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Dear customer: 

Thank you for buying this upright freezer. To ensure that you get 

the best results from your new freezer, please take time to read 

through the simple instructions in this booklet. 

 

Please ensure that the packing material is disposed of in 

accordance with the current environmental requirements. 

 

When disposing of any Freezer equipment please contact your 

local waste disposal department for advice on safe disposal. 

 

This appliance must be only used for its intended purpose.  
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CAUTION : 

 

The appliance is not intended for use by young children or infirm 

persons without supervision. 

Young children should be supervised to ensure that they do not 

play with the appliance 
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General 

This type of refrigerator is widely used in places such as 

hotels ,offices, student dormitories and houses. It is mostly suitable 

for refrigerating and preserving foods such as fruits and beverage. 

It enjoys the advantages of small size, Lightweight, Low electric 

consumption and easy use. 

Main configuration：(optional) 
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1、Thermostat 

2、Drawer 

3、Leveler leg 

UNPACKING YOUR FREEZER 

WARNING: Use two or more people to move Freezer. 

           Failure to do so can result in back or other injury. 

·Remove tape and any labels from your Freezer before using(except 

the rating label). 

·To remove any remaining tape or glue, rub the area briskly with your 

thumb. 

·Tape or glue residue can also be easily removed by rubbing a small 

amount of liquid dish soap over the adhesive with your fingers. 

Wipe with warm water and dry. 

·Do not use sharp instruments, rubbing alcohol, flammable fluids, or 

abrasive cleaners to remove tape or glue. These products can 

damage the surface of your Freezer. 

·When moving the Freezer, do not tilt the Freezer beyond 45°from 

upright position. 

CLEANING BEFORE USE： 

After you remove all of the packaging materials, （especially the 

foam between outside condenser and cabinet should be removed）

clean the inside of your Freezer before using it. 

SPACE REQUIREMENTS 

WARNING: Keep flammable materials and vapors, such as 



 5 

 

gasoline, away form Freezer. 

Failure to do so can result in death, explosion, fine or burns. 

·To ensure proper ventilation for your Freezer, allow for 200mm 

space on each side between walls, 200mm space between back of 

your Freezer and the wall, and 300mm space between counter top 

and the roof or ceiling. 

·If you are installing your Freezer next to a fixed wall, leave sufficient 

space on the hinge side to allow for the door to swing open. 

·Never install your Freezer near heat source and direct sun shins. 
 

ELECTRICAL REQUIREMENT  

WARNING: DO NOT REMOVE GROUND PRONG. 

DO NOT USE AN ADAPTOR. 

DO NOT USE EXTENSION CORD. 

Failure to follow these instructions can result in death, fire or 

electrical shock. 

Before you move your Freezer into its final location, it is important 

to make sure you have the proper electrical connection. 

Recommended Earthing Method 

A 220～240 Volt /50 Hz AC only 10 ampere fused and properly 

earthed electrical supply is required. It is recommended that a 

separate circuit serving only this appliance be provided. Use a 

receptacle which cannot be turned off with a switch or pull chain. Do 

not use an extension cord. 

 

NOTE: Before performing any type of installation, disconnect the 

Freezer from the electrical source. When you are finished, connect 

the Freezer to the electrical source and reset the control to the 
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desired setting. 

LEVELING 

If the Freezer is not leveled during installation. The doors may not 

close or seal properly, causing cooling, frost, or moisture problems. It 

is very important of the Freezer to be level in order to function 

properly. 

To level your Freezer you may either turn the level leg clockwise to 

raise that side to the Freezer or turn counter – clockwise to lower that 

side. 

NOTE: Having someone push against the top of the Freezer take 

some weight off the leveling leg. This makes it easier to adjust the 

leveling leg. 

 
USE OF THE APPLIANCE 
To obtain the best possible results form your Freezer, it is important 

that you operate it properly. 

Temperature Control(optional) 

The temperature in the freezer is controlled by the thermostat control 

knob.It is loaded in the top-front of the freezer. Turn the thermostat 

control knob up or down to regulate the temperature inside the 

freezer. The markings on control knob indicated the “1~4” for the 

different temperature grades. The temperature decreases with 

position “1” being the warmest and position “4” being the coldest.  

Set the control to position between “1” and “4” for normal use, the 

exact position is beyond the temperature in the freezer, generally , 

choose the number“2”。 

 

The temperature in the freezer is controlled by the thermostat control 
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knob.It is loaded in the top-front of the freezer. Turn the thermostat 

control knob up or down to regulate the temperature inside the 

freezer. The markings on control knob indicated the “cold~colder” for 

the different temperature grades. The temperature decreases with 

position “cold” being the warmest and position “colder” being the 

coldest.  

Set the control to position between “cold” and “colder” for normal use, 

the exact position is beyond the temperature in the freezer, 

generally , choose the “.”。 

 

Store Frozen Food(optional) 

When using the freezer for the first time or after defrosting, turn the 

temperature control to set “4” for at least two hours before 

introducing the food to be stored. 

All frozen food products you purchase should be placed in the 

freezer as soon as possible to avoid the frozen food from defrosting. 

Storage recommendation printed on the packaging of frozen food by 

the manufacturers should be always be followed. 

Be careful that the drawer mustn’t mangle the refrigeration pipeline  

 

When using the freezer for the first time or after defrosting, turn the 

temperature control to set “colder” for at least two hours before 

introducing the food to be stored. 

All frozen food products you purchase should be placed in the 

freezer as soon as possible to avoid the frozen food from defrosting. 

Storage recommendation printed on the packaging of frozen food by 

the manufacturers should be always be followed. 

Be careful that the drawer mustn’t mangle the refrigeration pipeline  
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Freezing Fresh Food 

Ensure that your freezing operations are carried out under the most 

hygienic conditions as freezing alone does not sterilize the food. It is 

advisable to freeze the food by packing it into separate meal portions 

and not in bulk form. Never put hot or even warm foodstuffs into the 

freezer. Prior to storing the frozen food, pack it in plastic bags, 

aluminum sheets or freezing containers and place into the freezer. 

