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Garant ia  do produto e 
informações relativas à 
reparação

Garantia 
Garantia de 12 meses para peças e mão de obra 
O seu aparelho beneficia da garantia do nosso fabricante, que 

cobre o custo das reparações por avaria durante 12 meses a 
partir da data de compra. 

Se, durante este período de tempo, o seu aparelho apresentar 
defeitos de fabrico ou de materiais, procederemos, segundo 
o nosso critério, à reparação ou substituição do aparelho sem 
qualquer custo para si: 

Esta garantia está sujeita às seguintes condições: 
- O aparelho foi instalado e utilizado corretamente e de acordo 

com as nossas instruções de utilização e manutenção. 
- O aparelho é utilizado apenas com a alimentação elétrica e de 

gás indicada na placa de características. 
- O aparelho é utilizado exclusivamente para fins domésticos 

normais. 
- O aparelho não foi modificado, reparado, mantido, desmontado, 

ou alterado de qualquer forma por uma pessoa não autorizada 
por nós. 

- Qualquer trabalho de reparação deve ser realizada por nós ou 
pelo nosso técnico designado. 

- Quaisquer peças removidas durante os trabalhos de reparação 
ou qualquer aparelho que seja substituído tornam-se nossa 
propriedade. 

- O aparelho é utilizado no Reino Unido ou na República da 
Irlanda. 

A garantia não cobre: 
- Danos resultantes do transporte, má utilização, negligência ou 

interferência, ou provocados por uma instalação incorreta. 
- Substituição de quaisquer consumíveis ou acessórios. Estes 

incluem, mas não estão limitados a: fichas, cabos, baterias, 
lâmpadas, lâmpadas fluorescentes tubulares e arrancadores, 
tampas e filtros. 

- Substituição de quaisquer peças amovíveis fabricadas em 
vidro e plástico. 

ESTA GARANTIA NÃO SERÁ VÁLIDA CASO O APARELHO 
TENHA SIDO UTILIZADO EM AMBIENTES COMERCIAIS OU 
NÃO DOMÉSTICOS. 

PT  - modelo PT  - número de série

Informações relativas à reciclagem e à 
eliminação 

Como parte do seu compromisso contínuo de proteção do 
ambiente, a Hotpoint reserva-se o direito de utilizar componentes 
reciclados de qualidade para manter os custos reduzidos para 
o cliente e minimizar o desperdício de material. 
Elimine as embalagens e os aparelhos antigos com cuidado. Para 
minimizar o risco de ferimentos nas crianças, remova a porta, a 
ficha e corte o cabo de alimentação integrado no aparelho. Elimine 
estas partes separadamente para garantir que o aparelho já não 
pode ser ligado à tomada elétrica e a porta não pode ser fechada. 

Reparações e Pós-Venda 
Para suporte e assistência sobre o produto, reparações, peças 
de substituição ou acessórios, estamos aqui para ajudá-lo. 

Para técnicos de reparação locais - 03448 111 606 
República da Irlanda - 0818 313 413

Aplica-se a taxa local normal para o Reino Unido 
Aplica-se a taxa irlandesa local para a República da Irlanda

Para Peças e Acessórios, visite:
parts.hotpoint.co.uk/shop

Não se esqueça de registar o seu aparelho em 
www.hotpointservice.co.uk, para ativar a sua garantia de 10 
anos de peças. 

Tenha em conta que os nossos técnicos irão necessitar das 
seguintes informações: número do modelo e número de série 
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* Disponível apenas em determinados modelos.

!  As luzes indicadoras também são utilizadas para indicar 
um aumento anormal de temperatura no compartimento do 
congelador (ver Resolução de Problemas).

PT

Descrição do aparelho
Painel de controlo

1 FUNCIONAMENTO DO CONGELADOR Botão para regular 
a temperatura do compartimento do congelador. O botão é 
utilizado com o botão da SUPER CONGELAÇÃO Botão para 
ligar/desligar o produto premindo ambos durante 3 segundos.

