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1. Avisos de segurança

1.1 Polícia 

Aviso: risco de incêndio / materiais inflamáveis

Este eletrodoméstico destina-se a uso doméstico e aplicações 
semelhantes, como áreas de cozinhas em lojas, escritórios e 
outros ambientes de trabalho; casas de campo e por clientes em 
hotéis, motéis e outros ambientes do tipo residencial; ambientes 
do tipo cama e café da manhã; serviços de bufê e aplicações 
não varejistas semelhantes.  

Este aparelho não se destina a ser usado por pessoas 
(incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou 
mentais reduzidas, ou por pessoas sem experiência e 
conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou tenham 
sido instruídas relativamente à utilização do aparelho por 
alguém responsável pela sua segurança.
Se o cabo fornecido estiver danificado, ele deve ser trocado 
pelo fabricante, agente de manutenção ou pessoas qualificadas 
similares, a fim de evitar um risco.  
Não armazene substâncias explosivas, como latas de aerossóis 
com um propelente inflamável. 
O eletrodoméstico deve ser retirado da tomada depois do uso e 
antes de realizar a manutenção do aparelho. 

AVISO: Mantenha a ventilação livre, no compartimento do 
aparelho ou na estrutura integrada, livre de obstruções.  

AVISO: Não use dispositivos mecânicos ou outros meios para 
acelerar o processo de descongelamento, diferentes daqueles 
recomendados pelo fabricante.  

AVISO: Não danifique o circuito de refrigeração. 
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AVISO: Não use aparelhos elétricos dentro dos compartimentos 
de armazenamento de comida do aparelho, a não ser que sejam 
do tipo recomendado pelo fabricante.  
AVISO: Descarte o refrigerador de acordo com os 
regulamentos locais devido ao uso de sopradores de gás 
inflamável e líquido refrigerante.  
AVISO: Ao posicionar o eletrodoméstico, assegure-se de o 
cabo de alimentação não esteja preso ou danificado.  
AVISO: Não coloque várias extensões ou tomadas ou 
fontes de alimentação portáteis atrás do eletrodoméstico.  
Não use cabos de extensão ou adaptadores não aterrados 
(bifurcados). 

