
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. Coloque o filtro antibacteriano e anti-odores na ventoinha 
seguindo as ilustrações na embalagem do filtro (se fornecido). Quando 
o alarme soa, significa que o alarme da temperatura foi ativado: prima o 
botão para desligar os alarmes sonoros.

PAINEL DE CONTROLO

5.3.1. 4.2.

1. Temperatura do compartimento do 
frigorífico

2. Desligar o alarme sonoro
3. On/Stand-by
4. Botão "Eco Night"
5. Temperatura do congelador -  

Fast freeze (Congelação rápida)

6TH SENSE FRESH CONTROL
Permite que o aparelho atinja rápida e automaticamente a temperatura 
interna de conservação ideal. A função permite também controlar a 
humidade do aparelho. Para que funcione corretamente, a ventoinha 
também deve ser ligada. É possível ligar/desligar a função (consulte a 
descrição da Ventoinha).

VENTOINHA*
A Ventoinha melhora a distribuição da temperatura no interior do 
aparelho, permitindo uma melhor conservação dos alimentos e uma 
redução do excesso de humidade. A ventoinha está ligada por predefinição 
e pode ser ativada/desativada pressionando o botão na base (tal como 
ilustrado na figura). Se a temperatura ambiente exceder os 27 °C, ou se 
aparecerem gotas de água nas prateleiras de vidro, é essencial que a 
ventoinha seja ligada para assegurar a preservação 
adequada dos alimentos. Desativar a ventoinha permite 
otimizar o consumo de energia.

Nota: a ventoinha recomeça a funcionar automaticamente 
após um corte de energia ou após o aparelho ter sido 
desligado. Não obstrua a entrada do ar com alimentos.
FILTRO ANTIBACTERIANO*
Retire o filtro da caixa que se encontra na gaveta para frutas e legumes 
e introduza-o na tampa da ventoinha. A descrição do procedimento de 
substituição é fornecida juntamente com o filtro.

DESLIGAR O ALARME SONORO
Para desligar o alarme sonoro, prima por breves instantes o botão "Stop 
Alarm".

 ON/STAND-BY
Prima o botão durante 3 segundos para desligar o aparelho. 

Pressione de novo o botão para tornar a ligar o aparelho.

Nota: esta ação não desliga o aparelho da fonte de alimentação.

TEMPERATURA DO COMPARTIMENTO DO FRIGORÍFICO
É possível programar uma temperatura diferente 
com o botão “Fridge” (Frigorífico).
Existem cinco controlos possíveis.

TEMPERATURA DO COMPARTIMENTO CONGELADOR
Pode definir uma temperatura diferente usando o 
botão "Freezer" (Congelador).
Podem ser realizados cinco ajustes.

FAST FREEZE
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 está 
ativa, a sequência mostrada da figura aparece no visor.
A função desliga-se automaticamente após 48 horas, ou 
manualmente premindo novamente o botão "Freezer".

Nota: evite o contacto direto entre os alimentos frescos e 
os alimentos já congelados. Para otimizar a velocidade de 
congelação, as gavetas podem ser retiradas e os alimentos 
colocados diretamente no fundo do compartimento.
COMPARTIMENTO 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.
O compartimento/gaveta da zona de congelação encontra-se ilustrado na 
imagem acima. 

 FUNÇÃO ECO NIGHT
A função "Eco 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 "Eco Night" 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 "Eco 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 "Eco Night" estiver apagado, a função está desativada.

Nota: o consumo de energia declarado do aparelho refere-se ao 
funcionamento com a função "Eco Night" desativada.
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frio)

(temperatura 
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* Disponível apenas em determinados modelos



* Disponível apenas em determinados modelos

COMPARTIMENTO "0° ZONE"*
O compartimento “0° ZONE” destina-se especificamente a manter uma 
baixa temperatura e humidade correta para preservar alimentos frescos 
durante mais tempo (por exemplo: carne, peixe, fruta e vegetais de 
inverno).

A tecnologia de controlo da humidade aliada à função Active 0 oferecem 
a melhor conservação de alimentos possível quando estes não estão 
totalmente embalados.