2 SUPER CONGELAÇÃO Botão (congelação rápida) para 
congelar alimentos frescos. Prima o botão durante 3 segundos 
para ligar o produto se estiver desligado.

3 SUPER CONGELAÇÃO A luz azul acende-se quando o botão 
SUPER CONGELAÇÃO é premido.

4 TEMPERATURA DO CONGELADOR Luz amarela A 
temperatura do Congelador consiste em 4 níveis conforme 
indicado na figura. 

5 TEMPERATURA DO FRIGORÍFICO  Luz amarela A 
temperatura do Frigorífico consiste em 4 níveis conforme 
indicado na figura. 

6 SUPER REFRIGERAÇÃO A luz azul acende-se quando o 
botão SUPER REFRIGERAÇÃO é premido.

7 SUPER REFRIGERAÇÃO Botão (refrigeração rápida) para 
baixar rapidamente a temperatura do compartimento do 
frigorífico. 

8 FUNCIONAMENTO DO FRIGORÍFICO Botão para regular a 
temperatura do compartimento do frigorífico.

2

4 53

7 81

6
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Descrição do aparelho
Visão geral

As instruções do presente manual são válidas para diferentes 
modelos de frigoríficos. Os esquemas podem não representar 
diretamente o aparelho adquirido. Consulte as páginas seguintes 
para propriedades mais complexas.

1 PÉS de nivelamento
2 Compartimento de ARMAZENAMENTO*
3 Compartimento do CONGELADOR e de ARMAZENAMENTO
4 Gaveta de FRUTAS e LEGUMES*
5 COMPARTIMENTO DA ZONA 3 EM 1**
6 LÂMPADA (ver Manutenção).
7 PRATELEIRA PARA GARRAFAS DE VINHO*
8 PRATELEIRAS *
9 Prateleira de armazenamento amovível extraível COM TAMPA
10 Painel de controlo
11 Prateleiras multifunções amovíveis*
12 Prateleira para GARRAFAS

* Variável consoante o número e/ou a posição, disponível apenas 
em modelos selecionados.
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Instalação
! Leia atentamente as presentes instruções de utilização antes de 
colocar o seu aparelho em funcionamento. Estas contêm informações 
importantes relativamente ao seu uso seguro, à instalação e aos 
cuidados a ter com o aparelho.
! Guarde estas instruções de utilização para consulta futura. Forneça-
as a eventuais novos proprietários do aparelho.

Posicionamento e ligação
Posicionamento
1. Coloque o aparelho num espaço bem ventilado sem humidade.
2. Não obstrua as grades de ventilação traseiras. O compressor e o 

condensador emitem calor e necessitam de uma boa ventilação 
para funcionar corretamente e poupar energia.

3. Deixe uma distância de, no mínimo, 10 cm entre a parte superior 
do aparelho e quaisquer móveis existentes por cima e de, no 
mínimo, 5 cm entre as laterais do aparelho e eventuais móveis/
paredes laterais.

4. Coloque o dispositivo longe de fontes de calor (luz solar direta, 
eletrodomésticos, etc.)

50mm

Nivelamento
1. Instale o aparelho num piso nivelado e rígido.
2. Se o piso não for perfeitamente horizontal, ajuste o frigorífico, 

apertando ou desapertando os pés dianteiros.

Ligações elétricas
Após o transporte do aparelho, coloque-o cuidadosamente na vertical 
e aguarde, pelo menos, 3 horas antes de o ligar à corrente. Antes de 
introduzir a tomada na ficha, certifique-se do seguinte:

•  A tomada está ligada à terra e está em conformidade com a lei.
•  A tomada pode suportar a potência máxima do aparelho.
•  A tensão deve encontrar-se dentro do intervalo de valores 

indicados na placa de dados situada no lado inferior esquerdo 
(p. ex., 220-240 V).