PERIGO: Risco de aprisionamento de crianças. Antes de jogar 
o seu antigo refrigerador ou freezer fora:
- Retire as portas.
- Deixe as prateleiras no lugar, de modo que crianças não
escalem o interior com facilidade.
O refrigerador deve ser deligado da fonte de alimentação elétrica
antes de tentar a instalação de acessórios.
O líquido refrigerante e o material de espuma de ciclopentano
usado no refrigerador são inflamáveis. Portanto, quando o
refrigerador for descartado, ele deve ser mantido longe de
qualquer fonte de calor e ser recuperado por uma empresa
especial de recuperação com a qualificação correspondente e
não deve ser descartado através de combustão, de modo a evitar
danos ao meio-ambiente ou qualquer outro risco.
Para norma EN: Este aparelho pode ser usado por crianças a
partir de 8 anos de idade e acima e pessoas com deficiência
física, sensorial ou mental ou falta de experiência e  onhecimento
se receberam supervisão ou instruções relacionadas ao uso do
aparelho de um modo seguro e compreendam os riscos
envolvidos.Crianças não devem brincar com o aparelho.
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Limpeza e manutenção do usuário não devem ser realizadas 
por crianças sem supervisão. Crianças de 3 a 8 anos podem 
encher e esvaziar os aparelhos refrigeradores. 
Para norma IEC: Este eletrodoméstico não se destina 
ao uso por pessoas (incluindo crianças) com capacidades 
físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de 
experiência e conhecimento, a não ser que elas tenham 
supervisão ou recebido instruções relacionadas ao uso do 
aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.) 
Crianças devem ser supervisionadas para garantir que 
não brinquem com o aparelho.
PARA evitar a contaminação dos alimentos, respeite as 
seguintes instruções:
- A abertura da porta por longos períodos pode causar um
aumento significativo da temperatura nos compartimentos do
aparelho.
- Limpe regularmente as superfícies que possam entrar em
contacto com alimentos e sistemas de drenagem acessíveis.
- Limpe os tanques de água, se não forem utilizados por 48 h;
lave o sistema de água conectado a um suprimento de água se a
água não for retirada por 5 dias. (nota 1)
- Armazene carne crua e peixe em recipientes adequados no
refrigerador, para que não fique em contacto ou pingue em
outros alimentos.
- Os compartimentos de comida congelada de duas estrelas são
adequados para armazenar alimentos pré-congelados,
armazenar ou fazer sorvetes e fazer cubos de gelo. (nota 2)
- Os compartimentos de uma-, duas- e três estrelas não são
adequados para o congelamento de alimentos frescos. (nota 3)
- Se o aparelho de refrigeração ficar vazio durante longos
períodos, desligue, descongele, limpe, seque e deixe a porta
aberta para evitar o desenvolvimento de bolor dentro do
aparelho.
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– Para os aparelhos sem compartimento de 4 estrelas: este
aparelho de refrigeração não é adequado para congelar
alimentos. (nota 4)
Nota 1,2,3,4: Confirme se é aplicável de acordo com o tipo de
compartimento do produto.
PARA um aparelho independente: Este aparelho de 
refrigeração não se destina a ser usado como um aparelho 
embutido.
A necessidade de, para portas ou tampas equipadas com 
fechaduras e chaves, as chaves deverem ser mantidas fora do 
alcance de crianças e não deverem ser deixadas nas 
imediações do aparelho de refrigeração, para evitar que as 
crianças fiquem fechadas lá dentro.
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funcionamento do frigorí co. Este aparelho não foi concebido para ser u lizado em 
garagens ou instalações ao ar livre. Não tape o aparelho com qualquer po de capa. 
Quando zer a instalação do seu frigorí co deixe um espaço livre de 10 cm em cada 
lado do aparelho e na parte traseira e de 30 cm na parte superior. Isso vai permi r a
circulação do ar em volta do aparelho e melhorar a e ciência do processo de 
refrigeração.  

2. INSTALAÇÃO

2.1 Localização
Quando escolher o local para o seu frigorí co assegure-se que o chão é liso e rme, 
assim como a divisão é bem ventilada e a temperatura da mesma oscila entre os 
16ºC e os 43ºC. Evite colocar o seu aparelho perto de uma fonte de calor, como um 
forno, um radiador ou uma caldeira. Evite também colocá-lo debaixo de luz solar 
directa, pois isso irá aumentar o consumo de energia do seu aparelho 
Um ambiente excessivamente aquecido pode também causar um mau 
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2.2 Reverter abertura de porta(opcional)

Ferramentas necessárias: Chave de parafusos po “PHILLIPS”, normal e de estrela 
1) Re re a tampa da parte superior direita deixando as partes eléctricas a descoberto, deixa a 

parte esquerda com a tampa. 

2) Re re os três (3) parafusos, que ligam aa porta á dobradiça, com uma chave de estrela. 

3) Reverta todo o processo para montar a porta de moda abrir para o outro lado.
A. Faça como na imagem em baixo, troque o parafuso de lado, se estava á direita mude-

o para a esquerda.

CE: 三＠e



6 

B. Re re o bloqueio nal da porta como se vê na imagem em baixo.

C. Por favor re re o outro bloqueio da porta (a azul na imagem), para o por do outro lado,
tal como fez com o parafuso no inicio do processo.

4) Re re os parafusos da parte inferior do frigorí co tal como fez na parte superior, u lizando
uma chave de estrela.

Nota: Não incline o aparelho mais do que 45º. 
5) Reponha os parafusos e bloqueios, como mostra a imagem.
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6) Reponha todas as dobradiças e do outro lado e xe-as com os parafusos.

7) Reponha as ligações do meio.

8) Fixe a porta na posição correct xando-a nas ligações a meio (peças verdes na imagem).
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9) Ponha a tampa superior no seu lugar.

10) Regule a parte superior na posição correcta antes de a xar e tapar.

