
PTGuia Rápido

OBRIGADO POR TER ADQUIRIDO UM PRODUTO 
INDESIT
Para beneficiar de uma assistência mais completa, 
registe o seu produto em www . indesit . com/ register

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

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

UTILIZAR PELA PRIMEIRA VEZ
Antes de ligar o aparelho, limpe bem os compartimentos e acessórios 
com água morna e bicarbonato de sódio.
Depois de ligar o aparelho à eletricidade, este começa a trabalhar 
automaticamente.
Depois de ligar o aparelho, aguarde pelo menos 4-6 horas antes de 
colocar alimentos no seu interior.

Quando o aparelho é ligado à corrente elétrica, o visor ilumina-se e 
todos os símbolos aparecem no visor durante cerca de 1 segundo. 
Os valores predefinidos (de fábrica) do compartimento do frigorífico 
acendem-se.

PAINEL DE CONTROLO E REGULAÇÃO DA TEMPERATURA
1. Botão de Operação do Congelador
2. Botão Super freeze (super congelação)
3. Luz indicadora de Super freeze (super 

congelação)
4. Luz indicadora da temperatura de 

congelação
5. Luz indicadora da temperatura do 

frigorífico
6. Luz indicadora de Super cool (super 

refrigeração)
7. Botão Super cool (super refrigeração)
8. Botão de funcionamento do refrigerador
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LIGAR/DESLIGAR
Para ligar/desligar o produto, prima ambos os botões Funcionamento 
Frigorífico e o Super Freeze (super congelação) durante 3 segundos.

DEFINIÇÃO DA TEMPERATURA DO CONGELADOR
para regular a temperatura do compartimento do congelador, utilize o 
botão Funcionamento do Congelador. A temperatura do congelador 
consiste em 4 níveis conforme indicado na figura (sinalizado através da 
luz led amarela).

FUNÇÃO SUPER FREEZE (SUPER CONGELAÇÃO)
Utilize o botão Super Freeze (super congelação) (congelação rápida) 
para congelar alimentos frescos. Prima o botão durante 3 segundos 
para ligar o produto se estiver desligado. A luz azul de Super Freeze 
(super congelação) acende-se quando este botão é premido. A função 
Super Freeze (super congelação) é a solução ideal para congelar 
rapidamente alimentos recém-cozinhados, bem como alimentos que 
pretende guardar no congelador.

REGULAÇÃO DA TEMPERATURA DO FRIGORÍFICO
A temperatura do frigorífico consiste em 4 níveis conforme indicado 
na figura (sinalizado através da luz led amarela). Para regular a 
temperatura do compartimento do frigorífico, utilize o botão 
Funcionamento do Frigorífico.

FUNÇÃO SUPER COOL (SUPER REFRIGERAÇÃO)
Utilize o botão Super Cool (super refrigeração) para baixar rapidamente 
a temperatura do compartimento do frigorífico. A luz azul de Super 
Cool (super refrigeração) acende-se quando este botão é premido.

* 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. 

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.

GAVETA AMOVÍVEL *
Graças às guias especiais, as prateleiras são amovíveis e a sua altura 
pode ser ajustada, permitindo o fácil armazenamento de recipientes 
e alimentos de grandes dimensões. É possível ajustar a altura sem a 

remoção completa da prateleira.
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COOL CARE ZONE
A gaveta Cool care zone garante temperaturas de funcionamento de 
-2°C a 3°C dependendo da temperatura do frigorífico selecionada e é 
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 gaveta Cool care zone. Não 
se esqueça de que a gaveta Cool care zone é um elemento mecânico 
em constante funcionamento, não pode ser desligado.

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.
O sistema No Frost faz circular continuamente o ar frio para eliminar a 
humidade e evitar a formação de gelo.

O sistema mantém um nível de humidade ideal no compartimento, 
preservando a qualidade original dos alimentos, evitando que estes se 
colem entre si e eliminando a necessidade de descongelação.
Não obstrua as células de ventilação colocando alimentos ou 
recipientes em contacto direto com o painel de refrigeração traseiro.
Feche as garrafas e cubra bem os alimentos.

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 ARMAZENAR ALIMENTOS E BEBIDAS

Legenda

ZONA TEMPERATURA
Recomendada para o armazenamento de frutas 
tropicais, latas, bebidas, ovos, molhos, picles, 
manteiga e compotas
GAVETA DE FRUTAS E VEGETAIS

ZONA FRESCA
Recomendada para o armazenamento de queijo, leite, 
laticínios, charcutaria, iogurtes

GAVETA ZONA CONGELAÇÃO 
(MÁX. ZONA FRESCA)  
Recomendada para congelar alimentos frescos/
cozinhados.
GAVETA DO CONGELADOR

TABELA DE ALARME

Tipo de alarme Sinal Causa Solução

Alarme de porta aberta. O alarme ativa-se e a luz começa 
a pisca.

A porta permaneceu aberta 
durante mais de 3 minutos.

Feche a porta.

Alarme de temperatura.

O alarme é ativado e as duas luzes 
indicadoras azuis piscam.

A temperatura no congelador 
está demasiado alta. Verifique o 
estado dos alimentos e elimine-
os, se necessário.

Para desligar o sinal acústico, 
abra e feche a porta do frigorífico 
e regresse ao funcionamento 
normal do produto.

A temperatura no congelador 
atingiu um nível perigoso. Os 
alimentos devem ser eliminados 
de imediato.

Para desligar o sinal acústico, 
abra e feche a porta do frigorífico 
e regresse ao funcionamento 
normal do produto.

Para desligar o sinal acústico, 
abra e feche a porta do frigorífico 
e regresse ao funcionamento 
normal do produto.

* 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 . indesit . 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 até 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 On/
Stand-by (em espera).

• 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.