•  A tomada é compatível com a ficha do aparelho. Se a tomada for 
incompatível com a ficha, solicite a sua substituição por um técnico 
autorizado (ver Assistência). Não utilize extensões ou tomadas 
múltiplas.

! Após a instalação do aparelho, o cabo de alimentação e a tomada 
elétrica devem ser de fácil acesso.
! O cabo não pode estar dobrado ou comprimido.
! O cabo deve ser verificado regularmente e substituído apenas por 
técnicos autorizados (ver Assistência).
! O fabricante rejeita qualquer responsabilidade, caso estas medidas 
de segurança não sejam observadas.

O seu aparelho é fornecido com uma ficha com fusível de 13 A, que 
pode ser ligada a uma tomada de 13 A para uma utilização imediata.  
Antes de utilizar o aparelho, leia as instruções abaixo.

AVISO:
ESTE APARELHO TEM DE SER LIGADO À TERRA.

Substituir tampas de fusível:
Ao substituir um fusível com defeito, deve ser sempre utilizado um 
fusível do tipo BS 1362 de 13 A, aprovado pela ASTA, e a respetiva 
tampa deve ser reposta.
Se perder a tampa, a ficha não poderá ser utilizada até obter uma 
tampa sobresselente.
Tampas de fusíveis sobresselentes:
Se for instalada uma tampa de fusível sobresselente, esta deve ter 
a cor correta conforme indicado na marca colorida ou na inscrição 
situada na base da ficha.
Mudar a ficha:
Remover a ficha
Caso o seu aparelho tenha uma ficha moldada e não substituível 
e pretenda removê-la para adicionar um cabo mais longo ou para 
reencaminhar o cabo de alimentação através de separações, unidades, 
etc., assegure-se que:
- A ficha é substituída por uma ficha com fusível de 13 A substituível 

com a marca de homologação BSI.
ou
- O cabo de alimentação está ligado diretamente a uma saída de 

cabo de 13 A, controlada por um interruptor (em conformidade 
com a BS 5733) acessível sem a deslocação do aparelho.

Eliminação da ficha
Corte e elimine a ficha fornecida, caso não encaixe na sua tomada. O 
cabo deve ser cortado o mais próximo possível da ficha moldada.
Remova o fusível.
AVISO: 
Para evitar o risco de choque elétrico, não ligue a ficha 
eliminada a qualquer outra tomada.
Instalar uma nova ficha
IMPORTANTE:  
OS FIOS DO CONDUTOR DE ALIMENTAÇÃO POSSUEM O 
SEGUINTE CÓDIGO DE CORES:

Verde e amarelo  - Terra
Azul   - Neutro
Castanho  - Tensão

Se as cores dos fios no condutor de alimentação não corresponderem 
às marcações coloridas que identificam os terminais na sua ficha, 
proceda da seguinte forma.

- Ligue o fio verde e amarelo ao terminal com a marca "E" ou  
de cor verde e amarela.

- Ligue o fio castanho ao terminal com a marca "L" ou de cor 
vermelha ou castanha.

- Ligue o fio azul ao terminal com a marca "N" ou de cor preta ou 
azul.

Se for utilizada uma ficha de 13 A (BS 1363), deve ter instalado um fusível 
de 13 A.  
Em caso de dúvida sobre a alimentação elétrica da sua 
máquina, consulte um eletricista qualificado antes da sua 
utilização.

* Variável consoante o número e/ou a posição, disponível apenas 
em modelos selecionados.
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A marcação CE certifica que este aparelho está conforme as 
diretivas CEE seguintes: 
Equipamentos de baixa tensão - 73/23/CEE e 93/68 CEE
Compatibilidade eletromagnética 89/336/CEE, 92/31/CEE e 
93/68/CEE

Colocação em funcionamento 
e utilização
Ligar o aparelho
! Antes de ligar o aparelho, siga as instruções de instalação (ver 
a secção "Instalação").
! Antes de ligar o aparelho, limpe bem os compartimentos e acessórios 
com água morna e bicarbonato de sódio.
! O aparelho está equipado com um sistema de proteção do motor 
que faz arrancar o compressor cerca de 8 minutos após ser ligado. 
O compressor também arranca cada vez que ocorre uma interrupção 
da alimentação, quer seja voluntária ou involuntária (corte de energia).