11) Ponha as tampas nos parafusos e as coberturas destes parafusos na posição correspondente.
·Assegure-se que o aparelho está desligado da corrente e vazio.
·Ajuste os pés para a posição mais alta.
·Recomendamos que tenha consigo alguém para o ajudar.

12) Mude a pa lha de nivelamento para o outro lado e assegure-se que o aparelho ca nivelado.
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2.3 Requisitos de espaço para a porta abrir 

A porta do aparelho deve abrir na 
totalidade. W×D 902×1052mm 

Nivelamento  
Para fazer o nivelamento é necessária a u lização dos dois pés na  
parte frontal do aparelho.
Se o aparelho não es ver nivelado, a porta e os alinhamentos  
magné cos não funcionarão devidamente.
. Olhe para baixo e regule os pés rodando no se do dos ponteiros do relógio ou o 
inverso até a ngir o nivelamento. Veja a gura W 

2.4 Limpar antes de usar 
Limpe o interior do aparelho com uma solução suave de bicarbonato de sódio. Em 
seguida limpe com água morna u lizando uma esponja que não risque ou um pano 
suave. Lave as prateleiras e a caixa dos legumes com água morna com detergente e 
seque completamente com um pano. Limpe o exterior do aparelho com um pano 
húmido. Se necessitar mais informação veja na secção de Limpeza.  

2.5 Antes de usar o seu frigorí co 
Não dani que o o eléctrico, para se assegurar de uma u lização com segurança. 
Não ligue o aparelho se o o es ver dani cado ou a cha demasiado quente.
Não ponha produtos i amáveis, explosivos, voláteis ou altamente corrosivos no 
frigorí co, para evitar danos ou acidentes.
Não deixe produtos i amáveis perto do frigorí co para evitar fogos.
Este aparelho é um frigorí co de uso domés co e deve ser u lizado unicamente 
para guardar alimentos. De acordo com as normas, um frigorí co des nado a uso 
domés co não deve ser usado para outros ns, tais como armazenamento de 
sangue, drogas ou produtos químicos. Não ponha no congelador do seu frigorí co 
garrafas com bebidas ou alimentos, pois as mesmas podem rebentar e causar danos 
ou acidentes. 
Antes de pôr qualquer po de alimentos no seu frigorí co, ligue-o pelo menos 24 
horas antes para se assegurar que o mesmo está a funcionar correctamente. Não 
deve encher demasiado o seu frigorí co. 

 Antes de ligar á corrente eléctrica 
Deve cer car-se que a cha é compa vel com a tomada eléctrica 

 Antes de pôr a funcionar 
N  ão  ponha o frigorí co a funcionar antes de terem passado pelo menos 

2 horas desde que o mesmo foi movido.   
2.6 Acessórios interiores 
Várias prateleiras ou gavetas em vidro ou plás co fazem parte do seu frigorí co, 
modelos diferentes poderão ter uma combinação diferente de acessórios. Deve 

W

D
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deixar sempre uma prateleira de vidro no úl mo lugar mesmo por cima da gaveta da 
fruta e legumes.  
Para fazer isso, puxe a prateleira e mova para baixo ou para cima e remova-a.
Faça o mesmo no inverso para voltar a pôr a prateleira numa altura diferente.

    Se necessitar guardar uma maior quan dade de alimentos nos compar mentos 
do frigorí co ou no congelador, pode re rar uma ou mais prateleiras ou gavetas do 
aparelho, segundo as necessidades do seu dia-a-dia. 

3. Descrição geral do produto

* Todas estas imagens são unicamente de referência, veja o seu aparelho para
detalhes, uma vez que a disposição interior de prateleiras e gavetas pode variar de
um modelo para outro.

4. Funcionamento

4.1 Ligue o seu aparelho á corrente eléctrica.
O botão do termostato está na parte lateral direita, no interior do frigorí co. 

Botão na posição” , o aparelho está desligado 
Botão na posição Min”, a temperatura está no mínimo 
Botão está na posição Med”, temperatura ideal para a maioria das situações 

Prateleira de aço 

termostato 

Prateleira 

cobertura da gaveta 

pés niveladores 

prateleira da 

porta do frigori co 
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Botão está na posição “Max”, temperatura mais fria 
Em ambientes muito quentes ou durante os dias mais quentes de Verão, deve pôr o termostato na 

posição “Max”. É provável que o compressor trabalhe con nuamente para manter uma temperatura baixa 
no interior do frigorí co. 