See the data sheet at the rear of this booklet for the maximum 

permissible amount in kilograms of fresh food that can be frozen in 

any 24 hour period with a room temperature of 25℃. Never freeze 

more than the maximum permissible. 

Note: Never put bottled food or drinks in the freezer compartment. 

.For best performance, leave enough space in the Freezer 

compartment for air to circulate around the packages. 

Notice：You can use it without drawer under some conditions. 

Defrosting 

Remove the mains plug from the wall socket, open the door and 

remove all the food to a cool place. Defrost using a plastic scraper, or 

let the temperature rise naturally until the frost melts. Then wipe 

away the remaining ice and water, after this plug the freezer back 

into the mains supply. 

 

Note: To avoid damaging the freezing compartment wall, do not use 

any sharp objects to remove the frost or separate the frozen 

food. 

Cleaning your freezer 

Before you start to clean your freezer remove the mains plug from 

the power supply. 

Use a clean sponge or soft and a mild detergent in warm water. Do 
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not use abrasive or harsh cleaners. 

Hand wash, rinse and dry all surfaces thoroughly. 

Do not use cleaning waxes, concentrated detergents, bleaches or 

cleaners containing petroleum on plastics and rubber parts. 

Never use paper towels, window sprays, scouring cleansers or 

flammable fluids on plastic parts as these can scratch or damage 

material. 

Clean with a cloth soaked in this solution and then dry with a soft 

cloth. 

 

PROLONGED OFF PERIODS 
If the freezer is not in use for a long period of time, proceed as 

follows: 

Disconnect the freezer from the main supply by removing the plug 

from the wall socket. 

Clean and dry the inside as instructed under the heading of cleaning 

the Freezer. 

Leave the door open to prevent any unpleasant smells from building 

up while the freezer is not in use. 
 
TROUBLESHOOTING 
In case of malfunction, you can solve many common problems 

easily. 

Your Freezer will not operate…Check if  

--  The power supply cord is unplugged. 

 

The doors will not close completely…Check if 

-- The drawers are out of position. 

-- The gaskets are dirty. 

-- The Freezer is not level. 
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The freezer is noisy when running…Check if 

--   Check the freezer is level and it is not in contact with another 

appliance or kitchen furniture. 
 

The freezer does not cool sufficiently…Check if 

--   If the door has been opened too often, or it has been left open 

for a while it will take time for the freezer to reach its set 

temperature. 

--   Check the airflow the rear of the freezer has not been reduced 

due to insufficient clearance. 
 
The following characteristics should not be looked upon as a 

problem. 

 --   A gentle tricking sound caused by coolant flowing the pipe.  

--   Compressor operating at high temperature. 

 

 

WARNNING 
 

REQUESTING ASSISTANCE OR SERVICE 
If the problem is not due to one of the items listed in Troubleshooting, 

Contact the dealer or authorized Service Company. 

   RECOMMENDATIONS 

1)      WARNING – Keep ventilation openings, in the appliance 

enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction. 

2)      WARNING – Do not use mechanical devices or other means 

to accelerate the defrosting process, other than those recommended 

by the manufacturer. 
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3)      WARNING – Do not damage the refrigerant circuit. 

4)      WARNING – Do not use electrical appliances inside the food 

storage compartments of the appliance, unless they are of the type 

recommended by the manufacturer. 

5)      The appliance has to be unplugged after use and before 

carrying out user maintenance on the appliance. 

6)      This appliance is not intended for use by persons (including 

children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or 

lack of experience and knowledge, unless they have been given 

supervision or instruction concerning use of the appliance by a 

person responsible for their safety. 

7)      Children should be supervised to ensure that they do not play 

with the appliance. 

8)      If the supply cord is damaged, it must be replaced by the 

manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order 

to avoid a hazard. 

9)  Please abandon the refrigerator according to local regulators for 

it use flammable blowing gas and refrigerant. 

10）Please according to local regulations regarding disposal of the 

appliance for its flammable refrigerant and blowing gas. Before you 

scrap the appliance, please take off the doors to prevent children 

trapped. 

 



 12 

 

 Correct Disposal of this product 

This marking indicates that this product should not be disposed with 

other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to 

the environment or human health from uncontrolled waste disposal, 

recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material 

resources. To return your used device, please use the return and 

collection systems or contact the retailer where the product was 

purchased. They can take this product for environmental safe recycling. 
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Refrigerator door install guidelines about swapping 

left&right(optional) 

1、 Disassemeble the screws behind the fixed roof with cross-slot 

screwdriver and remove the cover from the 

refrigerator.

 

2、 Remove the screws fixed the top-hinge with cross-slot screwdriver. 

The two 

screws fixed 

the cover. 



 14 

 

 

3、 Replace the top-hinge and the door limit block and the door bearing 

bush to the other side  

A、replace the top-hinge. 

The screws fixed 

the top-hinge 
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B、replace the door bearing bush and the limit block. 
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4、 Disassemble the screws fixed the bottom-hinge with cross-slot 

screwdriver and replace the hinge to the other side then fix it with 

screws。 

note：the refrigerator incline angle less 45°. 
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5、replace the leveler to the other side and adjust it to make sure the 

cabinet level 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The screws 

fixed the 

bottom-hinge 
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6、Set the door right position,fix the top-hinge and then the roof cover. 

 

 

 

 

Ensure the Appliance is unplugged and empty。 

Adjust the two leveling feet to their highest position。 

We recommend you have someone to assist you。 
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NOTE： 

To take the door off it is necessary to tilt the Appliance backward。 

You should rest the Appliance on something solid e.g.a chair just below 

the top panel。 

 

Do not lay the Appliance completely flat as this may damage the 

coolant system。 
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Estimado usuario: 

Gracias por adquirir este congelador vertical. Para asegurar los mejores resultados de su 

congelador tómese un momento para leer con atención las sencillas instrucciones de este 

libreto. Asegúrese de desechar correctamente el embalaje del producto de acuerdo con la 

legislación para minimizar su impacto ambiental. 