1. Insira a ficha na tomada e ligue o produto utilizando o botão 
adequado; assegure-se que as luzes amarelas de temperatura 
do frigorífico e do congelador se acendem.

2. Após algumas horas, poderá colocar alimentos no frigorífico.
3. Prima o botão SUPER CONGELAÇÃO (congelação rápida): a luz 

indicadora de SUPER CONGELAÇÃO acende-se. Assim que o 
frigorífico atingir a temperatura ideal, a luz indicadora apaga-se e 
pode começar a guardar os alimentos.

Utilizar todo o potencial do frigorífico
•  Coloque apenas alimentos frios ou mornos no compartimento, 

nunca 
    alimentos quentes (ver "Precauções e conselhos").
• Lembre-se de que o prazo de conservação dos alimentos 

cozinhados é inferior ao dos alimentos crus.
• Não armazene líquidos em recipientes abertos: tal aumentará 

o nível de humidade no frigorífico, levando à formação de 
condensação.

Sistema de refrigeração 
No Frost

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 DA ZONA 3 EM 1*
Trata-se do novo recipiente que oferece a máxima flexibilidade para 
o armazenamento dos seus alimentos com as condições ideais. 
- guardar carne, peixe e alimentos delicados;

- refrigeração rápida de alimentos quentes, de 70 °C para 3 °C, e de 
outros alimentos frescos e sobras de alimentos;
- descongelação a baixa temperatura (inibe a proliferação de micro-
organismos).
Em condições normais, é possível obter uma temperatura de 0 °C, 
quando a temperatura do compartimento do frigorífico está regulada 
para cerca de 4 °C.
Ao diminuir a temperatura do frigorífico, diminui-se também a 
temperatura do compartimento MAIS FRESCO.

PRATELEIRAS: 
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 (ver esquema).

1

2

Indicador luminoso da TEMPERATURA* : para identificar a área 
mais fria do frigorífico.
1. Verifique que "OK" é apresentado de forma clara no indicador 

luminoso (ver esquema).

2. Se a palavra "OK" não for apresentada, tal significa que a temperatura 
é demasiado elevada: coloque o botão de FUNCIONAMENTO DO 
FRIGORÍFICO numa posição mais alta (mais frio) e aguarde cerca 
de 10 horas até que a temperatura estabilize.

3. Verifique o indicador luminoso novamente: Se necessário, reajuste 
a temperatura seguindo o procedimento inicial. Se tiver adicionado 
grandes quantidades de alimentos ou se a porta do frigorífico tiver 
sido aberta com muita frequência, é normal que o indicador não 
apresente a palavra "OK". Aguarde, pelo menos, 10 horas antes 
de ajustar o botão de FUNCIONAMENTO DO FRIGORÍFICO para 
uma definição de temperatura mais elevada.

I CARE*
Controla a ativação e desativação da função I CARE (temperatura 
de funcionamento ideal para um consumo mínimo de energia). O 
consumo estará otimizado 24h após a ativação da função. Quando 
esta função está ativa, a luz LED I CARE no teclado acende-se. 
Prima continuamente o botão I CARE durante 8 segundos, para que 
a luz LED correspondente comece a piscar; isto permite-lhe regular 
a temperatura no compartimento do Frigorífico e no compartimento 
do Congelador. Dois minutos após a última interação do utilizador, 
o visor entra no seu modo de poupança de energia. Para sair deste 
modo, basta premir qualquer botão ou abrir a porta do frigorífico.

