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1  Avisos de segurança 
1. 1  Avisos 

 

Aviso: risco de incêndio / materiais inflamáveis 
RECOMENDAÇÕES: 
Este aparelho destina-se a ser utilizado em aplicações domésticas e similares, tais como áreas de cozinha em 
lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho; Casas de fazenda e por clientes em hotéis, motéis e outros 
ambientes de tipo residencial; Ambiente tipo cama e café da manhã; Serviços de restauração e análises 
similares. 
(Diretiva europa opcional) 
Para o padrão EN: Este aparelho pode ser usado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e pessoas 
com capacidade física ou mental reduzida ou falta de experiência e conhecimento se tiverem sido 
supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho de forma segura e compreenda os perigos envolvidos. 
As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção do usuário não devem ser feitas 
por crianças sem supervisão. 
(Diretiva europa opcional) 
Para o padrão IEC: Este aparelho não se destina a uso de pessoas (incluindo crianças) com capacidades 
físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham sido 
supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável Para sua segurança.) 

As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho. 
Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço 
ou pessoas qualificadas para evitar qualquer perigo. 
Não armazene substâncias explosivas, como latas de aerossol com um propulsor inflamável neste aparelho. 

O aparelho deve ser desconectado após o uso e antes de realizar a manutenção do usuário no aparelho. 
AVISO: Risco de incêndio / materiais inflamáveis. 
AVISO: Mantenha as aberturas de ventilação, no gabinete do aparelho ou na estrutura incorporada, livres de 
obstrução. 
AVISO: Não use dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de descongelamento, 
exceto os recomendados pelo fabricante. 
AVISO: Não danifique o circuito do refrigerante. 
AVISO: Não use aparelhos elétricos dentro dos compartimentos de armazenamento de alimentos do aparelho, a menos que sejam 
do tipo recomendado pelo fabricante. 

AVISO: Por favor, abandone o refrigerador de acordo com os reguladores locais para que ele use gás 
inflamável e refrigerante! 

Não use cabos de extensão ou adaptadores sem ligação à terra (dois pinos) 

PERIGO: Risco de aprisionamento infantil. Antes de jogar fora seu refrigerador antigo ou congelador: 
- Retire as portas 
-Deixe as prateleiras no lugar em que as crianças não possam escalar facilmente dentro 

O refrigerador deve ser desconectado da fonte de alimentação elétrica antes de tentar instalar o acessório 

O material de espumação de refrigerante e ciclopentano utilizado para o refrigerador é inflamável. 
Portanto, quando o refrigerador é raspado, ele deve ser mantido afastado de qualquer fonte de incêndio e ser recuperado por uma 
empresa de recuperação especial com qualificação correspondente diferentemente de ser eliminada pela combustão, de modo a 
evitar danos ao meio ambiente ou qualquer outro dano. 
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1. 2 Significado de símbolos de aviso de segurança 

 

Símbolo de proibição 

Este é um símbolo de proibição. 

Qualquer incompatibilidade com as instruções marcadas com este símbolo pode resultar em 

danos ao símbolo da Proibição do produto ou pôr em risco a segurança pessoal do usuário. 

 

Símbolo de aviso 

Este é um símbolo de aviso. 

É necessário operar em estrita observância das instruções marcadas com este símbolo; Ou de 

outra forma danificar o produto ou ferimentos pessoais podem ser causados 

 

Símbolo de nota 

Este é um símbolo de advertência. 

As instruções marcadas com este símbolo exigem um cuidado especial. Um cuidado insuficiente 

pode resultar em lesões leves ou moderadas, símbolo de nota ou danificar o produto. 

 

Este manual contém muitas informações de segurança importantes que devem ser observadas pelos usuários. 

 

1. 3 Avisos relacionados à eletricidade 

 

 

 Não puxe o cabo de alimentação quando puxar a tomada de energia do 

refrigerador. Por favor, segure firmemente a plugue e tire-a diretamente da tomada. 

 Para garantir um uso seguro, não danifique o cabo de alimentação ou use o cabo de 

alimentação quando estiver danificado ou desgastado. 

 

 

 Use uma tomada de energia dedicada e a tomada não deve ser compartilhada com 

outros aparelhos elétricos. 

O plugue de energia deve ser firmemente contatado com o soquete se não 

incêndios podem ser causados. 

 Certifique-se de que o eletrodo de aterramento da tomada de força esteja equipado 

com uma linha de aterramento confiável. 

 

 Por favor, desligue a válvula do gás com vazamento e abra as portas e as janelas 

em caso de vazamento de gás e outros gases inflamáveis. Não desligue a geladeira 

e outros aparelhos elétricos, considerando que uma faísca pode causar incêndio. 

 

 Não use aparelhos elétricos na parte superior do aparelho, a menos que sejam do 

tipo recomendado pelo fabricante. 
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1. 4 Avisos para uso 

 

 

 Não desmonte nem reconstrua arbitrariamente o refrigerador, nem danifique o 

circuito refrigerante; A manutenção do aparelho deve ser conduzida por um 

especialista 

 O cabo de alimentação danificado deve ser substituído pelo fabricante, seu 

departamento de manutenção ou profissionais relacionados para evitar perigo. 

 

 As lacunas entre as portas do refrigerador e entre as portas e o corpo do frigorífico 

são pequenas, observe que não se deve colocar a mão nessas áreas para evitar 

prender o dedo. Seja gentil ao fechar a porta do refrigerador para evitar a queda de 

itens. 

 Não coloque alimentos ou recipientes com as mãos molhadas na câmara de 

congelação quando o refrigerador estiver funcionando, especialmente recipientes 

metálicos para evitar ulceração pelo frio. 

 

 

 Não permita que nenhuma criança entre ou suba no refrigerador; Caso contrário, a 

sufocação ou ferimento na criança pode ser causada. 

 

 Não coloque objetos pesados na parte superior da geladeira, considerando que os 

objetivos podem cair quando fechar ou abrir a porta e ferimentos acidentais podem 

ser causados. 

 Por favor, retire o plugue em caso de falha de energia ou limpeza. Não conecte o 

congelador à fonte de alimentação dentro de cinco minutos para evitar danos ao 

compressor devido a iniciações sucessivas. 

 

1.5  Avisos para colocação 

 

 Não coloque itens inflamáveis, explosivos, voláteis e altamente corrosivos no 

refrigerador para evitar danos ao produto ou acidentes com fogo. 