Al final de la vida útil de este arcón congelador llévelo a un punto limpio de su municipio o 

contacte con sus autoridades locales para una correcta y segura eliminación de sus 

componentes. 

Este electrodoméstico sólo debe ser utilizado para conservar alimentos congelados en el 

ámbito doméstico. Ú sese únicamente en interiores. 
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ATENCIÓ N: 

Este electrodoméstico no debe ser utilizado por niños o personas con capacidades reducidas 

sin la supervisión de un adulto responsable de su seguridad. 

Asegúrese de que los niños no juegan con este congelador 
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Este tipo de congelador ha sido concebido para su uso doméstico en interiores, con la única 
finalidad de almacenar alimentos congelados, para lo cual es perfecto por su pequeño tamaño, 
bajo peso y consumo, además de su facilidad de uso. No debe ser utilizado de ninguna otra 
manera. 

 

 

Descripción de las partes:

 

 

 

 

 

 

1. Termostato 
2. Cajón 
3. Patas niveladoras 
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CUANDO RECIBA SU CONGELADOR   

ATENCIÓ N: Se recomienda mover el congelador entre 2 personas adultas 

 Mantenga siempre el congelador en posición vertical (en ningún caso la inclinación 

debe superar los 45 grados) 

 Tras desempaquetar el producto retire toda la cinta y las etiquetas que haya en el 

congelador antes de utilizarlo (salvo la etiqueta con el número de serie). Ponga 

particular atención en retirar la espuma de poliuretano que protege el condensador en 

la parte trasera del congelador. 

 Después limpie el congelador con un paño limpio humedecido en agua templada con 

detergente neutro y séquelo inmediatamente. No utilice utensilios que puedan dañar 

la superficie del congelador, como herramientas que puedan arañarlo, productos 

abrasivos o inflamables, acetona, lejía, etc. 

 

 

COLOCACIÓ N DEL CONGELADOR   

ATENCIÓ N: Es importante que sitúe el congelador alejado de gases y materiales inflamables ya 

que se podrían combustionar y producir explosiones y/o daños personales o materiales graves. 

Para asegurar la correcta ventilación del congelador deje un espacio libre de 20cm alrededor 

del congelador y de 30cm por encima del mismo. 

Recuerde que este electrodoméstico no es encastrable. 

Si instala el congelador al lado de una pared tenga en cuenta el espacio que necesita la puerta 

del congelador para abrirse.   

Nunca instale el congelador junto a fuentes de calor o expuesto directamente a la luz del sol. 
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CONEXIÓ N ELÉCTRICA  

ATENCIÓ N:  Conecte siempre la toma de tierra 

  No use ladrones ni adaptadores 

  No use alargadores 

Asegúrese de que la instalación eléctrica de su domicilio se corresponde con las indicaciones 

de la etiqueta del congelador. 

Use únicamente una toma de corriente con fusible de 10Ah y de dedicación exclusiva para este 

electrodoméstico. La toma de corriente debe tener toma de tierra. El congelador funciona a 

220240V / 50Hz AC. 

NOTA: Antes de llevar a cabo ningún tipo de manipulación desconecte el congelador de la red 

eléctrica. Cuando haya terminado, vuelva a conectar el congelador a la corriente y ponga el 

termostato a la temperatura deseada. 

 

NIVELADO  

Si no se nivela adecuadamente el congelador en el momento de su primera instalación es 

posible que las puertas no se cierren adecuadamente o no queden bien selladas, causando 

problemas de enfriamiento, escarcha, humedad… Es muy importante que el congelador esté 

bien nivelado para funcionar con normalidad. 

Para nivelar el congelador gire las patas niveladoras en el sentido de las agujas del reloj para 

levantar el lado correspondiente o en sentido contrario para bajarlo. 

NOTA: Es recomendable que pida ayuda para que alguien incline el congelador hacia atrás 

para facilitarle la operación. 
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USO DEL ELECTRODOMÉSTICO 

Para obtener los mejores resultados de este congelador es importante que se haga un uso 

correcto. 

Control de temperatura   

La temperatura del congelador se gestiona a través del control del termostato. Este control 

está situado en la parte superior frontal del congelador. Gire el control del termostato arriba o 

abajo para regular la temperatura del interior del congelador. Las marcas de 1 a 4 del 

termostato indican el nivel de temperatura. El punto menos frío sería el nivel 1, siendo el más 

frío el nivel 4. En condiciones puede utilizar la posición 2. 

Almacenaje de alimentos congelados 

Cuando use el congelador por primera vez o al volverlo a enchufar tras haberlo descongelado 

ponga el termostato en el nivel 4 al menos durante 2 horas antes de volver a almacenar 

alimentos en su interior. 

Cuando compre comida congelada póngala en el congelador lo antes posible para evitar que 

llegue a descongelarse lo más mínimo. Siga con atención las instrucciones de conservación que 

se indicará en el embalaje de la comida congelada. En ningún caso vuelva a congelar alimentos 

descongelados si no han sido cocinados previamente. 

Congelando alimentos frescos 

Asegúrese de manipular siempre los alimentos, particularmente en su proceso de congelación, 

en las condiciones más higiénicas posibles. La congelación no esteriliza los alimentos.  

Se recomienda congelar la comida en porciones y no en bloque. Por un lado se almacenará 

mejor, y se congelará de forma más uniforme. Por otro lado le resultará muy útil a la hora de 

consumirla, ya que podrá descongelar porciones individuales y no necesariamente todo a la 

vez.  

No introduzca comida caliente en el congelador. 

Antes de almacenar los alimentos  envuélvalos en papel film, bolsas de congelador o 

contenedores de plástico aptos para el congelador. No use contenedores metálicos. 

Nota: Nunca almacene en el congelador bebidas embotelladas ni ningún contenedor 

hermético cuyo contenido pueda expandirse por efecto de la congelación. Para mejorar la 

eficiencia del congelador deje circular el aire entre los alimentos dentro del congelador. 