O botão do termostato regula a temperatura. Quando o botão do termostato es ver na posição “o , o 
frigorí co está desligado. 
Na1ª vez que ligar o frigorí co, faça-o na posição “Med Dê ao seu frigorí co tempo para arrefecer 
completamente antes de lhe pôr dentro os alimentos. O ideal seria esperar 24 horas até guardar alimentos 
no seu interior. 

4.2 Ruídos no interior do aparelho 
Pode notar algum ruido estranho no interior do seu frigorí co, a maior parte são 
perfeitamente normais, mas deve de qualquer modo estar atento. Os ruídos são 
causados pela circulação do líquido de refrigeração no interior do sistema de 
arrefecimento. Estes ruídos são mais pronunciados desde que se introduz CFC livre 
de gases. Isto não é um defeito 
e não afectará o desempenho do seu frigori co.  É o motor do compressor a 
trabalhar para fazer circular o líquido refrigerador pelo sistema. 
 
4.3 Dicas para guardar os alimentos 
Comida cozinhada deve ser guardada na prateleira acima dos alimentos crus, para 
evitar a transferência de bactérias. Guarde a carneou peixe por cozinhar em 
recipientes s cientemente grandes para suportarem os sucos dos alimentos e 
devidamente fechados. Ponha o recipiente na prateleira mais baixa.
Deixe espaço entre os alimentos que guardar para que o ar possa circular. 
Cer que-se que que todas as partes do aparelho se mantém frias.
Para prevenir a transferência de sabores entre os alimentos e que estes sequem com 
o frio embale os alimentos separadamente. Não é necessário fazê-lo com a fruta e os
vegetais.
Deixe sempre a comida cozinhada arrefecer antes de a guardar no frigorí co. Isto vai
permi r a temperatura interna do aparelho, não sendo assim necessário o motor
trabalhar mais tempo e em consequência poupar mais energia.
Para prevenir a saída do ar frio de dentro do frigorí co, tente reduzir ao máximo as
vezes que abre a porta. Recomendamos que abra a porta somente quando necessitar
guardar ou re rar alimentos do frigorí co.
4.4 Mudar a lâmpada
A lâmpada deve ser trocada por alguém com conhecimentos técnicos.

5. Limpeza
Limpeza do exterior e interior do frigorí co
5.1 Re re todas as prateleiras do interior do frigorí co e as gavetas dos legumes.

melhorar o efeito de arrefecimento e a economia de energia.

um pano macio humedecido em água e sabão ou detergente diluído em água.

bebidas, prateleiras, gavetas, etc.

sopa de bicarbonato de sódio e um litro de água morna. Em seguida, lave com água e limpe. Após
a limpeza abra a porta e deixe secar naturalmente antes de ligar.

regular com um pano suave, uma esponja, etc., e quando necessário combinar com algumas
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5.2 Dicas para a limpeza. 
Pode aparecer condensação no exterior do aparelho, isso pode ser consequência de
uma alteração da temperatura na divisão onde está o aparelho. Limpe qualquer
resíduo de humidade, Se o problema persis r por favor contacte um técnico
quali cado para a assistência desse po de aparelhos.

6. MANUTENÇÃO

6.1 Mudar a lâmpada interior. 
A lâmpada deve ser subs tuída por pro ssionais.
Cuidados a ter na deslocação do frigorí co.
Segure o aparelho pelas partes laterais e pela base enquanto o movimentar. Nunca 
em circunstância alguma mova o aparelho levantando-o pelas partes superiores do 
mesmo 
6.2 Assistência técnica 
O aparelho deve ser assis do tecnicamente por pessoal quali cado e só devem ser 
usadas peças da mesma marca que o aparelho. Nunca em qualquer circunstância 
deve você mesmo tentar reparar o aparelho. Reparações feitas por pessoas sem a 
devida experiência, podem causar sérios danos no aparelho ou sérios maus 
funcionamentos. Contacte um técnico quali cado 
6.3 Aparelho desligado por longos períodos de tempo.
Quando o aparelho não for u lizado por um longo período de tempo, desligue o 
mesmo da corrente eléctrica, re re toda a comida do seu interior, limpe e deixe a 
porta entreaberta para evitar cheiros no interior do aparelho.

