INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

MANUAL
DEQUE
UTILIZAÇÃO
AVISOS IMPORTANTES
DEVERÁ LER E CUMPRIR
Antes de utilizar o aparelho, leia estas
instruções de segurança com atenção.
Guarde-as por perto para consulta futura.
Estas instruções e o próprio aparelho
possuem mensagens importantes relativas à
segurança que deve ler e respeitar sempre.
O fabricante declina qualquer
responsabilidade pela inobservância das
presentes instruções de segurança, pela
utilização inadequada do aparelho ou pela
incorreta configuração dos controlos.
As crianças até aos 3 anos devem ser
mantidas afastadas do aparelho. As crianças
entre os 3 e os 8 anos devem ser mantidas
afastadas do aparelho, exceto se estiverem
sob supervisão permanente.
Este aparelho pode ser utilizado por crianças
a partir dos 8 anos e por pessoas com
capacidades físicas, sensoriais ou mentais
reduzidas ou com falta de experiência e
conhecimento, desde que estejam sob
supervisão ou tenham recebido instruções
quanto à utilização segura deste aparelho e
se compreenderem os perigos envolvidos.
As crianças não devem brincar com o
aparelho. A limpeza e a manutenção a cargo
do utilizador não devem ser realizadas por
crianças sem supervisão.
UTILIZAÇÃO PERMITIDA
CUIDADO: o aparelho não deve ser
ligado a partir de um dispositivo de
comutação externo, como, por exemplo,
um temporizador, nem a partir de um
sistema de controlo remoto em separado.
Este aparelho destina-se a ser usado em
ambiente doméstico e em aplicações
semelhantes tais como: copas para utilização
dos funcionários em lojas, escritórios e
outros ambientes de trabalho; quintas de
exploração agrícola; clientes em hotéis,
motéis, bed & breakfast e outros tipos de
ambientes residenciais;.
Este aparelho não está concebido para o
uso profissional. Não utilize o aparelho no
exterior.
A lâmpada usada no interior do aparelho
foi especificamente desenhada para
eletrodomésticos e não é adequada para

iluminação de habitações (Regulamento CE
n.º 244/2009).
O aparelho foi concebido para funcionar
em locais onde a temperatura se enquadra
nos seguintes intervalos, de acordo com a
classe climática referida na placa de
características. O aparelho poderá não
funcionar devidamente se ficar durante
muito tempo a uma temperatura que se
encontre fora do intervalo especificado.
Classe Ambiental Amb. T. (°C)
SN: De 10 a 32 °C
ST:
De 16 a 38 °C
N:
De 16 a 32 °C
T:
De 16 a 43 °C
Este aparelho não contém CFC. O
circuito de refrigeração contém R600a (HC).
Aparelhos com Isobutano (R600a): o
isobutano é um gás natural sem impacto no
ambiente, mas que é inflamável.
Sendo assim, certifique-se de que os tubos
do circuito de refrigeração não estão
danificados, especialmente ao esvaziar o
circuito de refrigeração.
ADVERTÊNCIA: Não danifique os tubos
do circuito de refrigeração do aparelho.
ADVERTÊNCIA: Mantenha as aberturas
de ventilação existentes no corpo do
aparelho ou na estrutura encastrada, livres
de obstruções.
ADVERTÊNCIA: Não utilize meios
mecânicos, elétricos ou químicos, para além
dos recomendados pelo fabricante para
acelerar o processo de descongelação.
ADVERTÊNCIA: Não utilize nem
coloque dispositivos elétricos dentro dos
compartimentos do aparelho, se estes não
forem do tipo expressamente autorizado
pelo fabricante.
ADVERTÊNCIA: os dispensadores de
água ou gelo não ligados diretamente ao
abastecimento de água, devem apenas ser
enchidos com água potável.
ADVERTÊNCIA: Os dispensadores de
gelo e/ou água automáticos devem estar
ligados a um abastecimento de água que
forneça apenas água potável, com uma