Descongelado  

Para descongelar desenchufe el electrodoméstico, abra la puerta del congelador y saque todo 

su contenido. Deje que la descongelación se produzca a temperatura ambiente de forma 

natural hasta que se funda toda la escarcha. Después, limpie con un paño los restos de agua y 

hielo. Cuando haya terminado vuelva a enchufar el congelador y póngalo a máxima potencia 

(nivel 4) al menos durante 2 horas antes de almacenar de nuevo alimentos. 

Nota: Es importante que evite el uso de herramientas o aparatos eléctricos para descongelar, 

ya que podrían dañar el congelador o provocar descargas eléctricas. 
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Limpieza del congelador  

Antes de comenzar desenchufe el aparato. 

Use una esponja suave y limpia y empápela en agua templada con detergente neutro. Escurra 

la esponja y frote con suavidad la superficie del congelador. Séquelo inmediatamente con un 

paño limpio.  

No utilice papel de cocina ni estropajos de superficie dura que puedan dañar el congelador. No 

utilice limpiadores abrasivos, ni ceras de limpieza, ni lejía, ni acetona, ni detergentes 

concentrados, ni limpiacristales, ni lavavajillas, ni líquidos inflamables o a base de petróleo. 

 

PERIODOS PROLONGADOS DE INACTIVIDAD 

Si no se va a utilizar el congelador durante un periodo prolongado, proceda como se explica a 

continuación: 

 Desenchufe el congelador de la red eléctrica. 

 Descongele y limpie el congelador por dentro y por fuera como se explica en los 

apartados anteriores. 

 Deje la puerta del congelador abierta para que circule el aire mientras no se use el 

congelador. 
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RESOLUCIÓ N DE PROBLEMAS  

En caso de mal funcionamiento puede solucionar fácilmente algunos problemas comunes 

como los siguientes: 

1. El congelador no está en marcha: Compruebe que hay alimentación eléctrica y que el 

electrodoméstico está enchufado correctamente. 

2. La puerta no se cierra completamente: Compruebe si: 

a. Los cajones no están bien colocados. 

b. Las cestas o las juntas están sucias. 

c. El congelador no está bien nivelado 

3. El congelador hace mucho ruido cuando está en marcha: Compruebe si el congelador 

está bien nivelado y si no está en contacto con ningún otro electrodoméstico o mueble. 

4. El congelador no enfría lo suficiente: Compruebe si: 

a. La puerta ha sido abierta repetidamente o un tiempo prolongado. En este caso 

el congelador necesitará un tiempo para recuperar la temperatura interna. 

b. Compruebe que hay suficiente espacio  libre tras el congelador y que éste está 

suficientemente ventilado. 

5. Las siguientes situaciones corresponden a circunstancias normales y no suponen un 

mal funcionamiento del electrodoméstico: 

a. Una especie de gorgoteo que proviene del líquido refrigerante en circulación. 

b. A altas temperaturas el compresor hace un mayor esfuerzo para mantener la 

temperatura interior del congelador. 
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CAMBIAR EL LADO DE APERTURA DE LA PUERTA 

Asegúrese de que el congelador está desenchufado y vacío y ponga las patas niveladoras en la 
posición más alta posible 

Para efectuar las siguientes operaciones es conveniente que alguien le asista para inclinar 
hacia atrás el congelador (nunca más de 45º) 

1. Desatornille la tapa superior con un destornillador de estrella. Los tornillos a retirar se 
encuentran en la parte posterior de la misma. Después retire la tapa. 

2. Retire los tornillos de la bisagra superior con un destornillador de estrella 

 

 

Tornillos de la bisagra
 superior

10



 
 

 
 
 

 
 
 

3. Cambie al lado contrario la bisagra, su guía y el tope de la puerta 

  
A. Cambie de lado la bisagra sin atornillarla

B. Cambie de lado la guía y el tope de la puerta

11



4. Desatornille la bisagra inferior con un destornillador de estrella y atorníllela en el lado 
contrario. (NOTA: No incline en ningún momento el congelador más de 45º) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Sitúe el nivelador en el lado contrario y ajústelo para nivelar la cabina. 

 

 

Los tornillos de la 
bisagra inferior
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6. Coloque la puerta en su nueva posición. Atornille la bisagra superior y después la tapa 
superior del congelador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas las informaciones contenidas en este manual de usuario (imágenes incluidas) 

producto real.

1 3 •
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INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Para garantir a sua segurança durante o manuseamento do aparelho, deverão ser considerados 

os seguintes símbolos de aviso encontrados no texto deste Manual de Instruções.

                    A utilização inadequada do aparelho poderá levar a morte ou ferimentos graves.

                   

                         A utilização inadequada do aparelho poderá levar a resultados graves, 

                         dependendo das circunstâncias.

                     As informações associadas ao ponto de exclamação, deverão ser rigorosamente 

                     cumpridas.

        O símbolo de proibição indica que determinados comportamentos são proibidos.

Estes avisos têm como objetivo assegurar a total segurança do utilizador. Certifique-se que 

não tem qualquer dúvida antes de proceder à instalação ou utilizar o aparelho. Se necessitar 

de algum esclarecimento, por favor contacte o Serviço Pós-Venda.

UTILIZAÇÃO

Esta Arca Congeladora Vertical destina-se apenas para utilização doméstica e nunca 

para fins profissionais e/ou industriais. É adequada para armazenar alimentos a baixa 

temperatura. Se o aparelho for utilizado incorretamente, o fabricante  e/ou importador não 

poderá ser responsabilizado por qualquer dano causado.

Por motivos de segurança e de garantia, não são permitidas quaisquer alterações ao aparelho. 

Se utilizar a Arca para fins comerciais ou outro propósito que não seja o congelamento de 

alimentos, o fabricante e/ou importador não poderá ser responsabilizado por qualquer dano 

causado. Este aparelho não está projetado para funcionar com nenhum programador 

horário ou controlo à distância.

ANTES DE LIGAR O APARELHO

Verifique  cuidadosamente  o  aparelho  antes  de  liga-lo  à  corrente  elétrica.  Sob  nenhuma 

circunstância deverá liga-lo se este apresentar danos. Caso tal verifique, contacte o revendedor 

ou o serviço de pós-venda.