 Não coloque itens inflamáveis perto do refrigerador para evitar incêndios. 

 

 O refrigerador destina-se ao uso doméstico, como o armazenamento de alimentos; 

Não deve ser utilizado para outros fins, como o armazenamento de sangue, drogas 

ou produtos biológicos, etc. 
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 Não guarde cerveja, bebida ou outro fluido contido em garrafas ou recipientes 

fechados na câmara de congelação do refrigerador; Ou de outra forma as garrafas 

ou recipientes fechados podem quebrar devido ao congelamento para causar danos. 

 

1.6 Avisos de energia 

 

Avisos de energia 

1) Os aparelhos de refrigeração podem não operar consistentemente (possibilidade de descongelar o conteúdo ou a temperatura 

ficar muito quente no compartimento de alimentos congelados) quando instalados por um longo período de tempo abaixo da parte 

fria da gama de temperaturas para as quais o aparelho de refrigeração é projetado. 

2) O fato de que as bebidas efervescentes não devem ser armazenadas em compartimentos ou armários congeladores de 

alimentos ou em compartimentos ou armários de baixa temperatura e que alguns produtos, como raspadinhas, não devem ser 

consumidos muito frios; 

3) A necessidade de não exceder o(s) tempo(s) de armazenamento recomendados pelos fabricantes de alimentos para qualquer 

tipo de alimento e, em particular, para alimentos comercialmente ultra-congelados em compartimentos ou armários de congelação 

de alimentos e alimentos congelados; 

4) As precauções necessárias para evitar um aumento indevido da temperatura dos alimentos congelados durante o 

descongelamento do aparelho de refrigeração, como o acondicionamento dos alimentos congelados em várias camadas de jornal. 

5) O fato de que um aumento da temperatura dos alimentos congelados durante o descongelamento, manutenção ou limpeza 

manual pudesse encurtar a vida útil. 

6) A necessidade de que, para portas ou tampas com fechaduras e chaves, as chaves sejam mantidas fora do alcance das 

crianças e não nas proximidades do aparelho de refrigeração, para evitar que as crianças sejam trancadas dentro. 

 

1.7 Advertências para eliminação 

 

 

 

O material de espumação de refrigerante e ciclopentano utilizado para o refrigerador é inflamável. Portanto, quando o 

refrigerador é raspado, ele deve ser mantido afastado de qualquer fonte de incêndio e ser recuperado por uma empresa 

de recuperação especial com qualificação correspondente diferentemente de ser eliminada pela combustão, de modo a 

evitar danos ao meio ambiente ou qualquer outro dano. 

 

Quando a geladeira é raspada, desmonte as portas e remova a junta da porta e das prateleiras; Coloque as portas e as 

prateleiras em um lugar apropriado, de modo a evitar o aprisionamento de qualquer criança. 

 

 

 

 

Eliminação correta deste produto: 

Esta marcação indica que este produto não deve ser eliminado com outros resíduos domésticos em toda 

a UE. Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana pela eliminação descontrolada 

de resíduos, recicle-os de forma responsável para promover a reutilização sustentável de recursos 

materiais. Para retornar seu dispositivo usado, use os sistemas de retorno e coleta ou entre em contato 

com o revendedor onde o produto foi comprado. Eles podem levar este produto para reciclagem 

ambiental segura. 

  

Câmara de congelação 



5 
 

2 Uso adequado de refrigeradores 

2. 1  Colocação 

 

 Antes de usar, remova todos os materiais de embalagem, incluindo almofadas de 

fundo, almofadas de espuma e fitas dentro do refrigerador; Arranque a película 

protetora nas portas e no corpo do refrigerador. 

 

 Mantenha longe do calor e evite a luz solar direta. Não coloque o congelador em 

locais úmidos ou aquosos para evitar ferrugem ou redução de efeito isolante. 

 Não pulverize ou lave o refrigerador; Não coloque o refrigerador em locais húmidos 

fácil de ser molhado, de modo a não afetar as propriedades de isolamento elétrico da 

geladeira. 

 

 

 O refrigerador é colocado em um local bem ventilado interno; O chão deve ser plano 

e resistente (gire para a esquerda ou para a direita para ajustar a roda para 

nivelamento se instável). 

 

 O espaço superior da geladeira deve ser superior a 30cm, e a geladeira deve ser 

colocada contra uma parede com uma distância livre superior a 10cm para facilitar a 

dissipação de calor. 

 

 Precauções antes da instalação: 

Antes da instalação ou ajuste dos acessórios, deve se assegurar que o refrigerador esteja desconectado da energia. 

Precauções devem ser tomadas para evitar que a queda da alça cause qualquer ferimento pessoal. 
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2. 2 Instalação da alça da porta 

Precauções devem ser tomadas para evitar que a queda da alça cause qualquer ferimento pessoal. 

 

Lista de ferramentas a serem fornecidas pelo usuário 

 

Chave de fenda cruzada 

 

 

(A imagem acima é apenas para referência. A configuração real dependerá do produto físico ou declaração do 

distribuidor) 

 

Passos de montagem 

a.  Use a chave de fenda cruzada para fixar os parafusos ② no orifício do parafuso ① firmemente. 

b.  Monte as tampas dos orifícios do parafuso ③ no orifício do parafuso da alça. 

c.  A operação inversa é para desmontagem. 

  

 

  

①Orifício do parafuso 

②Parafuso 

③Tampa do parafuso 
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2. 3 Pés de nivelamento 

Diagrama esquemático dos pés de nivelamento 

 

(A imagem acima é apenas para referência. A configuração real dependerá do produto físico ou declaração do distribuidor) 

Procedimentos de ajuste: 

a.  Gire os pés no sentido horário para levantar o refrigerador; 

b.  Gire os pés no sentido anti-horário para baixar o refrigerador; 

c.  Ajuste os pés direito e esquerdo com base nos procedimentos acima para um nível horizontal. 

 

2. 4 Mudança de porta esquerda-esquerda 

Lista de ferramentas a serem fornecidas pelo usuário 

 

Chave de fenda cruzada 
 

Betumadeira 

Chave de fenda de lâmina fina 

 

5/16" 

soquete e catraca  

Fita adesiva 

1) Desligue este aparelho antes de realizar esta operação 

Remova todos os alimentos das prateleiras das portas. 