Gaveta de FRUTAS e LEGUMES* 
A gaveta para frutas e vegetais estão especialmente concebidas para 
manter as frutas e os vegetais frescos. 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.* Variável consoante o número e/ou a posição, disponível apenas 

em modelos selecionados.
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B
Coolsaver*
Algumas frutas e legumes produzem etileno, como parte natural do 
seu ciclo de amadurecimento. Outras frutas e legumes são altamente 
sensíveis à presença de etileno e poderão, eles próprios, produzir, 
ou não, esta substância. O Coolsaver proporciona aos alimentos 
um prazo de validade mais longo, bem como uma maior qualidade 
e alimentos perecíveis mais frescos, removendo o gás etileno que 
provoca o amadurecimento prematuro e o apodrecimento dos 
alimentos.

A humidade relativa elevada é boa para os alimentos perecíveis, ao 
contrário da condensação. O Coolsaver elimina a condensação em 
excesso que causa o aparecimento de mofo, bolor e o crescimento 
bacteriológico nos alimentos.

Além disso, o Coolsaver evita a transferência cruzada de odores e 
proporciona o ambiente ideal ao seu frigorífico.

O Coolsaver é um mineral inorgânico 100% natural e mantém a 
sua total eficiência durante vários anos. Tendo em conta o pó e 
a humidade existentes ao redor do Coolsaver durante a normal 
utilização do frigorífico, recomendamos que recondicione o Coolsaver 
periodicamente, a cada 6 meses, para que este mantenha o seu 
desempenho máximo. O recondicionamento do Coolsaver trata-se 
do processo de limpeza do saco do mesmo com um aspirador, bem 
como a sua exposição à luz solar durante cerca de 6 horas ou a sua 
secagem no forno a 80 ºC durante 1 hora.

Para manter a máxima eficiência e poupar o desempenho do 
Coolsaver deverá evitar-se o contacto do mesmo com pó, óleos ou 
outros líquidos. O contacto com tais elementos pode causar uma 
redução ou a perda total da eficiência dos minerais do Coolsaver, 
bem como levar à substituição deste último.

Utilizar todo o potencial do congelador
•  Regule a temperatura utilizando o visor.
•  Os alimentos frescos que necessitem de congelação não 

devem entrar em contacto com alimentos que já tenham 
sido descongelados. Os alimentos frescos devem ser 
guardados no compartimento superior do CONGELADOR e de 
ARMAZENAMENTO, onde a temperatura desce abaixo dos -18 
ºC e garante uma congelação rápida.

•  Para congelar alimentos frescos da forma mais adequada e segura 
possível, ative a função SUPER CONGELAÇÃO 24 horas antes de 
colocar os alimentos no congelador. Após guardar os alimentos, 
ative novamente a função SUPER CONGELAÇÃO; esta será 
desativada automaticamente após 24 horas.

•  Não congele novamente alimentos que estiverem a descongelar 

ou que já estejam descongelados. Estes alimentos devem ser 
cozinhados e consumidos (dentro de 24 horas).

•  Não coloque garrafas de vidro que contenham líquidos e que 
estejam fechadas com rolha ou tampa hermética no congelador, 
visto que podem partir.

•  A quantidade máxima de alimentos que pode ser congelada 
diariamente é indicada na placa de dados técnicos situada no lado 
inferior esquerdo do compartimento do frigorífico (por exemplo: 
2kg/24h: ).

! Para evitar bloquear a circulação do ar no interior do compartimento 
do congelador, recomendamos não obstruir as aberturas de 
ventilação com alimentos ou recipientes.
! Não abra a porta durante a congelação.
! Se ocorrer um corte de energia ou avaria, não abra a porta do 
congelador. Isto ajuda a conservar a temperatura no interior do 
congelador, garantindo que os alimentos são conservados durante, 
no mínimo, 12 a 18 horas.
!Para maximizar o espaço dentro do congelador, todas as gavetas 
(exceto a última) podem ser removidas das suas posições e os 
alimentos podem ser colocados diretamente nas prateleiras/
prateleiras de vidro fornecidas (se existentes).