REFRIGERANTE

O  produto  refrigerante  “Isobuteno  (R600a)”,  utilizado  no  circuito  de  refrigeração  do 

eletrodoméstico, é um gás com um elevado nível de compatibilidade ambiental mas que é, no 

entanto,  inflamável. Está  contido  no  circuito  refrigerante  do  aparelho.  Certifique-se  que 

nenhum dos  componentes  do  circuito  refrigerante  fica  danificado  durante  o  transporte  ou 

instalação.
2



• Durante  o  transporte  e  a  instalação  do  eletrodoméstico,  certifique-se  que  nenhum  dos 

componentes do circuito de refrigeração são danificados.

• Se  o  circuito  de  refrigeração  for  danificado,  evite  o  contacto  com  chamas  descobertas 

(utilização  de  isqueiros,  etc.)  e  certifique-se  que  o  local  onde  o  eletrodoméstico  está 

localizado é bem arejado.

INSTALAÇÃO

• Este aparelho é bastante pesado. São precisas no mínimo duas pessoas na sua deslocação.

• É perigoso alterar as especificações deste aparelho ou de o tentar modificar de alguma forma.

• Certifique-se que o aparelho não é colocado em cima do cabo de alimentação. Se o cabo de 

alimentação for danificado, este só deve ser substituído pelo Serviço Pós Venda.

• Qualquer tipo de instalação elétrica que seja necessária só deve ser feita por um técnico 

especializado.

• As  peças  que  aquecem  durante  o  funcionamento,  não  devem  ficar  expostas.  Quando 

possível,  a  parte  posterior  do  aparelho  deve  ficar  perto  da  parede  mas  deve  manter  a 

distância suficiente para ventilação indicada nas instruções de instalação.

• Após ser colocado no local, o aparelho deve repousar durante 2 horas antes de ser ligado 

para que o refrigerante possa assentar.

SEGURANÇA DE CRIANÇAS

• Mantenha as crianças afastadas do painel de controlo do aparelho.

• Todos  os  produtos  das  embalagem  do  eletrodoméstico  são  perigosos  e  devem  ser 

descartados de forma a ficarem fora do alcance das crianças. Estes produtos podem causar a 

morte por asfixia!

DURANTE A UTILIZAÇÃO

• Este  aparelho  destina-se  apenas  para  uso  doméstico.  Se  o  aparelho  for  utilizado 

comercialmente ou para outros efeitos que não sejam os descritos neste manual, o fabricante 

e/ou importador não se responsabilizam por qualquer dano que ocorra relacionado com essa 

utilização.

• Alimentos congelados que descongelem, não devem ser congelados novamente.

• Não coloque bebidas gaseificadas dentro do aparelho.

• O consumo de alimentos retirados diretamente do congelador pode resultar em queimaduras 

causadas pelo gelo.

• Não retire alimentos do congelador com as mãos húmidas ou molhadas, pois pode causar 

escoriações ou queimaduras de gelo.

• Os prazos de congelamento indicados nas embalagens dos alimentos devem ser seguidos, 

para assegurar a qualidade dos mesmos.
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CUIDADOS A TER

Todas  as  reparações  ou  desmontagem, 

deverão ser efetuadas apenas por um técnico 

qualificado.  Tentar  realizar  uma  destas 

tarefas por iniciativa própria, poderá resultar 

num incêndio, mau funcionamento ou danos 

pessoais.

Nunca salpique ou atire  água para  cima do 

aparelho,  ou  mesmo  lave  o  aparelho,  pois 

poderá  ocorrer  um  curto  circuito  e  choque 

elétrico.

Recipientes que contenham gases ou líquidos 

inflamáveis,  poderão  verter  a  baixas 

temperaturas. Existe o risco de explosão! Não 

guarde  nenhum  recipiente  com  materiais 

inflamáveis  no aparelho,  tais  como latas de 

spray, extintores, tinteiros, etc.

Não  danifique,  modifique,  dobre 

excessivamente, torça ou prenda o cabo de 

alimentação. Também a colocação de objetos 

pesados  sobre  o  cabo  de  alimentação  ou 

comprimi-lo  num  local  apertado,  poderá 

danifica-lo e resultar num choque elétrico ou 

incêndio.

Utilize  uma  tomada  independente  e  com 

ligação  à  terra.  Não  utilize  extensões,  pois 

poderá  resultar  em  choque  elétrico, 

sobreaquecimento e incêndio.

Nunca  utilize  sprays inflamáveis  ou  deixe 

substâncias inflamáveis perto do aparelho. As 

faíscas resultantes da tomada elétrica poderá 

resultar numa explosão e incêndio.

Não armazene garrafas ou outros recipientes 

de  vidro  no  congelador.  O  seu  conteúdo 

depois de congelado, provoca a dilatação dos 

recipientes,  partindo-os,  e  originando  o 

perigo de danos físicos.

O  aparelho  está  concebido  para  armazenar 

gelados  ou  outros  produtos  congelados.  A 

armazenagem  de  outros  bens  além  dos 

adequados,  poderão  ter  um  resultado 

adverso.

 

Este  aparelho  destina-se  apenas  a  ser 

utilizado no interior. A utilização do aparelho 

num local  exposto  à chuva, poderá  resultar 

em curto circuito e choque elétrico. 

 

Nunca  coloque  objetos  pesados  ou  que 

contenham  água  sobre  o  aparelho.  Os 

objetos podem cair e causar danos e, a água 

entornada poderá  danificar  a insuflação  dos 

componentes elétricos  e resultar  num curto 

circuito.
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CUIDADOS A TER 

Instale o aparelho num local, cuja superfície 

seja  suficientemente  firme  para  suportar  o 

peso  do  aparelho.  Se  a  superfície  não  for 

robusta ou estável, bem como se o aparelho 

não  estiver  corretamente  posicionado,  este 

poderá cair,  não só ficando danificado, bem 

como os produtos armazenados poderão cair, 

ou  ainda  o  utilizador  poderá  sofrer  danos 

pessoais. NOTA: O aparelho fica mais pesado 

com a colocação de alimentos no seu interior.