Corrija a porta com fitas. 
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2) Desmonte a tampa da dobradiça superior, os parafusos e a dobradiça superior e remova a tampa do orifício do outro lado. 

Desconecte o conector de fiação no lado direito da parte superior do frigorífico (①, conector de fiação ③). 

 

 

3) Retire a porta da câmara de refrigeração, bem como a dobradiça do meio, e tampa do furo 

 

4) Retire a porta da câmara de congelação, desmonte a dobradiça inferior, e as tampas dos orifícios. 

Instale o eixo da dobradiça inferior do outro lado e instale a dobradiça inferior do outro lado do fundo. 

 

  

cobertura do furo 
capa de dobradiça 

dobradiça superior 

dobradiça do meio 

tampa do furo 

eixo 
eixo 

dobradiça 

inferior 

tampa do 

furo 



9 
 

 

5) a) Remova a tampa superior da porta da câmara de refrigeração, instale a manga da dobradiça superior, a linha do sinal da porta 

para o outro lado e instale a tampa superior da porta, 

Desmonte a rolha e o tubo de manga do lado direito da porta da câmara de congelação, retire outra rolha de reposição (para porta 

reversível) e monte o tubo da manga e a rolha de reposição no lado esquerdo da porta por meio do parafuso, instale a manga da 

dobradiça superior, a linha do sinal da porta para o outro lado e instale a tampa superior da porta. 

b) Desmonte a rolha e o tubo de manga do lado direito da porta da câmara de congelação, tire outra rolha de reposição (para porta 

reversível) e monte o tubo da manga e a rolha de reposição na parte inferior esquerda da porta por parafuso Retire o tubo e o 

orifício da manga e encaixe na porta da câmara de congelação e monte-a do outro lado. 

 

6) Coloque a porta de congelação na dobradiça inferior e instale a dobradiça do meio, e as tampas dos furos 

  

7) Retire a dobradiça superior esquerda, e a tampa da dobradiça esquerda da embalagem dos acessórios. 

Coloque a porta de refrigeração na dobradiça do meio, instale a dobradiça superior. Conecte o terminal da linha de sinal ④ com o 

terminal da linha de sinal ①, conecte o terminal ② da linha do sinal com o terminal ③ da linha de sinal; Instale a tampa da 

dobradiça superior e a tampa do furo Para a montagem do cabo, consulte o capítulo 2.2. 

 

  

(A imagem acima é apenas para referência. A configuração real 

dependerá do produto físico ou declaração do distribuidor) 

linha de sinal da porta 

cobertura superior da porta tubo de manga 

tubo de manga 

rolha 
parafuso de rolagem 

tubo de manga 
rolha 
parafuso de rolagem 

tampa do furo 

dobradiça média 

cobertura da dobradiça cobertura do furo 
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2. 5 Mudando a Luz 

Qualquer substituição ou manutenção das lâmpadas LED devem ser feitas pelo fabricante, seu agente de serviço ou pessoa 

qualificada similar. 

 

 

2. 6 Iniciando 

 

 Antes do início, mantenha o refrigerador imóvel por duas horas antes de conectá-la à 

fonte de alimentação. 

 Antes de colocar alimentos frescos ou congelados, o refrigerador deve estar ligado por 

2-3 horas, ou acima de 4 horas no verão, quando a temperatura ambiente estiver alta. 

 

 Reserve espaço suficiente para facilitar a abertura das portas e gavetas ou declaração do 

distribuidor. 

 

 

2.7 Dicas de economia de energia 

 O aparelho deve estar localizado na área mais fresca da sala, longe dos aparelhos de produção de calor ou dutos de 

aquecimento, e fora da luz solar direta. 

 Deixe os alimentos quentes esfriarem à temperatura ambiente antes de colocar o aparelho. A sobrecarga do aparelho força o 

compressor a ficar ligado por mais tempo. Os alimentos que congelam muito devagar podem perder qualidade ou estragar. 

 Certifique-se de enrolar os alimentos adequadamente e limpe os recipientes secos antes de colocá-los no aparelho. 

Isso reduz a acumulação de gelo dentro do aparelho. 

 O compartimento de armazenamento do aparelho não deve ser revestido com papel de alumínio, papel de cera ou toalhas de 

papel. 

Os forros interferem na circulação do ar frio, tornando o aparelho menos eficiente. 

 Organize e rotule alimentos para reduzir as aberturas das portas e pesquisas prolongadas. Remova tantos itens quanto 

necessário ao mesmo tempo, e feche a porta o mais rápido possível. 
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3. 2  Funções 

 

(A imagem acima é apenas para referência. A configuração real dependerá do produto físico ou declaração do distribuidor) 

 

Tela de exibição 

①Área de exibição da temperatura da câmara de refrigeração ②Área de exibição da temperatura da câmara de congelamento  

③Ícone esfriamento rápido  ④Ícone de congelamento rápido  ⑤Ícone de ação ⑥Ícone de bloqueio 

Botão de operação 

A. Botão de ajuste da temperatura da câmara de refrigeração      B. Botão de ajuste da temperatura da câmara de congelação 

C. Botão de férias / bloqueio 

Exibição 

Quando ligar a geladeira pela primeira vez, todo o painel de exibição irá brilhar por 3 segundos. Então, o painel de exibição entra 

no visor normal. A primeira vez que utiliza o refrigerador, as temperaturas definidas da câmara de refrigeração, a câmara de 

congelação é de 5°C/-18°C, respectivamente. 

Quando o erro ocorre, o painel de exibição mostra o código de erro (veja a próxima página); Durante o funcionamento normal, o 

painel de exibição mostra a temperatura ajustada da câmara de refrigeração, câmara de congelação. 

Sob o funcionamento normal, se não houver operação ou abrir a ação da porta dentro de 30s, o painel de exibição será bloqueado, 

a luz do painel de exibição será apagada após o estado bloqueado  continuar por 30s. 