LIGAR E DESLIGAR O COMPARTIMENTO
A temperatura interna do compartimento é de cerca de 0º quando o 
compartimento está ligado.
Para ligar o compartimento, prima o botão (1) durante mais de um segundo 
até que o símbolo (2) se acenda. O símbolo aceso (2) significa que o 
compartimento está a funcionar. Prima o botão (1) de novo durante mais 
de um segundo para desligar o compartimento. A temperatura no interior 
depende da gerada pelo compartimento frigorífico.
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Para o compartimento “0° ZONE” funcionar corretamente, é necessário 
que:
• o aparelho esteja ligado;
• a temperatura do frigorífico esteja entre +2 °C e +6 °C;
• o compartimento “0° ZONE” esteja ativado;
• os modos Vacation (Férias) e Stand-by não estejam ativados

Nota:
 - se o símbolo não se acender aquando da ativação do compartimento, 

certifique-se de que a gaveta está inserida corretamente; caso 
o problema persista contacte o Serviço de Assistência Técnica 
autorizado;

 - quando o compartimento "0° ZONE" é introduzido no aparelho, 
poderá ouvir um pequeno ruído (situação normal);

Importante: Tenha cuidado quando posicionar alimentos e recipientes 
que sejam pequenos na prateleira superior do compartimento "0° ZONE" 
para evitar que estes caiam entre a prateleira e a parede de trás do 
compartimento do frigorífico.

REMOVER O COMPARTIMENTO "0° ZONE"
Faça o seguinte:
1. Para facilitar a remoção do compartimento, recomendamos que 

despeje (e se possível retire) as prateleiras inferiores da porta.
2. Retire o compartimento rodando-o para cima.
3. Retire a prateleira branca de plástico sob o compartimento.

Nota: não é possível retirar a prateleira superior e os suportes laterais.
Para voltar a utilizar o compartimento "0° ZONE", volte a posicionar 
cuidadosamente a prateleira branca de plástico sob o compartimento 
antes de inserir a gaveta e ativar novamente a função.

Para obter um maior volume de refrigeração e reduzir o consumo de 
energia, recomendamos que remova o compartimento "0° ZONE".
Limpe o compartimento e os seus componentes ocasionalmente 
usando um pano e uma solução de água morna (tendo cuidado para 
não mergulhar a prateleira branca de plástico sob a gaveta) e agentes de 
limpeza neutros específicos para limpar o interior do frigorífico. Não utilize 
produtos de limpeza abrasivos.

Antes de limpar o compartimento (também externamente) é 
necessário retirar a gaveta para desligar a energia elétrica.

COMO ARMAZENAR ALIMENTOS E BEBIDAS

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



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

Ative 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. 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.
Ative o aparelho com o botão On/Stand-by (Ligar/Em espera).O aparelho pode estar em modo On/

Stand-by (Ligar/Em espera).

A temperatura no interior 
dos compartimentos não é 
suficientemente baixa.

Isto pode 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 dos respiradouros existentes 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 alarme.

Alarme de porta aberta
Ativado quando uma porta fica aberta 
durante muito tempo.

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

A luz vermelha  acende-
se, ouve-se um alarme e os 
indicadores de temperatura 
do compartimento do 
frigorífico piscam, tal como 
ilustrado na figura: 

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.

A luz vermelha  pisca 
e é emitido um alarme 
sonoro, mesmo com a porta 
fechada. Os indicadores de 
temperatura do frigorífico 
poderão piscar.

Alarme de falha de energia
Ativado quando a corrente elétrica é 
cortada durante um longo período de 
tempo, fazendo com que a temperatura 
do compartimento do congelador suba.

Prima o botão "Stop Alarm" (Parar alarme) para desativar o sinal sonoro. 
Se o compartimento do congelador ainda não tiver atingido a sua 
temperatura ideal para o armazenamento de alimentos, o alarme da 
temperatura do mesmo poderá ser ativado (consulte a secção sobre o 
alarme da temperatura do congelador). Verifique o estado dos alimentos 
antes de os consumir.

A luz vermelha acende-se 
(sem piscar) , ouve-se 
um alarme acústico 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. Tal pode acontecer 
quando: o congelador é usado pela 
primeira vez depois da descongelação 
e/ou limpeza, se grandes quantidades 
de alimentos forem colocadas dentro 
do congelador ou quando a porta do 
congelador não é fechada corretamente.

Prima o botão "Stop Alarm" (Parar alarme) para desativar o sinal sonoro. 
Quando as condições de temperatura ideais forem atingidas, a luz 
vermelha desliga-se automaticamente. Se o alarme de temperatura 
persistir, contacte o Serviço de Assistência autorizado.

As políticas, documentação padrão e informações adicionais sobre o produto poderão ser consultadas em:
• Visitando o nosso website docs . whirlpool . eu
• Utilizando o QR Code
• 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.

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 o portal de base de dados https://eprel.
ec.europa.eu.

* Disponível apenas em determinados modelos
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