Se detetar alguma fuga de gás, por favor não 

toque no aparelho. Feche o fornecimento de 

gás  e  abra  as  portas  e  janelas  para  uma 

ventilação  adequada. A fuga de gás poderá 

causar  uma  explosão,  incêndio  e  danos 

graves.

 

Instale o aparelho num local que não esteja 

exposto à chuva. A utilização de um aparelho 

que  tenha  sido  exposto  à  chuva,  poderá 

resultar num curto circuito e choque elétrico.

 

Mantenha o aparelho  afastado de fontes de 

calor.  O  desempenho  de  refrigeração  fica 

reduzido,  se  o  aparelho  estiver  perto  de 

fontes  de  calor  tais  como,  fogões,  fornos, 

micro ondas, aquecedores, luz solar, etc.

 

A  desmontagem  e  descarte  do  aparelho, 

deverá ser efetuado por especialistas.

Caso  o  aparelho  necessite  de  ficar 

temporariamente  armazenado,  certifique-se 

em guarda-lo num local afastado das crianças 

brincarem, tomando ainda precauções que a 

porta  não  fique  totalmente  fechada.  Deste 

modo,  será  minimizado  o  risco  de  uma 

criança ficar presa no interior do aparelho.

Não permita que este aparelho seja utilizado como um brinquedo pelas crianças.

Este aparelho não é propício a ser utilizado pelas crianças, a não ser que lhe seja dado acompanhamento 

ou ensino no uso do mesmo, por uma pessoa responsável pela sua segurança.

Este  aparelho  não  é  propício  a  ser  utilizado  por  pessoas  com algum tipo  de  invalidez  ou  reduzida  

capacidades física, sensorial e mental, a não ser que lhe seja dado acompanhamento ou ensino no uso 

do mesmo, por uma pessoa responsável pela sua segurança.

Não permita que os animais de estimação permaneçam perto ou junto ao aparelho.

NO CASO DE MAU FUNCIONAMENTO

Se ocorrer uma avaria no aparelho, veja por favor primeiro a tabela “Deteção e Resolução de 

Problemas” disponível neste manual. Se na informação dada não existir a ajuda necessária, 

não tente reparar o aparelho por sua iniciativa.
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DESCRIÇÃO DO APARELHO

1. Termostato

2. Gavetas

3. Pé regulável

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

Retire todas as fitas de fixação. Lave o interior do aparelho com um pouco de água morna com 

bicarbonato de soda diluído (5 ml para 0.5L de água). Não utilize sabão ou detergentes, pois  

pode deixar resíduos do aroma dos mesmos. Seque bem o interior do aparelho.

NIVELAMENTO

Se a Arca não ficar nivelada durante a instalação, a porta pode não fechar correctamente nem 

ficar bem vedada e pode aparecer problemas de gelo ou humidade. É muito importante que a 

Arca esteja nivelada para que funcione correctamente.

Para nivelar a sua Arca, pode rodar os pés de nivelamento para a direita para subir ou rodar 

para a esquerda para descer desse lado.

NOTA: Peça a alguém para levantar um pouco a Arca porque assim torna-se mais fácil rodar os 

pés de nivelamento. Isto torna o nivelamento mais fácil.

UTILIZAÇÃO DO APARELHO

De modo a obter o melhor resultado no desempenho do aparelho, é fundamental respeitar as 

indicações do presente manual.

CONTROLO DA TEMPERATURA

A temperatura da Arca é controlada pelo botão de controlo do termóstato. Está localizado na 

parte frontal superior da Arca. Rode o botão de controlo do termóstato para cima e para baixo 

para regular a temperatura interior da Arca. As marcas no botão de controlo indicadas entre 

“1~4” correspondem a diferentes graus de temperatura. 
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A temperatura na posição “1” fica mais quente e na posição “4” fica mais fria. O “ponto preto” 

significa que a arca congeladora pára de funcionar.

Escolha uma posição entre “1” e “4” para uma utilização normal. A posição recomendada é a 

“2”.

FUNCIONAMENTO DO APARELHO

A temperatura interior do aparelho é afetada pelas seguintes situações:

• Temperatura Ambiente.

• Número de vezes que a porta do aparelho é aberta.

• Quantidade de alimentos armazenados no interior do aparelho.

• Posição em que se encontra o aparelho.

Para determinar a temperatura ideal de funcionamento do aparelho, todos estes aspectos têm 

de ser considerados e algumas experiências podem ter que ser feitas.

Congelação de Alimentos Frescos

A quantidade máxima de alimentos que podem ser congelados em 24 horas é de 4 Kg. 

.  Coloque os alimentos frescos na  prateleira  superior.  Pode ser necessário  movimentar  ou 

ajustar a colocação dos alimentos para conseguir este resultado.

.  Durante  o  processo  de  congelação,  a  temperatura  dos  alimentos  frescos  deve  ser 

rapidamente reduzida de forma a evitar a formação de cristais de gelo que danifica a estrutura 

dos alimentos. Se os alimentos forem congelados lentamente, ocorre a formação de grandes 

cristais de gelo que afetam a qualidade do alimento após este descongelar.

.  Os  alimentos  previamente  congelados  devem  ser  colocados  nas  prateleiras  inferiores 

deixando assim as duas prateleiras superiores disponíveis para congelar alimentos quando for 

necessário. Os alimentos que vão ser congelados devem ser colocados em cima da superfície 

da prateleira, deixando entre eles espaço suficiente para a circulação do ar frio. Os alimentos 

não devem tocar uns nos outros quando estão a ser congelados.

.  Se  existir  espaço,  deve  transferir  os  alimentos  congelados  para  as  prateleiras  inferiores 

ficando as superiores disponíveis para o congelamento rápido. 