Bloqueio/ Desbloqueio 

No estado desbloqueado, pressione prolongadamente o botão de bloqueio durante 3 segundos, digite o estado de 

bloqueio, 

O ícone  acende e o som da campainha soa, significa que o painel de exibição está bloqueado, neste momento, a operação do 

botão não pode ser implementada; 

No estado bloqueado, pressione prolongadamente o botão de bloqueio por 3 segundos, entre no estado 

desbloqueado, 

O ícone  sai e o campainha soa, significa que o painel de exibição está desbloqueado, neste momento, a operação do botão 

pode ser implementada; 

Configuração de temperatura da câmara de refrigeração 

Clique no botão para alterar a temperatura ajustada da câmara de refrigeração, cada clique do botão de ajuste de 

temperatura da câmara de refrigeração, a temperatura ajustada será reduzida 1°C; 

O intervalo de temperatura da câmara de refrigeração é de 2~8°C. Quando a temperatura ajustada for 2°C, clique novamente no 

botão, a temperatura ajustada da câmara de refrigeração irá mudar para 8°C. 

  

Refrigerador 

Congelador 

Refrigerador 
Energia Fria 

(3s) 

Congelador 
Energia Congelante 

(3s) 

Férias 
Desbloqueio 

(3s) 
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Configuração da temperatura da câmara de congelamento 

Clique no botão para alterar a temperatura ajustada de câmara de congelamento, cada clique do botão de ajuste da 

temperatura da câmara de congelação, a temperatura ajustada será reduzida 1°C; 

A faixa de ajuste de temperatura para a câmara de congelamento é de -24~-16°C. Quando a temperatura é de -24°C, clique 

novamente no botão, a temperatura ajustada da câmara de congelamento irá mudar para -16°C. 

 

Configuração de modo 

Modo de esfriamento rápido 

Refrigerador Pressione prolongadamente o botão ''¡SES'' por 3s para ajustar o modo Rápido, o ícone  acenderá. 

A exibição da temperatura da câmara de refrigeração 2C, entre no modo de resfriamento rápido. 

Sob o modo esfriamento rápido, pressione o botão por 3s, pressione o botão  para sair. 

Sair do Modo de esfriamento rápido. A temperatura ajustada da câmara de refrigeração voltará automaticamente à temperatura 

ajustada antes do modo de esfriamento rápido. Quando definir o modo de férias, saia do modo esfriamento rápido. 

 

Modo de congelamento rápido 

Pressione prolongadamente o botão por 3s para, ajuste o modo de congelamento rápido , o ícone  acenderá. 

A temperatura da câmara de congelamento exibe -24C, entre no modo de congelamento rápido. 

Sob o modo de congelamento rápido, pressione prolongadamente o botão por 3s, o ícone  sair. 

Sair do Modo congelamento rápido. A temperatura ajustada da câmara de congelamento voltará automaticamente para a 

temperatura ajustada antes do modo de congelamento rápido. Quando definir o modo de férias, saia do modo de congelamento 

rápido. 

 

Modo férias 

Clique no botão  para configurar o modo de férias, o ícone  acende-se. 

A tela de temperatura da câmara de refrigeração se apaga, a temperatura da câmara de congelamento -18C entra no modo de férias. 

No modo de férias, clique no botão novamente, o ícone sair. Sair do modo de férias. 

A temperatura ajustada da câmara de refrigeração e da câmara de congelamento voltará automaticamente para a temperatura 

ajustada antes do modo de férias. 

Quando configurar o Modo de Esfriamento Rápido e Modo de Congelamento Rápido, saia do modo férias. 

 

Aviso de abertura e controle de alarme 

Quando abrir a porta da geladeira, a música de, porta aberta, tocará. Se a porta não estiver fechada em dois minutos, a campainha 

soa uma vez a cada minuto até a porta ser fechada. Pressione qualquer botão para parar o alarme da campainha. 

 

Indicação de falha 

As seguintes advertências que aparecem no visor indicam falhas correspondentes do refrigerador. 

Embora o refrigerador ainda possa ter uma função de armazenamento frio com as seguintes falhas, o usuário deve entrar em 

contato com um especialista de manutenção para manutenção, de modo a garantir o funcionamento otimizado do aparelho. 

 

Código de Falha Descrição de Falha 

E1 Falha no sensor de temperatura da câmara de refrigeração 

E2 Falha no sensor de temperatura da câmara de congelamento 

E3 Falha no sensor de temperatura da gaveta de refrigeração 

E5 
Erro no circuito de detecção do sensor de descongelamento de 

congelamento 

E6 Erro de comunicação 

E7 Erro do sensor de temperatura ambiente 

 

 

  



14 
 

4. Manutenção e cuidados do aparelho 

4.1 Limpeza geral 

 As poeiras atrás da geladeira e no chão devem ser limpas em tempo útil para melhorar o efeito de resfriamento e economia 

de energia. O interior da geladeira deve ser limpo regularmente para evitar odor. Toalhas macias ou esponja mergulhada em 

água e detergentes neutros não corrosivos são sugeridos para limpeza. O congelador deve ser finalmente limpo com água 

limpa e pano seco. Abra a porta para secar natural antes de ligar o aparelho. 

 Não use escovas duras, limpe bolas de aço, escovas de arame, abrasivos, como 

pastas de dentes, solventes orgânicos (como álcool, acetona, óleo de banana, etc.), 

água fervente, itens ácidos ou alcalinos limpos, considerando que isso pode 

danificar a superfície e interior do refrigerador. 

 

 Não enxaguar com água para não afetar as propriedades de isolamento elétrico. 

Desligue a refrigerador para descongelar e limpar. 

 

 

4. 2 Limpeza da prateleira de vidro 

 Remova a gaveta na prateleira de vidro; 

 

 Levante a frente da prateleira de vidro (cerca de 60°), e depois puxe-a; 

 Remova a prateleira de vidro e limpe conforme necessário; 

 A operação inversa é para instalação de prateleira de vidro 

4. 3 Descongelamento 

 A geladeira é feita com base no princípio do ar-refrigeração e, portanto, tem função de descongelamento automático. A geada 

formada devido a mudança de estação ou temperatura também pode ser removida manualmente pela desconexão do aparelho 

da fonte de alimentação ou pela limpeza com uma toalha seca. 

4. 4 Fora de operação 

 Falha de energia: Em caso de falha de energia, mesmo que seja no verão, os alimentos dentro do aparelho podem ser 

mantidos por várias horas; Durante a falha de energia, os tempos de abertura da porta devem ser reduzidos e não devem ser 

colocados mais alimentos frescos no aparelho. 

 Não uso por longo período: o aparelho deve ser desconectado e depois limpo; Então as portas são deixadas abertas para 

evitar odor. 