ANTES DE USAR O APARELHO

CONSELHOS PARA A PROTECÇÃO DO
AMBIENTE
PRECAUÇÕES E SUGESTÕES GERAIS
COMO USAR O COMPARTIMENTO
FRIGORÍFICO

COMO USAR O COMPARTIMENTO MAIS
FRIO
COMO DESCONGELAR E LIMPAR O
FRIGORÍFICO
LIMPEZA E MANUTENÇÃO

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
SERVIÇO PÓS-VENDA
INSTALAÇÃO

PLANO AMOVÍVEL

60
60

proteção para desembalar e instalar o
ANTES DE USAR O APARELHO

pressão de água principal entre os 0,17 e os
0,81
MPa
(1,7 eque
8,1adquiriu
bar). destina-se apenas a
• O
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uso doméstico.
Não
guarde dentro deste aparelho
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do congelador
apenas
para
Electrical and Electronic
Equipment
(WEEE).
Ao garantir
a eliminação
correcta
deste
guardar
alimentos
congelados,
para
congelar
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tratamento
semelhante ao de um
do
superfícies
internas
dos compartimentos
desperdício
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INSTALAÇÃO
uma fonte de perigo para as crianças. Para mais
informações sobre o tratamento, a recuperação e
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de certifique1. Após
desembalado
aparelho,
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características
corrente
dede
efetuar
qualquersituada
no interior
do aparelho.
operação
de instalação,
para evitar o risco
Para aparelhos
comDurante
Isobutano
(R600a): o
de choques
elétricos.
a instalação,
isobutano
é
um
gás
natural
não
prejudicial
certifique-se de que o aparelho não
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ADVERTÊNCIA: para evitar riscos
devido a instabilidade, o posicionamento ou
fixação do aparelho devem ser feitos de
acordo com as instruções do fabricante. É
proibido a colocação do frigorífico de forma
que a parede traseira do frigorífico (bobina
do condensador) esteja em contacto com
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mangueiras metálicas do fogão
a gás,
metal abrasivos,
ou outros acessórios de
PRECAUÇÕES
E SUGESTÕES
GERAIS
tubagens metálicas de gás ou de água ou fios
elétricos.
deve
ser efectuada por duas ou mais pessoas.
Todosatenção
as dimensões
e espaços
necessários
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durante as
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para
para
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não
danificar
o pavimento
(por ex. soalho).
manualade
instruções
de instalação.
• Durante
instalação
verifique
se o aparelho
não
impede SOBRE
o cabo eléctrico.
AVISOS
ELETRICIDADE
• Certifique-se para que o produto não esteja
Deve ser possível desligar o aparelho da
perto de fontes de calor.
fonte de alimentação, desligando-o na ficha,
• Para garantir uma adequada ventilação, deixe
caso
estade
esteja
acessível,
através
de um
um
espaço
ambos
os lados ou
e por
cima do
interruptor
multipolar
instalado
na
tomada
aparelho e siga as instruções de instalação.
de acordo
com
regulamentação
aplicável a
• Mantenha
livres
de aobstruções
as aberturas
elétricas;
além disso, o aparelho
deligações
ventilação
do aparelho.
deve
dispor os
detubos
ligação
terra, de
de acordo
• Não
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de segurança elétrica
refrigeração
do aparelho.
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• Instale
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o peso e num
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O
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período
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temperatura
danificado
se tiver
caído.
superior ou inferior ao intervalo previsto.
Se o cabo de alimentação estiver
Classe Climática T. Amb. (°C)
T. Amb. (°F)
danificado deverá ser substituído
por um
SN
De 10 a 32
50 a 90
idêntico
do mesmo
fabricanteDeou
por um
N
De 16 a 32
De 61 a 90
técnico
de
assistência
ou
pessoas
ST
De 16 a 38
De 61 a 100
similarmente
qualificadas
de De
modo
a evitar a
T
De 16 a 43
61 a 110
ocorrência de situações perigosas, pois
• Certifique-se
de que
a voltagem
indicada na
existe o risco
de choques
elétricos.
chapa
de
características
corresponde
LIMPEZA E MANUTENÇÃO à da sua
residência.
ADVERTÊNCIA:
Assegure-se
de que o
• Não utilize
adaptadores, simples
ou múltiplos,
aparelho
está desligado da fonte de
nem
extensões.
alimentação
deabastecimento
realizar quaisquer
• Para
a ligação à antes
rede de
de
operações
manutenção;
nunca
use uma
água,
utilize o de
tubo
fornecido com
o aparelho
novo;
não reutilize
o do aaparelho
anterior.
máquina
de limpeza
vapor para
limpar o
• A aparelho
modificação
ou substituição
doelétricos.
cabo de
- risco
de choques
alimentação só deve ser efectuada por pessoal
Não utilize produtos de limpeza
qualificado.
abrasivos
ou agressivos, tais como sprays
• A desactivação da alimentação eléctrica deve