Armazenagem de Alimentos Congelados

Este  eletrodoméstico  tem capacidade  para  armazenar  um total  de  86  Litros.  Esta  é  uma 

medida de padrão e a capacidade real depende da densidade e tamanho dos alimentos. As 

embalagens de alimentos já congelados devem ser guardadas de acordo com as indicações 

correspondentes  a  um congelador  de 4 estrelas.  Estes alimentos  devem ser  colocados  no 

congelador o mais rapidamente possível após a compra. 
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Este aparelho proporciona um período de armazenagem a longo prazo o que normalmente 

corresponde a aproximadamente 3 meses. Devido às variações possíveis, é aconselhável seguir 

as indicações especificadas nas embalagens dos alimentos congelados referentes ao prazo de 

validade.

Quando utilizar a Arca pela primeira vez ou após a descongelação, rode o botão de controlo da 

temperatura para o “4” durante, pelo menos, 2 horas antes de introduzir os alimentos a serem 

guardados.  Todos  os  alimentos  congelados  que  compra  devem  ser  colocados  o  mais 

rapidamente possível na arca congeladora para evitar que descongelem.

Deve  seguir  sempre  as  recomendações  de  congelação  dadas  pelo  fabricante  e  que  estão 

impressas na embalagem.

Tenha cuidado para que a prateleira não entale o tubo de refrigeração.

- Não coloque recipientes selados ou bebidas gaseificadas no congelador pois estes 

ganham pressão e podem explodir e danificar o congelador.

- Cubos de gelo e gelados não devem ser consumidos logo após serem retirados do 

congelador pois o gelo pode causar queimaduras de pele.

-  Os prazos de armazenagem dos alimentos congelados indicados nas respetivas 

embalagens devem ser respeitados.

-  Alimentos  congelados  não  devem  ser  congelados  novamente  após  já  terem 

descongelado.  Não  retire  alimentos  do  congelador  com  as  mãos  molhadas  ou 

húmidas pois pode sofrer escoriações ou queimaduras causadas pelo gelo.

            CONSELHOS ÚTEIS

• Qualquer embalagem de alimentos congelados que seja aberta e não seja consumida na 

totalidade, deve ser embalada novamente de forma a que não permita a evaporação que 

resulta na secagem ou “queimadura de gelo” do alimento.

• Alimentos  congelados  que  por  lapso  sejam  descongelados  devem  ser  consumidos  de 

imediato ou deitados fora. Como alternativa, se o alimento não estiver cozinhado e não 

descongelou na totalidade, pode ser cozinhado e depois congelado.

• Verifique a data de validade dos alimentos congelados e faça a rotação dos alimentos 

regularmente. Apesar da armazenagem dos alimentos congelados durante mais tempo do 

que é recomendado não ser prejudicial para a saúde, o sabor e a textura dos alimentos 

sofre alterações.

• Para obter os melhores resultados do seu congelador, os alimentos quentes que podem 

evaporar, não devem ser colocados nos compartimentos do meio do aparelho.

• Evite  comprar  alimentos  congelados  se  não  tiver  a  possibilidade  de  os  guardar 

imediatamente no congelador após a sua compra. A utilização de um recipiente térmico é 

aconselhável para manter a temperatura dos alimentos congelados até chegar a casa e os 

poder colocar de imediato no congelador.

9



• Mantenha  o  espaço  de  tempo  desde  que  compra alimentos  congelados  e  os coloca  no 

congelador o mais reduzido possível.

• Não coloque os alimentos muito juntos no congelador pois é necessário que o ar possa 

circular entre eles.

• Não congele alimentos que não estejam devidamente isolados.

• Certifique-se que coloca etiquetas nos alimentos com a data em que os congela para assim 

poder assegurar que os alimentos são consumidos dentro do prazo em que se encontram 

em melhores condições.

• Retire os alimentos que já não se apresentam nas melhores condições e limpe o interior do 

congelador. Ver instruções de Limpeza e Manutenção.

CONSELHOS ÚTEIS SOBRE A POUPANÇA DE ENERGIA

• Não coloque o eletrodoméstico perto de fontes de calor como um fogão, máquina de lavar 

loiça ou um aquecedor.

• Coloque  o  aparelho  num  local  fresco  e  bem  arejado  e  certifique-se  que  as  áreas  de 

ventilação não ficam obstruídas.

• Evite  a  ocorrência  de  formação  de  gelo  colocando  os  alimentos  que  vai  congelar  em 

embalagens bem isoladas.

• Deixe  arrefecer  completamente  os  alimentos  antes  de  os  colocar  no  frigorífico  ou 

congelador.

• Os alimentos que vão ser congelados devem ser colocados primeiro dentro do frigorífico 

antes de serem transferidos para o congelador. 

• Os alimentos devem ser descongelados dentro do frigorífico. Este processo assegura um 

descongelamento feito de forma segura e reduz o trabalho da unidade de refrigeração.

• Evite manter a porta do aparelho aberta durante muito tempo ou de a abrir e fechar com 

muita frequência. Em ambos os casos a entrada de ar quente irá obrigar o compressor a 

ligar e desligar frequentemente sem ser necessário.

NOTA: Tempo máximo de conservação na falta de energia: 15 horas.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

Antes de efetuar qualquer tipo de manutenção ou limpeza no aparelho, deve retirar 

a ficha da tomada.

• Certifique-se que não existem obstruções a impedir que a porta do eletrodoméstico fique 

devidamente fechada.

• É aconselhável  que  seja feita  uma limpeza  periódica  (uma ou duas  vezes por  ano)  ao 

sistema de refrigeração do aparelho localizado na parte posterior do mesmo utilizando um 

aspirador ou um pano do pó. A acumulação de pó afeta o desempenho do aparelho assim 

como o consumo de energia elétrica que passa a ser superior.
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Limpeza do Interior

- Limpe o interior do aparelho e os acessórios com água morna com bicarbonato de soda 

diluído (5 ml para 0.5 L de água). Passe por água limpa e seque bem.

- Não utilize detergentes, produtos abrasivos, produtos de limpeza com elevado conteúdo de 

aroma ou produtos de limpeza que contenham lixívia ou álcool.

Limpeza Exterior

- Limpe o exterior do aparelho com água e um pouco de detergente.