 Movendo: antes que o refrigerador seja movido, pegue todos os objetos de dentro para fora, repare as partições de vidro, o 

suporte de vegetais, as gavetas da câmara de congelação e etc. com fita adesiva e aperte os pés de nivelamento; Feche as 

portas e conserte-as com fita adesiva. Durante o deslocamento, o aparelho não deve ser colocado de cabeça para baixo ou 

horizontalmente, ou deve ser vibrado, a inclinação durante o movimento não deve ser superior a 45°. 

O aparelho deve ser executado continuamente uma vez que ele é iniciado. Geralmente, a operação do aparelho não deve ser 

interrompida, caso contrário a vida útil pode estar comprometida 
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5 Solução de problemas 

5.1 Você pode tentar resolver os seguintes problemas simples por si mesmo. 

Se eles não puderem ser resolvidos, entre em contato com o departamento pós-venda. 

 

Operação com falha 

Verifique se o aparelho está conectado à energia elétrica ou se o plugue está bem contato, 

verifique se a tensão é muito baixa 

Verifique se há uma falha de energia ou circuitos parciais tropeçaram 

Odor 

Alimentos odorosos devem ser bem embalados 

Verifique se há algum alimento podre 

Limpe o interior do refrigerador 

Operação de longa duração do 

compressor 

O funcionamento prolongado da geladeira é normal no verão, quando a temperatura ambiente é 

alta 

Não é sugestionável ter demasiada comida no aparelho ao mesmo tempo. 

Os alimentos devem estar frescos antes de serem colocados no aparelho. 

As portas são abertas com muita freqüência 

A luz não acendeu 

Verifique se o refrigerador está conectado à fonte de energia e se a luz iluminante está 

danificada 

A luz foi substituída por um especialista 

As portas não podem ser 

fechadas corretamente 

A porta está presa por pacotes de alimentos, muita comida foi colocada 

O refrigerador está inclinado 

Ruído alto 
Verifique se o piso está nivelado e se o refrigerador está colocado de forma estável 

Verifique se os acessórios são colocados em locais apropriados 

O selo da porta não é apertado 

Remova objetos estranhos no selo da porta 

Aqueça o selo da porta e depois resfrie para restauração 

(Ou sopre com um secador elétrico ou use uma toalha quente para aquecimento) 

A panela de água transborda 

Há muita comida na câmara ou alimentos armazenados contém muita água, resultando em 

descongelamento pesado 

As portas não estão fechadas adequadamente, resultando em resfriamento devido à entrada de ar 

e aumento da água devido ao descongelamento 

Habitação quente 

Dissipação de calor do condensador embutido através da carcaça, o que é normal, uando a caixa 

fica quente devido à alta temperatura do ambiente, o armazenamento de muita comida ou o 

desligamento do compressor é desligado, fornecendo ventilação sonora para facilitar a 

dissipação de calor 

Condensação de superfície 
A condensação na superfície exterior e as vedações da porta do refrigerador são normais quando 

a umidade ambiente é muito alta. Basta limpar o condensado com uma toalha limpa. 

Barulho fora do normal 

Zumbido: O compressor pode produzir zumbidos durante a operação, e os zumbidos são altos 

especialmente após o início ou a parada. Isto é normal. 

Rangido: o fluido refrigerante que flui no interior do aparelho pode produzir rangidos, o que é 

normal. 
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1 Safety warnings

1

1.1  Warning

RECOMMENDATIONS：

his appliance is intended to be used in household and similar applications such as
staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
bed and breakfast type environments;
catering and similar non-retail applications.
(

( )

)

hildren should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

f 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.

o not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.

ARNING: Risk of fire / flammable materials.

ARNING: Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

ARNING: Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those
recommended by the manufacturer.

ARNING: Do not damage the refrigerant circuit.
WARNING: Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are
of the type recommended by the manufacturer.

ARNING: Please abandon the refrigerator according to local regulators for it use flammable blowing gas and refrigerant.

o not use extension cords or ungrounded（two prong）adapters

ANGER:Risk of child entrapment.Before you throw away your old refrigerator or freezer:
-Take off the doors 
-Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside

he refrigerator must be disconnected from the source of electrical supply before attempting the installation
 of accessory

efrigerant and cyclopentane foaming material used for the refrigerator are flammable. 
, when the refrigerator is scraped, it shall be kept away from any fire source and 

be recovered by a special recovering company with corresponding qualification other than 
be disposed by combustion, so as to prevent damage to the environment or any other harm. 
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Europe directive optional)

For EN standard:  This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduce
physical sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall
not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
Europe directive optional

For IEC standard:  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.

The appliance has to be unplugged after use and before   carrying out user maintenance on the appliance.

Therefore

 Warning:risk of fire / flammable materials



This manual contains lots of important safety information 
which shall be observed by the users.

1.2 Meaning of safety warning symbols

Prohibition symbol 

Warning symbol

Note symbol

This is a prohibition symbol. 
Any incompliance with instructions marked with 
this symbol may result in damage to the product 
or endanger the personal safety of the user. 

This is a warning symbol. 
It is required to operate in strict observance of 
instructions marked with this symbol; or otherwise 
damage to the product or personal injury may be caused. 

This is a cautioning symbol. 
Instructions marked with this symbol require special caution. 
Insufficient caution may result in slight or moderate injury, 
or damage to the product.

2

1.3 Electricity related warnings1.3 Electricity related warnings

Do not pull the power cord when pulling the power plug of the 
refrigerator. Please firmly grasp the plug and pull out it from 
the socket directly.
To ensure safe use, do not damage the power cord or use the power cord 
when it is damaged or worn. 

Please turn off the valve of the leaking gas and then open the doors 
and windows in case of leakage of gas and other flammable gases. 
Do not unplug the refrigerator and other electrical appliances 
considering that spark may cause a fire.

Please use a dedicated power socket  and the power socket shall 
not be shared with other electrical appliances.
The power plug should be firmly contacted with the socket or else 
fires might be caused.  
Please ensure that the grounding electrode of the power socket is
equipped with a reliable grounding line.

Do not use electrical appliances on the top of the appliance,
unless they are of the type recommended by the manufacturer.
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1.5 Warnings for placement 

1.4 Warnings for using

Do not put flammable, explosive, volatile and highly corrosive items 
in the refrigerator to prevent damages to the product or fire accidents.

