenamento de queijo, leite, 
laticínios, charcutaria, iogurtes

ÁREA MAIS FRESCA
Recomendada para o armazenamento charcutaria, 
sobremesas, peixe e carne

GAVETA DE FRUTAS E VEGETAIS

GAVETAS DO CONGELADOR

GAVETA ZONA CONGELAÇÃO
(Máx. zona fresca)
Recomendada para congelar alimentos frescos/
cozinhados.

TABELA DE ALARME

Tipo de alarme Sinal Causa Solução

Alarme de porta aberta O indicador do alarme de porta 
aberta permanece aceso, ativa-se 
o alarme sonoro e o indicador do 
alarme pisca.

A porta do compartimento do 
frigorífico ou do congelador 
permaneceu aberta durante mais 
de 2 minutos.

Feche a porta ou prima Parar 
Alarme para silenciar o alarme 
sonoro.

Alarme de temperatura

O visor da temperatura pisca (°C) e 
o indicador de alarme permanece 
aceso.

A temperatura no interior do 
congelador não é adequada

Prima o botão "Parar Alarme";
o alarme sonoro para, o visor da 
temperatura (°C) pisca e o indicador 
do alarme permanece aceso até 
que seja atingida uma temperatura 
< -10°C.

Alarme de corte de energia 
prolongado

O ícone do alarme de falha 
de energia continua aceso e o 
indicador do alarme pisca.

Corte de energia prolongado, capaz 
de fazer com que a temperatura no 
interior aumente até 0°C.

Prima o botão "Parar Alarme"; o 
alarme sonoro para.

Mau funcionamento A letra "F" pisca no visor (°C). Mau funcionamento do produto. Contacte o Serviço Pós-Venda.

* Disponível apenas em determinados modelos
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Pode transferir as instruções de segurança, o manual do utilizador, a ficha do produto e os dados energéticos:
• Visitando o nosso website docs . whirlpool . eu
• Utilizando o código QR
• Em alternativa, contacte o nosso Serviço Pós-venda (através do número de telefone contido no livrete da 

garantia). Ao contactar o nosso Serviço Pós-Venda, indique os códigos fornecidos na placa de identificação do seu 
produto.

* Disponível apenas em determinados modelos

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
O que fazer em caso de... Razões possíveis Soluções

O aparelho não está a 
funcionar.

Pode existir um problema na fonte de 
alimentação do aparelho.

• Verifique se o cabo de alimentação está ligado a uma tomada com 
energia e com a voltagem correta.

• Verifique os dispositivos de proteção e fusíveis da rede elétrica da sua 
casa

Existe água na bandeja de 
descongelação.

Isto é normal com tempo quente e 
húmido.
A bandeja pode estar meia cheia.

• Certifique-se de que o aparelho está nivelado para que a água não 
saia para fora.

Os bordos do armário do 
aparelho em contacto com a 
junta da porta estão quentes.

Isto não é um defeito. Isto é normal com 
tempo quente e quando o compressor 
está a funcionar.

A iluminação não funciona. Pode ser necessário substituir a lâmpada.
O aparelho pode estar no modo Ligado/
Modo de repouso.

• Certifique-se de que os dispositivos de proteção e fusíveis da rede 
elétrica da sua casa funcionam corretamente.

• Certifique-se de que o cabo de alimentação está ligado a uma 
tomada com energia e com a voltagem correta 

• Caso os LEDs estejam fundidos, o utilizador deve contactar o 
Serviço para realizar a troca pelo mesmo tipo que apenas se 
encontra disponível nos nossos Centros de Assistência Pós-venda ou 
revendedores autorizados.

O motor parecer estar a 
trabalhar há demasiado 
tempo.

O tempo de funcionamento do motor 
depende de vários fatores: número de 
vezes que a porta é aberta, quantidade 
de alimentos armazenados, temperatura 
ambiente, definição dos controlos da 
temperatura.

• Certifique-se de que os controlos do aparelho estão bem regulados.
• Verifique se foi colocada uma grande quantidade de alimentos no 

aparelho.
• Certifique-se de que a porta não é aberta muito frequentemente.
• Verifique se a porta fecha devidamente.

A temperatura do aparelho é 
muito elevada.

Isto pode dever-se a várias causas 
(consulte "Soluções").

• › Certifique-se de que o condensador (parte de trás do aparelho) não 
apresenta pó ou sujidade.

• Certifique-se de que a porta fecha corretamente.
• Certifique-se de que as juntas da porta estão instaladas corretamente.
• Em dias quentes ou se a divisão estiver quente, é natural que o motor 

funcione mais tempo.
• Se a porta do aparelho foi deixada aberta durante algum tempo ou 

se foram armazenadas grandes quantidades de alimentos, o motor 
funciona durante mais tempo para arrefecer o interior do aparelho.

As portas não se fecham ou 
não se abrem corretamente.

Isto pode dever-se a várias causas 
(consulte "Soluções").

• Verifique se as embalagens dos alimentos estão a bloquear a porta.
• Verifique se as peças internas ou a peça de fazer gelo automática não 

estão fora da sua posição.
• Verifique se os selantes da porta não estão sujos nem peganhentos.
• Verifique se o aparelho está nivelado.