* SUPER CONGELAÇÃO + 
Este compartimento é utilizado para baixar muito rapidamente a 
temperatura de refeições recém-cozinhadas, através de um processo 
de congelação até ao centro dos alimentos. A gaveta SUPER 
CONGELAÇÃO + é a solução ideal para congelar rapidamente 
alimentos recém-cozinhados, bem como alimentos que pretende 
guardar no congelador. Graças à rapidez da fase de arrefecimento, 
os cristais de gelo serão mais reduzidos e não afetarão os alimentos 
quando descongelados.

Utilização otimizada da gaveta SUPER CONGELAÇÃO +
Para uma utilização otimizada da gaveta SUPER CONGELAÇÃO 
+, insira-a na última prateleira do compartimento do congelador 
(conforme a figura 1). Além disso, para obter um arrefecimento 
rápido de +70 °C para -18 °C em cerca de 4,5 horas (para 1 kg de 
alimentos), coloque os alimentos dentro da gaveta e ative a função 
SUPER CONGELAÇÃO + no Painel de Controlo.

Manutenção e cuidados
Desligar o aparelho
Durante a limpeza e manutenção, é necessário desligar o aparelho 
da corrente elétrica:
1. Prima o botão ON/OFF para desligar o aparelho.
2. Desligue a ficha da tomada.

! Se este procedimento não for seguido, poderá soar um alarme. Este 
alarme não indica uma avaria. Para repor o funcionamento normal, 
prima continuamente o botão ON/OFF durante mais de 2 segundos. 
Para desligar o aparelho, siga os pontos 1 e 2 acima.

Função I Care*
A função I CARE pode ser ativada para otimizar o consumo de 
energia. Prima continua e simultaneamente os botões OXIGÉNIO 
ATIVO e FUNCIONAMENTO DO FRIGORÍFICO durante, pelo menos, * Variável consoante o número e/ou a posição, disponível apenas 

em modelos selecionados.
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6 segundos para ativar esta função. Ao fazê-lo, 4 luzes indicadoras 
acendem-se durante 2 segundos: a luz do OXIGÉNIO ATIVO, a luz 
da SUPER CONGELAÇÃO e duas luzes de temperatura - uma do 
frigorífico e outra do congelador. Após 5 segundos, a interface entrará 
no modo de poupança de energia e as luzes indicadoras apagar-se-
ão. A interface mantém-se desativada, mesmo com a porta aberta. 
Basta premir qualquer botão para ligá-la novamente. Prima os botões 
de regulação para alterar a temperatura. O consumo estará otimizado 
48h após a ativação da função. Para desativar a função I CARE, 
desligue o produto (ver descrição). O produto pode ser novamente 
ligado para um funcionamento normal.
Em ambientes húmidos, com a função I CARE ativada, pode ocorrer 
a formação de uma ligeira condensação nas portas; as condições 
normais de funcionamento são repostas quando a função é 
desativada.

Limpar o aparelho
•  As peças externas e internas, bem como os vedantes de borracha, 

podem ser limpos com uma esponja embebida em água morna e 
bicarbonato de sódio ou um detergente neutro. Não use solventes, 
produtos abrasivos, lixívia ou amoníaco.

•  Os acessórios amovíveis podem ser mergulhados em água quente 
e sabão ou líquido para a loiça. Passe por água limpa e seque 
cuidadosamente.

•  Pode acumular-se pó nas traseiras do aparelho, que pode ser 
retirado utilizando cuidadosamente um tubo de aspirador em 
potência média. O aparelho deve ser desligado e a ficha retirada 
da tomada antes da limpeza.