Do not place flammable items near the refrigerator to avoid fires.

The refrigerator is intended for household use, such as storage of foods; 
it shall not be used for other purposes, such as storage of blood, 
drugs or biological products, etc. 

Do not arbitrarily disassemble or reconstruct the refrigerator, 
nor damage the refrigerant circuit; maintenance of the appliance
must be conducted by a specialist
Damaged power cord must be replaced by the manufacturer, its 
maintenance department or related professionals in order to avoid 
danger.

Do not allow any child to get into or climb the refrigerator; otherwise
suffocation or falling injury of the child may be caused.

Do not place heavy objects on the top of the refrigerator considering 
that objectives may fall when close or open the door, and accidental 
injuries might be caused.

Please pull out the plug in case of power failure or cleaning. Do not 
connect the freezer to power supply within five minutes to prevent 
damages to the compressor due to successive starts.

The gaps between refrigerator doors and between doors and refrigerator 
body are small, be noted not to put your hand in these areas to prevent from 
squeezing the finger. Please be gentle when close the refrigerator door to 
avoid falling articles.
Do not pick foods or containers with wet hands in the freezing chamber when the 
refrigerator is running, especially metal containers in order to avoid frostbite.



Do not store beer, beverage or other fluid contained in bottles or 
enclosed containers in the freezing chamber of the refrigerator; 
or otherwise the bottles or enclosed containers may crack due to
freezing to cause damages. 
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1.6 Warnings for energy

Warning for energy
1)Refrigerating appliances might not operate consistently (possibility of defrosting of contents or
temperature becoming too warm in the frozen food  compartment) when sited for an extended period of
time below the cold end of the range of temperatures for which the refrigerating appliance is designed.
2)The fact that effervescent drinks should not be stored in food freezer compartments or cabinets or 
in low-temperature compartments or cabinets, and that some products such as water ices should not be 
consumed too cold;
3)The need to not exceed the storage time(s) recommended by the food manufacturers for any kind of
food and particularly for commercially quick-frozen food in food-freezer and frozen-food storage 
compartments or cabinets;
4)The precautions necessary to prevent an undue rise in the temperature of the frozen food while 
defrosting the refrigerating appliance, such as wrapping the frozen food in several layers of newspaper.
5)The fact that a rise in temperature of the frozen food during manual defrosting, maintenance or 
cleaning could shorten the storage life.
6)The necessity that, for doors or lids fitted with locks and keys, the keys be kept out of the reach 
of children and not in the vicinity of the refrigerating appliance, in order to prevent children from being
locked inside. 

  

Freezing chamber

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.

1.7 Warnings for disposal

Refrigerant and cyclopentane foaming material used for the refrigerator are flammable. 
Therefore, when the refrigerator is scraped, it shall be kept away from any fire source and 
be recovered by a special recovering company with corresponding qualification other than 
be disposed by combustion, so as to prevent damage to the environment or any other harm. 

When the refrigerator is scraped, disassemble the doors, and remove gasket of door and
shelves; put the doors and shelves in a proper place, so as to prevent trapping of any child.



2.1 Placement

2 Proper use of refrigerators

 

Before use, remove all packing materials, including bottom cushions,
foam pads and tapes inside of the refrigerator;
tear off the protective film on the doors and the refrigerator body.

 

The refrigerator is placed in a well-ventilated indoor place; 
the ground shall be flat, and sturdy (rotate left or right to 
adjust the wheel for levelling if unstable).

The top space of the refrigerator shall be greater than 30cm, and 
The refrigerator should be placed against a wall with a free distance  
more than 10cm to facilitate heat dissipation.

 

Keep away from heat and avoid direct sunlight. Do not 
place the freezer in moist or watery places to prevent rust 
or reduction of insulating effect.

 
Do not spray or wash the refrigerator; do not put the refrigerator in 
moist places easy to be splashed with water so as not to affect the 
electrical insulation properties of the refrigerator.

Precautions before installation: 
Before installation or adjusting of accessories, it shall be ensured that the refrigerator is 
disconnected from power.
Precautions shall be taken to prevent fall of the handle from causing any personal injury.  
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    2.2 Door handle installation
     

   precautions shall be taken to prevent fall of the handle from causing any personal injury. 

Cross screwdriver 
List of tools to be provided by the user

（The picture above is only for reference. The actual configuration will depend on
 the physical product or statement by the distributor）

Assembly steps
a. Use cross screwdriver to fix screws  into the screw hole① tightly.
b. Assemble the screw hole caps③ on the screw hole of handle.
c. The reverse operation is for disassembly.

②
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① Screw hole

③ cover Screw 
② Screw 



2 .3 Leveling feet

Schematic diagram of the leveling feet

（The picture above is only for reference. The actual configuration will depend on
 the physical product or statement by the distributor）
Adjusting procedures: 
a. Turn the feet clockwise to  the refrigerator; 
b. Turn the feet counterclockwise to lower the refrigerator; 
c. Adjust the  right and left  feet  based on the procedures above to a horizontal level. 

raise

      2.4 Door Right-Left Change

       

1)Please power off this appliance before conduct this operation
   Remove all food from door shelves.
   Fix the door by tapes.

Cross screwdriver 

List of tools to be provided by the user

5/16″
socket and ratchet Masking tape

Putty knife 
thin-blade screwdriver

7
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2)Dismantle the upper hinge cover, screws and upper hinge, and remove the hole cover from the other side.
    unplug the wiring connector on the right side of refrigerator top , wiring connector .（① ③ ）

3) ole cap Take off refrigerating chamber door as well as middle hinge, h .

4) Take off freezing chamber door ,dismantle bottom hinge, hole caps.
 Install shaft of bottom hinge on the other side and install the bottom hinge on the other side of bottom bea

②

①
③④

hole cover

hinge cover

upper hinge

middle hinge 

 hole cap

bottom hinge  hole cap

shaft

shaft



6)Put freezing door on bottom hinge  and install middle hinge, hole caps

7)
    Put refrigerating door on middle hinge , top hinge.connect terminal  ④ with

terminal①,connect terminal  ② with terminal③;  top hinge cover and hole cover.

Take out the left top hinge , left top hinge cover from accessories package.
install signal line signal line 

    signal line signal line install

5)a) 

b)Dismantle the stopper and sleeve pipe from the right bottom of freezing chamber door, take out another spare 
stopper(for reversible door), and assemble the sleeve pipe and spare stopper on left bottom of door by screw
Take off the sleeve pipe and hole caps on the freezing chamber door and mount it on the other side.