limpa-vidros,
produtos
ser possível retirando
a fichadedalimpeza
tomada erosivos,
ou
fluidosdeinflamáveis,
ceras
de limpeza,
através
um interruptor
bipolar
de rede,
detergentes
concentrados,
lixívias ou
colocado
a montante
da tomada.
produtos de limpeza que contenham
rodutos derivados do petróleo em peças de
plástico, no interior e nos revestimentos das
portas ou juntas.
Não utilize rolos de cozinha, esfregões de
• A movimentação e a instalação do aparelho
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limpeza agressivas.
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DAutilize
EMBALAGEM
•ELIMINAÇÃO
Não guarde ou
gasolina ou outro tipo
Ode
material
da embalagem
é 100% reciclável,
gás e de
líquidos inflamáveis
perto do
conforme
indicado
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de reciclagem Os.
aparelho ou de outros electrodomésticos.
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e em totalpodem
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provocar
incêndiospelas
ou explosões.
normas
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• Não utilize dispositivos mecânicos, eléctricos
ELIMINAÇÃO
DE ELETRODOMÉSTICOS
ou químicos para
acelerar o processo de
Este
aparelho é fabricado
com
recicláveis ou
descongelação,
que não
osmateriais
recomendados
reutilizáveis.
pelo fabricante.
Elimine-o em conformidade com as normas de
•eliminação
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nem introduza
aparelhos
de resíduos
locais. Para
obter mais
eléctricos sobre
no interior
dos compartimentos
informações
o tratamento,
recuperação e do
aparelho de
se eletrodomésticos,
estes não forem contacte
do tipo as
reciclagem
expressamente
fabricante.
autoridades
locais, oautorizado
serviço de pelo
recolha
de resíduos
•domésticos
Este aparelho
foi destinado
ser usado
ou a não
loja onde
adquiriu opara
aparelho.
Este
por pessoas
(incluindo
com reduzidas
aparelho
está marcado
emcrianças)
conformidade
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físicas,
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ou mentais,
ou de
Diretiva
Europeia
2012/19/EU
relativa
aos Resíduos
sem experiência
e conhecimento
do aparelho,
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Elétricos
e Eletrónicos (REEE).
Ao
assegurar
eliminação
correta
deste produto,
estamos
exceptoase
tiverem sido
instruídas
ou se forem
a vigiadas
protegerdurante
o ambiente
e a saúdedo
humana
contra riscos
a utilização
próprio
negativos.
aparelho por uma pessoa responsável pela
Osegurança.
símbolo Controle
no produto,
nosas
documentos
que
paraouque
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o produto,
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transportado
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interior
do aparelho.
proceder
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do equipamento
elétrico e
•para
Não
beba o àlíquido
(atóxico)
contido nos
eletrónico.
acumuladores de frio, se disponível.
PARAdePOUPAR
ENERGIA
•SUGESTÕES
Não coma cubos
gelo ou gelados
Para
garantir uma ventilação
adequada,
siga as
imediatamente
após retirá-los
do congelador,
instruções
instalação.
dado quedepodem
causar “queimaduras” de
Uma
frio.ventilação insuficiente na parte de trás do
produto aumenta o consumo de energia e diminui a
UTILIZAÇÃO
eficiência do arrefecimento.
•AAntes
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qualquer da
operação
de manutenção
abertura
porta poderá
resultar num
ou limpeza,
desligue
o aparelho da corrente
consumo
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temperatura
internaa do
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compela
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serMpascals
descongelados
entre 0,17
e 0,81
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com
água
e potável.
as bebidas quentes antes de os colocar no aparelho.
O posicionamento das prateleiras no compartimento
• Utilize o compartimento frigorífico apenas
frigorífico não tem impacto na utilização eficiente da
para a Os
conservação
de alimentos
frescos
energia.
alimentos devem
ser colocados
nase o
compartimento
congelador
apenas
para
a ar
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frescos
ser
mantida uma
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posterior).
•Pode
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de vidro
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dado
alimentos
congelados, retirando
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e, seque
podem
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existir,
a prateleira
Stop Frost.
se preocupe
com
ruídos provenientes
ONão
fabricante
não
seos
responsabiliza
casodoas
compressor,
pois
estes
são
normais,
tal
como
indicado
sugestões e precauções acima indicadas
no Guia
Rápido.
não
sejam
respeitadas