7. Problemas possíveis. 
Os seguintes pequenos problemas podem ser resolvidos pelo u lizador. Por favor chame um técnico se o 

problema não car resolvido. 

Não funciona 
Veri que que o aparelho está ligado á corrente eléctrica, que a 
voltagem da corrente eléctrica é a requerida pelo aparelho ou se tem 
energia eléctrica na sua casa.

Odores 
Os alimentos com cheiros intensos devem ser bem embalados, re re 
fruta ou vegetais podres, limpe o interior do aparelho 

O compressor trabalha sem 
parar.

É normal acontecer no Verão quando a temperatura ambiente é 
elevada. Não ponha uma quan dade excessiva de alimentos no 
frigorí co ao mesmo tempo, não ponha alimentos cozinhados até a 
comida estar fria. Não abra a porta demasiadas vezes

A Luz não acende Se aparelho es ver ligado á corrente então a luz estará estragada.
A porta não fecha 
convenientemente

Embalagens de alimentos estão a impedir que se feche, demasiados 
alimentos no interior; o aparelho está mal nivelado

-Não use sabão, detergente, bicarbonatos, spray de limpeza, etc., visto que podem causar odores no

-Limpe a área de garrafeira, prateleiras e gavetas com um pano humedecido em água com sabão,
detergente diluído na água, etc. Seque com um pano macio ou deixe secar ao ar.

detergente diluído na água, etc, e depois passe um pano seco.
-Não use esfregões, esfregões de aço inoxidável, escovas de arame, abrasivos (como pasta dos dentes),
solventes orgânicos (como álcool, acetona, óleo de banana, etc.), água quente, produtos ácidos ou

-Não enxague diretamente com água ou outros líquidos durante a limpeza, de forma a evitar curtos
circuito ou afetar o isolamento elétrico após imersão.

CE: 三＠e



Ruídos altos 
Veri que se os recipientes da comida estão bem-postos, se o aparelho 
está nivelado, se as partes interiores do aparelho estão devidamente 
colocadas.

7.1 Cuidados a ter com o calor
É normal o motor do frigorí co emi r calor, em especial durante o Verão, este 

calor é emi do pelas radiações do condensador.
A condensação aparece no exterior do aparelho, nos selos da porta do congelador, 

quando a humidade é grande. Isto é um fenómeno natural e a humidade pode ser 
limpa com uma toalha seca. 

Ruídos são de um modo geral feitos pelo compressor quando está a trabalhar, 
especialmente quando começa e termina de funcionar.

8. Dicas para poupança de energia

Tente não abrir a porta muitas vezes, especialmente quando es ver uma 
temperatura exterior mais elevada. Quando abrir a porta tente fechá-la o mais 
rápido possível.
Veri que que o aparelho está su cientemente ven lado, que a circulação do ar por 
detrás do mesmo se faz de forma adequada.
Em normais condições de temperatura, regule o termostato para a posição média. 
Antes de colocar no aparelho embalagens de comida fresca, cer que-se que o 
mesmo tem uma temperatura mais baixa que a temperatura ambiente 
O gelo e as camadas de gelo nos alimentos causadas por ex. por uma porta mal 
fechada, aumentam o consumo de energia do frigorí co. Assim, limpe o aparelho 
sempre que o gelo a nja uma espessura de 3 a 5 mm.
A parede por trás do aparelho deve estar sempre limpa de poeiras e outra sujidade, 
se o frigorí co tem um condensador exterior.

 O frigorí co deve estar instalado na parte mais fresca da divisão, longe de outros 
aparelhos que produzam calor, tais como fornos, fogões ou aquecimentos. Devem 
também estar resguardados da luz solar directa. 