Evitar bolor e maus cheiros
•  O aparelho é fabricado com materiais higiénicos inodoros. Para 

manter o frigorífico sem odores e para impedir a formação de 
manchas, os alimentos devem estar sempre adequadamente 
cobertos ou selados.

•  Se pretender desligar o aparelho durante um período prolongado, 
limpe o interior e deixe as portas abertas.

Substituir a luz LED*
Graças à poderosa luz difusa, a iluminação LED permite uma 
visualização clara de cada alimento armazenado. Caso necessite de 
substituir a iluminação LED, contacte a Assistência Técnica.

Substituir a lâmpada*
Para substituir a lâmpada no compartimento do frigorífico, retire a 
ficha da tomada elétrica. Siga as instruções seguintes.
Aceda à lâmpada removendo a tampa, tal como indicado no 
diagrama. Substitua-a por uma lâmpada semelhante dentro da gama 
de potência indicada na tampa.
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Precauções e conselhos
! O aparelho foi concebido e fabricado em conformidade com as 
normas de segurança internacionais. São fornecidos os seguintes 
avisos por razões de segurança, que devem ser lidos atentamente.

   
Este aparelho está em conformidade com as seguintes diretivas 
comunitárias:
- 73/23/CEE de 19/02/73 (Baixa tensão ) e sucessivas alterações;
-89/336/CEE de 03.05.89 (Compatibilidade eletromagnética) e 
sucessivas alterações;
- 2002/96/CE.

Segurança geral
• O aparelho foi concebido para o uso doméstico no interior de 

habitações e não se destina ao uso comercial ou industrial.
• O aparelho deve ser utilizado apenas por adultos para conservar 

e congelar alimentos e de acordo com as instruções do presente 
manual.

• O aparelho não deve ser instalado no exterior, nem mesmo em 
áreas cobertas. É extremamente perigoso deixar o aparelho 
exposto a chuva e temporais.

• Não toque no aparelho descalço ou com as mãos e pés húmidos 
ou molhados.

• Não toque nos elementos de refrigeração internos: isto pode causar 
abrasões ou queimaduras pelo frio.

• Ao retirar a ficha do aparelho da tomada, puxe sempre pela ficha 
e nunca pelo cabo.

• Antes da limpeza e manutenção, desligue sempre o aparelho 
e desligue-o da alimentação de corrente. Não basta colocar os 
botões de regulação da temperatura em OFF (aparelho desligado) 
para eliminar todos os contactos elétricos.

• Em caso de avaria, não tente, em qualquer circunstância, reparar 
o aparelho. As reparações realizadas por pessoas inexperientes 
podem causar ferimentos ou avarias subsequentes no aparelho.

• Não use objetos afiados ou pontiagudos ou aparelhos elétricos 
- além do tipo de aparelhos recomendados pelo fabricante - no 
interior dos compartimentos de armazenamento de alimentos 
congelados.

• Não coloque na boca cubos de gelo retirados diretamente do 
congelador.

• Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo 
crianças) com capacidades mentais, sensoriais ou físicas 
reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, a menos que 
tenham supervisão ou instruções relativamente à utilização do 
aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança. Esteja 
atento às crianças pequenas e certifique-se de que não brincam 
com o aparelho.

• Mantenha o material da embalagem fora do alcance das crianças! 
Representa perigo de asfixia.

Eliminação
• Respeite as normas ambientais locais ao eliminar o material da 

embalagem para fins de reciclagem.
• A diretiva europeia 2002/96/CE referente à gestão de resíduos 

de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE) prevê que os 
eletrodomésticos não podem ser eliminados em conjunto com 
os resíduos urbanos normais. Os aparelhos usados devem ser 
recolhidos separadamente, de forma a otimizar a recuperação e 
reciclagem dos materiais que os compõem e reduzir o impacto na 
saúde humana e no meio ambiente. O símbolo de um contentor de 
lixo barrado com uma cruz no produto recorda a obrigatoriedade 
da recolha separada. Os consumidores devem contactar as 
autoridades locais para mais informações relativas à eliminação 
correta do seu aparelho usado.
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Respeitar e conservar o meio ambiente
• Instale o aparelho num local fresco e bem ventilado. Assegure-se 

de que o aparelho está protegido contra a exposição solar direta 
e de que o mesmo não está posicionado próximo de fontes de 
calor.