-  Não utilize produtos abrasivos. Devido à  existência de cantos agudos na parte inferior do 

aparelho, deve ter muito cuidado ao proceder à limpeza do mesmo.

Ocorrência de falha de energia

No caso de ocorrer uma falha de energia quando tem alimentos no congelador, mantenha a 

porta fechada. Se a temperatura no interior do congelador subir, mesmo que ligeiramente, não 

volte a congelar os alimentos sem antes verificar como estes se encontram.

            DESCONGELAR O APARELHO

.  Para  um  funcionamento  mais  eficiente  e  o  mínimo  consumo  de  energia,  descongele  o 

aparelho quando a camada de gelo tiver 3-5 mm de espessura.

1. Retire os alimentos do congelador e coloque-os num frigorífico para os proteger.

2. Desligue o aparelho e retire a ficha da tomada.

3. Abra a porta do congelador na totalidade.

4.  Se  necessário,  coloque  um  recipiente  apropriado  para  apanhar  a  água  resultante  do 

descongelamento.

5. Após ter descongelado, limpe e seque o interior.

6. Ligue novamente o aparelho e volte a colocar todos os alimentos no lugar.

NOTAS:

• O processo de descongelamento pode ser acelerado colocando tigelas com água quente (não 

a ferver) no interior do congelador, ajudando a soltar o gelo.

• Se a temperatura dos alimentos congelados subir durante o processo de descongelamento, 

o tempo de armazenagem dos mesmos passa a ser mais reduzido.

Quando o aparelho não é utilizado 

Quando  o aparelho  não  é  utilizado  durante  um longo  período  de  tempo,  deve  desligar  o 

aparelho, retirar a ficha da tomada, retirar todos os alimentos e limpar o seu interior. A porta 

deve ficar ligeiramente aberta de forma a evitar a formação de maus cheiros.
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DETEÇÃO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

ANTES de contactar o Serviço Pós Venda para solicitar algum tipo de manutenção, por 

favor verifique o seguintes pontos:

AVARIA SOLUÇÃO

O eletrodoméstico não liga.

Verifique se existe corrente elétrica na tomada que está a utilizar.

Certifique-se que tem corrente elétrica na sua residência.

Certifique-se que não está nenhum fusível queimado.

A  porta  não  fecha 

correctamente.

Verifique se as gavetas estão bem colocadas.

As juntas estão sujas.

O aparelho está desnivelado.

Ruído  durante  o 

funcionamento.

Verifique se o aparelho está bem nivelado  e se não está em contacto 

directo  com a parede ou outros objectos circundantes, ou mesmo com 

outros electrodomésticos.

O aparelho não está a fazer 

frio suficiente.

Se a porta for frequentemente aberta ou se esta tiver sido deixada aberta 

por  um  período  determinado,  demorará  alguma  tempo  a  que  a  arca 

congeladora atinga a temperatura selecionada.

Verifique  se  o  fluxo  de  ar  na  parte  posterior  do  aparelho  não  ficou 

reduzido devido a espaço insuficiente.

Se após estas verificações o problema ainda persistir, contacte o Serviço Pós Venda.

NOTA: Estas características não são consideradas anomalias de funcionamento: 

. Barulho sussurrante pelos tubos de refrigeração.

. Compressor a funcionar a alta temperatura.

COMO DESCARTAR O APARELHO

• Para descartar o aparelho, contacte uma empresa especializada para o efeito.

• Retire a ficha do aparelho e qualquer fechadura existente para evitar que alguma criança 

possa ficar acidentalmente presa no interior do aparelho.

Este  aparelho  está  classificado  de  acordo  com  a  Diretiva  Europeia  2002/96/EC  sobre  Resíduos  de 

equipamento elétrico e eletrónico (REEE).

Ao garantir a reciclagem adequada deste produto, estará a ajudar a evitar potências consequências negativas  

para  o  ambiente  e  para  a  saúde pública,  que  poderiam derivar  de  um manuseamento  de  desperdícios 

inadequado deste produto. O símbolo      no produto, ou nos documentos que acompanham o produto, indica  

que este aparelho não pode receber um tratamento semelhante ao de um desperdício doméstico.

Pelo  contrário,  deverá  ser depositado  no respetivo centro de recolha para a reciclagem de equipamento 

elétrico e eletrónico. A eliminação deverá ser efetuada em conformidade com as normas ambientes locais 

para  a  eliminação  de  desperdícios.  Para  obter  informações  mais  detalhadas  sobre  o  tratamento,  a 

recuperação e a reciclagem deste produto, contacte o Departamento na sua localidade, o seu serviço de  

eliminação de desperdícios domésticos ou a loja onde adquiriu o produto.
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REVERTER A PORTA

1. Retire os parafusos que estão por trás do painel superior fixo e retire a tampa da Arca.

2. Retire os parafusos da dobradiça superior com uma chave de cruz.

3. Volte a colocar a dobradiça superior, bloco limitador e a chumaceira da porta do outro lado.

A. Volte a colocar a dobradiça superior.
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B. Volte a colocar a chumaceira da porta e o bloco limitador.

4. Desmonte os parafusos fixados na dobradiça inferior  com uma chave de cruz e volte a 

colocar a dobradiça no outro lado e fixe-a com os parafusos.

Nota: A inclinação da Arca deve ser inferior a 45º.

5. Mude o nivelador para o outro lado e regule-o para ter a certeza que o habitáculo fica 

nivelado.

6. Coloque a porta na posição direita, fixe as dobradiças superiores e depois coloque a tampa 

superior.
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7. Certifique-se que o aparelho está desligado e vazio.

Regule os dois pés de nivelamento para a sua posição mais alta.

Recomendamos que tenha alguém a ajudá-lo.

NOTA：

Para retirar a porta, é necessário inclinar o aparelho para trás. Ampare-o com algo rijo, por 

exemplo, uma cadeira por baixo do painel superior.

Não deite  totalmente o aparelho porque o sistema de arrefecimento pode ficar danificado. 

Nota: A inclinação do aparelho deve ser inferior a 45º.
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