COMO USAR O COMPARTIMENTO
FRIGORÍFICO
Como ligar o aparelho
Como ligar o aparelho
O aparelho contém comandos internos.
Ligue a ficha.
Se o aparelho estiver ligado à corrente, a luz interna acende-se ao
abrir a porta. O termostato, situado no compartimento frigorífico
do aparelho, regula quer a sua temperatura, quer a do
compartimento mais frio (se disponível).

Regulação da temperatura do produto:
O termostato regula automaticamente a temperatura interna do
compartimento frigorífico e do compartimento
.
Com a rotação do botão da posição 1 para a 7 podem-se obter
temperaturas mais frias.
Na posição O o aparelho não funciona.
Para a conservação de alimentos em pouco tempo o botão do
termostato pode ser posicionado entre 1 (Min.) e 3 (Med).
- Durante longos períodos de conservação dos alimentos no
compartimento
, posicione o punho no 3 ou no 4.
Nota:
A temperatura ambiente, a frequência de abertura da porta e o
posicionamento do aparelho podem influenciar as temperaturas
internas. As posições do termostato devem variar em função
destes factores.

Como conservar os alimentos no compartimento
frigorífico
Coloque os alimentos conforme ilustrado na figura.
A Alimentos cozidos
B Peixe, carnes
C Fruta e legumes
D Garrafas
E Queijos
Notas:
• A distância entre as prateleiras e a parede posterior interna do
frigorífico garante a livre circulação do ar.
• Não coloque os alimentos em contacto directo com a parede
posterior do compartimento de refrigeração.
• Não introduza alimentos ainda quentes no frigorífico.
• Conserve os líquidos em recipientes fechados.
Atenção
A conservação de legumes com elevado nível de água pode
provocar a formação de condensação na prateleira em vidro
da gaveta para frutas e legumes: isto não prejudica o
correcto funcionamento do aparelho.
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COMO USAR O COMPARTIMENTO MAIS
FRIO
O compartimento mais frio é de
.
No compartimento podem-se guardar os alimentos
congelados durante o período indicado na embalagem e
também se podem congelar alimentos frescos.
A quantidade de alimentos frescos que pode ser congelada
em 24 horas, encontra-se indicada na chapa de
características.
Nota:
O compartimento mais frio mantém a temperatura apropriada de
conservação dos alimentos inclusive na falta de corrente eléctrica.
Contudo, aconselhamos a evitar abrir a porta do compartimento
durante tal período.
Como congelar alimentos frescos (apenas no
compartimento
)
Atenção
• Embrulhe e feche os alimentos frescos a congelar em:
folhas de alumínio, película transparente, embalagens
impermeáveis de plástico, caixas de polietileno com tampas,
desde que idóneos para alimentos a congelar.
• Coloque os alimentos a congelar no vão superior, deixando um
espaço suficiente entre os pacotes para permitir a livre
circulação do ar.
• Para obter um funcionamento óptimo, desloque o botão de
punho do termóstato de meia posição, em direcção dos
números mais baixos, quando se introduzem os alimentos no
compartimento congelador.
• Após 24 horas a congelação está completa.
Para os aparelhos com compartimento
Para os meses de conservação dos alimentos frescos
congelados, respeite a tabela apresentada ao lado.
Quando comprar alimentos congelados, verifique se:
• A embalagem ou o pacote estão intactos, porque o alimento
pode estar deteriorado. Se um pacote estiver inchado ou
apresentar manchas de humidade, significa que não foi
conservado adequadamente e pode ter sofrido uma
descongelação inicial.
• Os alimentos congelados devem ser a última compra e
transportados em sacos térmicos.
• Logo que chegue a casa coloque imediatamente os alimentos
congelados no congelador.
• Não volte a congelar alimentos parcialmente descongelados,
utilize-os num prazo de 24 horas.
• Evite ou reduza ao mínimo as variações de temperatura.
Respeite o prazo de validade indicado na embalagem.
• Siga as instruções de conservação dos alimentos impressas na
embalagem.
Cubos de gelo
• Encha com cerca de 2/3 de água a cuvete para o gelo e coloquea no compartimento mais frio
• Se a cuvete colar ao fundo do compartimento mais frio, , não
utilize objectos pontiagudos ou cortantes para removê-la.
• Para facilitar o retiro dos cubos de gelo da cuvete, dobre-a
ligeiramente.