Remove the upper cover of refrigerating chamber door,install the upper hinge sleeve,door signal line to 
the other side and install the door upper cover,
Dismantle the stopper and sleeve pipe from the right bottom of freezing chamber door, take out another spare 
stopper(for reversible door), and assemble the sleeve pipe and spare stopper on left bottom of door by screw 
install the upper hinge sleeve , door signal line to the other side and install the door upper cover.

   For the assembly of handle, please refer to chapter 2.2.
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sleeve pipe

stopper screw 

stopper

door upper cover

stopper

sleeve pipe

stopper screw 

door signal line

sleeve pipe

a b

hinge cover
hole cover

② ③

④ ①

（The picture above is only for reference. 
The actual configuration will depend on the 
physical product or statement by the distributor）

middle hinge 

 hole cap
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2.5  the LightChanging

Any replacement or maintenance of the LED lamps is intended to be made by
the manufacturer, its service agent or similar qualified person.

  2.7 Energy saving tips

The appliance should be located in the coolest area of the room, away from heat producing 
appliances or heating ducts, and out of the direct sunlight.
Let hot foods cool to room temperature before placing in the appliance.  Overloading the appliance 
forces the compressor to run longer.  Foods that freeze too slowly may lose quality, or spoil.
Be sure to wrap foods properly, and wipe containers dry before placing them in the appliance.
This cuts down on frost build-up inside the appliance.
Appliance storage bin should not be lined with aluminum foil, wax paper, or paper toweling.  
Liners interfere with cold air circulation, making the appliance less efficient.
Organize and label food to reduce door openings and extended searches.  Remove as many
items as needed at one time, and close the door as soon as possible.

2.6 Starting

Before initial start, keep the refrigerator still for two hours 
before connecting it to power supply. 

Before putting any fresh or frozen foods, the refrigerator shall have run
for 2-3 hours, or for above 4 hours in summer when the ambient 
temperature is high. 

Spare enough space for convenient opening of the doors and drawers or
statement by the distributor. 

1033mm

595mm

10
82

m
m

54
5m

m

135°
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3.1 Key components

3  Structure and functions

（The picture above is only for reference. The actual configuration will depend on
 the physical product or statement by the distributor）

Refrigerating chamber 

Freezing chamber
The low temperature freezing chamber may keep food fresh for a long time and it is mainly used to 
store frozen foods and making ice.
The freezing chamber is suitable for storage of meat, fish,  rice balls and other foods not to be 
consumed in short term.
Chunks of meat are preferably to be divided into small pieces for easy access. Please be noted food 
shall be consumed within the shelf time.

The Refrigerating Chamber is suitable for storage of a variety of fruits, vegetables, beverages and
other food consumed in the short term.
Cooking foods shall not be put in the refrigerating chamber until cooled to room temperature.
Foods are recommended to be sealed up before putting into the refrigerator.
The glass shelves can be adjusted up or down for a reasonable amount of storage space and easy use.

 

Chill drawer
Suitable for short term (1-3 days) to eat fresh fish, fresh meat, fresh food, etc.
Near to the back and bottom of the , food may be frozen, the food what should not be frozen 

     can not be placed in.
Food classification and sealing pack is suggested.

of the drawer

Fruits and 
vegetables box

Shelf

Door tray

Drawer

Door tray

Door tray

LED lighting

Door handle

Chill drawer



3.2 Functions

（The picture above is only for reference. The actual configuration will depend on
 the physical product or statement by the distributor）
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Operation button
A. Temperature setting button of refrigerating chamber   B.
C. Vacation lock button          

Temperature setting button of freezing chamber    
/  

Display screen
① Refrigerating chamber temperature display area    ② Freezing chamber temperature display area  
③ Quick cool icon       ④ Quick freeze icon           ⑤ Vacation icon         ⑥Lock icon 

 Display
When power on the refrigerator for the 1st time, the whole display panel  will shine  for  3 seconds.
then the display panel enters the normal display.The first time for using the refrigerator, the default set
temperatures of refrigerating chamber, freezing chamber is  5° C/-18 °C respectively.

When the error occurs, the display panel  shows the error code (see next page); during normal running, 
the display panel shows the set temperature of refrigerating chamber, freezing chamber.

Under normal running, if there is no operation or opening door action within 30s, the display panel will be 
locked,the light of display panel will  go out after the locked state         continued for 30s.

Lock /unlock
In the unlocked state, long press the lock button           for 3 seconds, enter the lock state, 
The icon       lights up  and buzzer sounds, it means the display panel is locked, at this time, button operation
cannot be implemented;
In the locked state, long press the lock button               for 3 seconds, enter the unlocked state, 
The icon       go out and buzzer sounds, it means the display panel is unlocked, at this time, button operation
can be implemented;

Temperature setting of refrigerating chamber
Click the  button              to change the set temperature of refrigerating chamber, each click of temperatur
adjusting button of the refrigerating chamber, the set temperature will be reduced 1 °C;
The temperature setting range of refrigerating chamber is 2~8 °C. When the set temperature is 2 °C, Click the
button again, the set temperature of refrigerating chamber will switch to 8 °C. 

A

B

③

②

④

⑤

①

⑥

C
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Temperature setting of freezing chamber
Click the button                to change the set temperature of freezing chamber ,

adjusting button of the freezing chamber, the set temperature will be  reduced 1 °C;
The temperature setting range for freezing chamber is -24~ -16°C. When the temperature is -24 °C, 
click the button again, the set temperature of freezing chamber will switch to -16 °C.     

Mode setting
Quick cool mode
Long press the button for 3s

for 3s

for 3s

to  set Quick cool mode,The icon         lights up.
The refrigerating chamber temperature display 2℃,enter the Quick cool mode.
Under Quick cool mode, long press the button ,The icon         go out .

Quick cool mode. The set temperature of refrigerating chamber will automatically switch back
o set temperature beforet Quick cool mode.When set vacation mode,exit Quick cool mode.

Quick freeze mode
Long press the button to set Quick freeze mode,The icon         lights up.
The freezing chamber temperature display -24℃, enter the Quick freeze mode.
Under Quick freeze mode, long press the button ,The icon         go out .
exit Quick freeze mode. The set temperature of freezing chamber will automatically switch back to
set temperature before Quick  freeze mode.When set vacation mode,exit Quick freeze mode.