 Deixe a comida arrefecer antes até á temperatura ambiente antes de a colocar no 
interior do frigorí co. Encher demais o aparelho obriga o compressor a trabalhar 
durante mais tempo, aumentando assim também o consumo de energia. Se os 
alimentos congelarem lentamente, podem perder qualidade ou até mesmo carem 
estragados.

 Cer que-se que que coloca os alimentos devidamente embalados dentro do 
frigori co. Isso vai reduzir o tempo de arrefecimento ou congelamento dos 
alimentos no interior do aparelho.

 O interior dos compar mentos do seu frigorí co não deve ser forrado com papel 
de alumínio, papel de cera ou por toalhas. Forros interferem com a circulação do ar, 
tornando o aparelho menos e ciente.

 Os alimentos organizados e rotulados reduzem o número de aberturas da porta 
ou portas do frigorí co e o tempo de abertura, uma vez que não perderá tempo á 
procura dos alimentos. Re re todos os ingredientes de uma só vez, e feche a porta, 
assim que possa. Não se esqueça que menos tempo de porta aberta signi ca um 
consume de energia eléctrica mais baixo.
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9. Eliminação do aparelho quando deixar de funcionar

Aparelhos velhos ainda têm algum valor residual. Um método amigo do ambiente 
para eliminar o seu velho aparelho implica cer car-se de que matérias-primas 
reu lizáveis, serão recolhidas e usadas novamente refrigeradores usados do seu 
frigorí co e materiais de isolamento, requerem um cuidado especial na sua 
eliminação. Cer que-se que nenhum dos tubos do na parte detrás do seu aparelho, 
não estão dani cados antes de entregar o aparelho para reciclar. A informação do 
modo e do local onde e como deve entregar o seu velho aparelho e a embalagem do 
novo pode ser ob da na sede própria do seu município. Se deixar o seu velho 
aparelho num ferro velho, re ra as portas para evitar qualquer acidente. 

FORMA CORRECTA DE ELIMINAR O SEU APARELHO USADO 

Esta marca indica que este aparelho não deve ser colocado no lixo 
domés co, de acordo com as normas da UE.  
Para prevenir possíveis danos ao meio ambiente ou á saúde pública, 
pelo perigo de contaminação de uma descontrolada eliminação 
deste po de aparelhos, reciclar é como uma responsabilidade para 
promover a sustentabilidade da reu lização de materiais usados. Para 
colocar na reciclagem o aparelho usado, u lize um Sistema de recolha 
próprio para este po de materiais. Eles saberão como o fazer de uma 
forma segura e amiga do ambiente.

Para mais informações sobre a forma e os locais correctos para deitar for a o seu 
aparelho, e para fazê-lo de forma a não causar danos ao ambiente ou a terceiros, por 
favor contacte as autoridades locais responsáveis por este tipo de serviço ou o 
revendedor do produto.
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Temperado estendido: ‘Este aparelho de refrigeração destina-se a ser 
usado a temperaturas ambientais variando entre 10 °C a 32 °C’;
Temperado: ‘Este aparelho de refrigeração destina-se a ser usado a 
temperaturas ambientais variando entre 16 °C a 32 °C’;
Subtropical: ‘Este aparelho de refrigeração destina-se a ser usado a 
temperaturas ambientais variando entre 16 °C a 38 °C’;
Tropical: ‘Este aparelho de refrigeração destina-se a ser usado a 
temperaturas ambientais variando entre 16 °C a 43 °C’.
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DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 

NEVIR, S.A.   declara bajo su responsabilidad que el aparato indicado cumple 
los requisitos de las siguientes directivas:  

DIRECTIVA EMC LOW VOLTAGE DIRECTIVA LVD 
2014/30/EU 2014/35/EU 

DIRECTIVA RoHS 
2011/65/EU 

Descripciones del aparato: Frigorífico Doble Puerta 

Modelo/s NEVIR:  NVR-5610DD 

Importador: NEVIR, S.A. 

Dirección del importador:  Nevir S.A. 
C/Francisco Rabal 3, Polígono Industrial La 
Garena , 28806 Alcalá de Henares, Madrid, Spain 