64

MESES

ALIMENTOS

COMO DESCONGELAR E LIMPAR O
FRIGORÍFICO
Antes de proceder a qualquer operação de manutenção ou
limpeza, retire a ficha da tomada ou desligue o aparelho da
corrente eléctrica.
A descongelação do compartimento frigorífico é
completamente automática.
A presença periódica de gotas de água na parede posterior interna
no compartimento frigorífico assinala a fase de descongelação
automática.
A água de descongelação deflui através de um furo de despejo, e de
seguida é recolhida num recipiente no qual evaporará.
Limpe regularmente o interior do orifício de drenagem da água de
descongelação, para garantir o escoamento constante e correcto da
água de descongelação.
Como descongelar o compartimento mais frio
Aconselhamos a descongelar o compartimento mais frio 1 ou
2 vezes por ano, ou quando se forma uma camada excessiva
de gelo.
A formação de gelo é um fenómeno normal. A quantidade e
a rapidez da formação de gelo varia em função das condições
ambientais e da frequência de abertura da porta. A
formação de gelo, especialmente no bordo superior do
compartimento é um fenómeno natural e não compromete
o rendimento do aparelho.
Aconselhamos a efectuar a descongelação quando no
aparelho estiver a menor quantidade de alimentos possível.
• Abra a porta, retire os alimentos do congelador e embrulhe-os
em folhas de jornal. Coloque-os num local fresco ou num saco
térmico.
• Deixe a porta do congelador aberta para permitir a
descongelação.
• Limpe o interior com uma esponja embebida numa
solução de água morna e/ou detergente neutro. Não
utilize produtos de limpeza abrasivos.
• Enxagúe e seque bem.
• Coloque os alimentos.
• Feche a porta.
• Torne a ligar a ficha.
• Ligue novamente o aparelho.
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LIMPEZA E MANUTENÇÃO
• Limpe periodicamente as grelhas de ventilação e o condensador