Vacation mode
click the button                to set vacation mode,The icon         lights up.
The refrigerating chamber temperature display go out,the freezing chamber temperature display -18℃
enter the vacation mode.
Under vacation mode, click the button               again,The icon         go out .exit vacation mode.
The set temperature of refrigerating chamber  and freezing chamber will automatically switch back to set
temperature before vacation mode.
When set Quick cool mode and Quick freeze mode ,exit vacation mode.

Opening warning and alarm control 
When open the refrigerator door, the door open music will play. If the door is not closed in two minutes, 
the buzzer will sound once  every minute until the door is closed. Press any one button to stop the
buzzer alarm. 

 Fault indication 
The following warnings appearing on the display indicate corresponding faults of the refrigerator. 
Though the refrigerator may still have cold storage function with the following faults, the user shall contact
a maintenance specialist for maintenance, so as to ensure optimized operation of the appliance.  

  

Fault Code

E1

E2

E5

Fault Description

E7

E6 Communication error

Ambient temperature sensor error 

Temperature sensor failure 

Freezing defrost  detection
circuit error

sensor

Temperature sensor failure 
of refrigerating chamber

of freezing chamber

E3
Temperature sensor failure 
of chill drawer

for 3s

exit

  

 each click
of  temperature 
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4. Maintenance and care of the appliance
4.1 Overall cleaning

Do not use hard brushes, clean steel balls, wire brushes, 
abrasives, such as toothpastes, organic solvents (such as 
alcohol, acetone, banana oil, etc.), boiling water, acid or 
alkaline items clean refrigerator considering that this may 
damage the fridge surface and interior.
Do not rinse with water so as not to affect the electrical insulation 
properties. 

Please unplug the refrigerator for defrost and cleaning. 

Dusts behind the refrigerator and on the ground shall be timely cleaned to improve the cooling 
effect and energy saving. The interior of the refrigerator should be cleaned regularly to avoid odor. 
Soft towels or sponge dipped in water and non-corrosive neutral detergents are suggested for 
cleaning. The freezer of shall be finally cleaned with clean water and dry cloth. Open the door for 
natural drying before the power is turned on.
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The appliance shall run continuously once it is started. Generally, the operation of the appliance 
shall not be interrupted;otherwise the service life may be impaired

4.4 Out of operation
Power failure: In case of power failure, even if it is in summer, foods inside the appliance can be kept for 
several hours; during the power failure, the times of door opening shall be reduced, and no more fresh
 food shall be put into the appliance. 
Long-time nonuse: The appliance shall be unplugged and then cleaned; then the doors are left open 
to prevent odor. 

Moving: Before the refrigerator is moved, take all objects inside out, fix the glass partitions, vegetable holder, 
freezing chamber drawers and etc. with tape, and tighten the leveling feet; close the doors and fix them
 with tape. During moving, the appliance shall not be laid upside down or horizontally, or be vibrated; 
the inclination during movement shall be no more than 45°. 

4.3  Defrosting

The refrigerator is made based on the air-cooling principle and thus has automatic 
defrosting function. Frost formed due to change of season or temperature may also 
be manually removed by disconnection of the appliance from power supply 
or by wiping with a dry towel. 

  4.2  the glass shelfCleaning

Lift up the front of glass shelf（about 60°）, and then pull out; 

Remove the drawer  on the glass shelf;

Remove the glass shelf and clean as needed;

The reverse operation is for installation of glass shelf.



Loud noise
Check whether the floor is level and whether the refrigerator is placed stably

Check whether accessories are placed at proper locations 

Water pan overflows 

There is too much food in the chamber or food stored contains
 too much water,resulting in heavy defrosting 
The doors are not closed properly, resulting in frosting due to entry 
of air and increased water due to defrosting 

5 Trouble shooting 
5.1You may try to solve the following simple problems by yourself.
 If them cannot be solved, please contact the after-sales department. 

Failed operation

Check whether the appliance is connected to power or 

whether the plug is in well contact 

Check whether the voltage is too low

Check whether there is a power failure or partial circuits have tripped 

Odor

Odorous foods shall be tightly wrapped 

Check whether there is any rotten food 

Clean the inside of the refrigerator

Light fails to get lit
 

Check whether the refrigerator is connected to power supply and

whether the illuminating light is damaged

Have the light replaced by a specialist

Door seal fails to
 be tight

Remove foreign matters on the door seal
Heat the door seal and then cool it for restoration 
(or blow it with an electrical drier or use a hot towel for heating) 

Hot housing 

Heat dissipation of the built-in condenser via the housing, which is normal
When housing becomes hot due to high ambient temperature, 
storage of too much food or shutdown of the compressor is shut down,
provide sound ventilation to facilitate heat dissipation 

Abnormal noise 

Long operation of the refrigerator is normal in summer 

when the ambient temperature is high

It is not suggestible having too much food in the appliance at the same time 

Food shall get cool before being put into the appliance 

The doors are opened too frequently 

Long-time operation 

of the compressor

The door is stuck by food packages Too much food is placed

The refrigerator is tilted

Doors cannot be

 properly closed

Surface condensation 
Condensation on the exterior surface and door seals of the refrigerator

 is normal when the ambient humidity is too high. Just wipe the condensate 

with a clean towel.

Buzz: The compressor may produce buzzes during operation, and the buzzes 

are loud particularly upon start or stop. This is normal. 

Creak: Refrigerant flowing inside of the appliance may produce creak, 

which is normal. 
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Brand TEKA

Model NFL 435 E-INOX

Category Refrigerator-freezer
Energy Class A++
Energy consump on of kwh per year, based on standard
test results of 24 hours. The actual energy consump on
will depend on the mode of use of the apparatus and
loca on.

252kWh/ year

Volume of fridge (L) 240L
Volume of star compartment (L)
Volume of freezer (L) 76L
Volume of other compartments (L) /
Frost Free, fridge compartment (YES/NO) YES
Frost Free, freezer compartment (YES/NO) NO
Temperature rise value(h) 15h
Freezing Capacity(kg/24h) 4kg/24h
Climate Class N/ST/T

Noise db(A) 40db(A)

Product Specifica on

This appliance is intended to be used at an ambient temperature between 16°C and 43 °C.
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