• Evite manter a porta aberta durante longos períodos de tempo ou 
abri-la com muita frequência, de forma a conservar a energia.

•  Não encha o seu aparelho com demasiados alimentos: o ar frio 
deve circular livremente por entre os alimentos para que estes 
sejam preservados corretamente. se não existir circulação do ar, 
o compressor não funcionará de forma contínua.

• Não introduza alimentos quentes diretamente no frigorífico. A 
temperatura interna irá aumentar e forçar o compressor a trabalhar 
mais, consumindo mais energia.

• Descongele o aparelho, caso se forme gelo (ver "Manutenção"). 
As camadas espessas de gelo dificultam a transferência de frio 
para os alimentos, resultando num maior consumo de energia.

Resolução de problemas
Caso o aparelho não funcione, verifique se consegue solucionar o 
problema a partir da lista abaixo, antes de contactar a Assistência 
(ver "Assistência").
As luzes indicadoras não acendem.
• Se a função I Care não estiver ativa (ver secção), a ficha não 

foi introduzida na tomada elétrica ou não foi suficientemente 
introduzida para fazer contacto, ou não há energia elétrica na 
habitação.

O motor não arranca.
• O aparelho está equipado com um sistema de proteção do motor 

(ver "Colocação em funcionamento e utilização").

As luzes indicadoras estão acesas, mas a luz é ténue.
• Desligue a ficha e inverta-a antes de ligá-la novamente à tomada.
a) O alarme é ativado.
•  A porta do frigorífico esteve aberta durante mais de 2 minutos 

(o sinal acústico para de soar quando ao fechar a porta) ou 
o procedimento de desativação correto não foi seguido (ver 
"Manutenção").

b) 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.

                                 

 + sinal acústico  = sobreaquecimento

c) O alarme é ativado e as duas luzes indicadoras amarelas e 
uma azul piscam.
• A temperatura no congelador atingiu um nível perigoso. Os 

alimentos devem ser eliminados de imediato.

                         -26 +8

                 + sinal acústico = perigo de aquecimento

b/c) Nestes dois casos, o congelador manterá uma temperatura de 
cerca de 0 °C de modo a que os alimentos não sejam recongelados.
Para desligar o sinal acústico, abra e feche a porta do frigorífico.
Para repor o funcionamento normal, o produto deve ser desligado e 
ligado através dos botões do painel de controlo (Ver descrição).  

O frigorífico e o congelador não refrigeram bem.
• As portas não fecham corretamente ou os vedantes estão 

danificados.
• As portas são abertas com demasiada frequência.
• O frigorífico ou o congelador estão demasiado cheios.

Os alimentos no interior do frigorifico congelam.
• A temperatura não está corretamente regulada (ver descrição).
• Os alimentos estão próximo da parede interior traseira do frigorífico.
O motor funciona continuamente.
• O botão SUPER CONGELAÇÃO foi premido (congelação rápida): 

a luz de SUPER CONGELAÇÃO azul está acesa (ver Descrição).
• A porta não está corretamente fechada ou é aberta constantemente.
• A temperatura ambiente no exterior é demasiado elevada.

O aparelho faz demasiado ruído.
• O aparelho não foi instalado numa superfície nivelada (ver 

"Instalação").
• O aparelho foi instalado entre armários que vibram e fazem ruído.
•  O gás refrigerante interno faz um ligeiro ruído, mesmo quando o 

compressor está desligado. Isto não é um defeito, é perfeitamente 
normal.
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