situado na parte posterior do aparelho com um aspirador ou
com uma escova.
• Limpe o móvel com um pano macio.
Ausências prolongadas
1. Esvazie completamente o frigorífico.
2. Desligue o aparelho da corrente eléctrica.
3. Como descongelar e limpar os compartimentos.
4. Para impedir a formação de bolor, cheiros e oxidação, a porta
do aparelho deve permanecer aberta quando o aparelho não
estiver a funcionar.
5. Limpe o aparelho.
• Limpe o interior do compartimento mais frio (se disponível)
durante a descongelação.
• Limpe periodicamente o compartimento frigorífico com uma
esponja humedecida em água tépida e/ou detergente neutro.
Enxagúe e seque com um pano macio. Não use abrasivos.
• Limpe o exterior com um pano macio humedecido com água.
Não utilize pastas ou esponjas abrasivas nem tira-nódoas
(ex. acetona, tricloretilena) ou vinagre.
Substituição
da lâmpada:
Substituir
a lâmpada
LED:
Em substituir
caso de substituição
lâmpada,
faça da
Ao
a lâmpadadaLED,
proceda
da seguinte
seguinteforma:
forma:
• Desligue
o aparelho
da corrente
Desligue
o aparelho
da rede
elétrica eléctrica
• Carregue
nas linguetas
presentes
nos
lados
da cobertura
da 1)
1.
Retire a proteção
do parafuso
com
uma
chave
de fendas (Fig.
e retire-a.
2. lâmpada,
Desaperte
o parafuso com uma chave de fendas cruzada (Fig. 2)
• Troque
lâmpada
por outra
3.
Retire adecaixa
de controlo
(Fig.nova
3) de potência não superior a
W.
4. 10Remova
a lâmpada LED com uma chave de fendas (Fig. 4)
• Volte
a colocar
a cobertura
da lâmpada,
e espere
5 LED
minutos
5.
Retire
a lâmpada
LED e substitua
por uma
lâmpada
nova
antes
(Fig. de
5) ligar novamente o aparelho.
6. Aperte a nova lâmpada LED com uma chave de fendas (Fig. 6)
7. Aperte a caixa de controlo (Fig. 3, 2, 1)
8. Espere 5 minutos antes de voltar a ligar o aparelho à rede
elétrica.
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RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Quando se ouvem estes ruídos

..o seu aparelho está vivo!!!
1. O aparelho não funciona.
• Houve um corte de energia?
• A ficha está bem inserida na tomada?
• O interruptor bipolar de rede está ligado?
• O fusível está queimado?
• O cabo de alimentação está cortado?
• O botão do congelador está na posição de z

(Stop)?

2. A temperatura no interior dos
compartimentos não está suficientemente
fria.
• A porta foi bem fechada?
• Os alimentos estão colocados de modo a

impedir que a porta feche firmemente?
• O aparelho foi instalado perto de uma fonte de

calor?
• O termostato está na posição correcta?
• A circulação do ar através das grelhas de

ventilação está obstruída?

3. A temperatura no interior do
compartimento frigorífico está demasiado
fria.
• O termostato está na posição correcta?

4. O aparelho emite ruídos excessivos.
• O aparelho foi instalado correctamente?
• Os tubos na parte de trás estão encostados ou

vibram?

5. Há água no fundo do compartimento
frigorífico.
• O orifício de descarga da água de descongelação

está obstruído?

6. Há um excesso de gelo no compartimento
mais frio.
• A porta foi bem fechada?
• Os alimentos estão colocados de modo a

impedir que a porta feche firmemente?
Notas:
• Os ruídos de borbulhar e os sopros de expansão,
resultantes do circuito de refrigeração, são
considerados normais.
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SERVIÇO PÓS-VENDA
Antes de contactar o Serviço de Assistência:
1. Verifique se é possível resolver a avaria
pessoalmente (vide “Resolução de
problemas”).
2. Volte a ligar o aparelho para se certificar de que
o problema ficou resolvido. Se o problema
persistir, desligue e volte a ligar o aparelho após
uma hora.
3. Se o aparelho continuar a não funcionar,
contacte o Serviço de Assistência.

Comunique:
• o tipo de avaria
• o modelo
• o número Service (o número que encontra
depois da palavra SERVICE na chapa de
características localizada no interior do
aparelho)
• o seu endereço completo
• o seu número de telefone e o indicativo da
área de residência.

INSTALAÇÃO
• Não instale o aparelho perto de uma fonte de calor. A instalação

•

•

•

•
•

num ambiente quente, a exposição directa aos raios solares ou
a colocação do aparelho próximo de uma fonte de calor
(aquecedores, fornos), aumentam o consumo de energia
eléctrica e devem ser evitadas.
Se, todavia, isto não puder ser evitado, respeite as seguintes
distâncias mínimas:
• 30 cm de fogões a carvão ou petróleo;
• 3 cm de fogões eléctricos e/ou a gás.
Para obter um funcionamento ideal, deixe um espaço mínimo de
5 cm por cima do aparelho e disponha os outros móveis a uma
distância suficiente para permitir uma mínima circulação do ar.
Posicione o aparelho num local seco e bem ventilado, numa
posição perfeitamente nivelada, regulando os pés frontais caso
seja necessário.
Limpe o interior.
Monte os acessórios fornecidos.

Ligação eléctrica
• As ligações eléctricas devem estar em conformidade com as

normas locais.
• Os dados relativos à tensão e à potência absorvida encontram-

se indicados na chapa de características, situada no interior do
aparelho.
• A ligação à terra do aparelho é obrigatória por lei.
O fabricante não se responsabiliza por quaisquer ferimentos em
pessoas e animais domésticos ou danos em bens materiais
causados pela inobservância das instruções acima referidas.
• Se a ficha e a tomada não forem compatíveis, mande substituir a
tomada junto de um técnico especializado.
• Não use extensões ou adaptadores múltiplos.

Desactivação eléctrica
Para desligar o aparelho da corrente eléctrica, retire a ficha da
tomada ou desligue o interruptor bipolar situado a montante da
tomada.
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Reversibilidade da porta
Reversibilidade da porta
A porta do frigorífico pode ser aberta pela direita ou pela
esquerda.
Na entrega, a porta do aparelho abre-se pela esquerda. Para
modificar o sentido da abertura, siga as instruções abaixo.
Nota: Antes de inverter a abertura da porta, desligue o aparelho
da rede eléctrica ou desligue a alimentação.
1. Retire os parafusos (6) mantendo o painel superior (7) em

contacto com a unidade. Retire o painel superior
2. Retire os dois parafusos (1) mantendo a dobradiça superior
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.

(5) (lado direito) em contacto com a armação. Retire a
dobradiça superior (5).
Levante a porta do perno da dobradiça inferior e apoie-a
numa superfície anti-arranhões.
Retire os dois parafusos (8) apoiando a dobradiça inferior (2).
Retire a dobradiça inferior (2).
Retire o pé frontal esquerdo (4) e desloque-o para o lado
direito.
Antes de voltar a colocar a dobradiça inferior (2), retire o
perno da dobradiça (9) e inverta a direcção da dobradiça (2).
Volte a montar a dobradiça inferior (2) no lado esquerdo
utilizando os dois parafusos (8).
Volte a montar o perno da dobradiça (9) na dobradiça inferior
(2).
Baixe a porta no perno da dobradiça inferior (9).
Mantendo a porta fechada, volte a montar a dobradiça
superior (5) no lado esquerdo utilizando os dois parafusos (1).
Não aperte os parafusos (1) enquanto a porta não estiver
nivelada relativamente ao plano de apoio.
Volte a montar o painel superior utilizando os parafusos (6).

Nota:
A alteração da abertura das portas do aparelho feita pelo
Serviço de Assistência Técnica, não deve ser considerada
uma intervenção de garantia.

Abertura da porta pelo lado
esquerdo

Abertura da porta pelo lado
direito

Fig. 1

Fig. 2

Inversão da porta do compartimento interno
1. Retire o parafuso do perno de apoio da porta do lado inferior
2.
3.
4.
5.

direito;
Retire a tampa do lado esquerdo;
Retire as duas coberturas dos parafusos do lado esquerdo;
Desaperte os dois parafusos;
Reposicione tudo no lado oposto.

3-4

2

1
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PLANO AMOVÍVEL
PLANO DE APOIO DO FRIGORÍFICO 54 CM
COMO RETIRAR O PLANO ANTES DE COLOCAR O
APARELHO NO VÃO DE EMBUTIR
Operação n° 1
Retire os 2 parafusos do lado posterior do aparelho

Operação n° 2
Levante o plano do lado posterior, e retire-o dos pontos de
fixação posteriores

parafusos

Operação n° 3
Retire os 10 parafusos da armação em plástico posterior, e a
dobradiça em metal

Operação n° 4
Retire a dobradiça e a armação de plástico

Operação n° 5
Volte a colocar e a montar a dobradiça em metal com os 2
parafusos
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parafusos

parafusos

