SIDE BY SIDE
JSBS011268

MANUAL DE INSTRUÇÕES

AVISO!
Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade superior a 8 anos e
pessoas com capacidades sensoriais, mentais e físicas reduzidas ou falta de
experiência e conhecimento, caso tenham recebido supervisão ou instruções
relativas à utilização do aparelho, de forma segura e compreender os riscos
envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a
manutenção não deve ser feita por crianças sem supervisão.
Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com
capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzida, ou falta de experiência e
conhecimento, a não ser que lhes tenha sido dada supervisão ou instruções
relativas à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua
segurança.
AVISO!
1) AVISO- Mantenha as aberturas de ventilação do aparelho e da estrutura de
encastre, sem obstruções.
2) AVISO - Não danificar o circuito de refrigeração.
3) AVISO - Não use aparelhos eléctricos no interior dos compartimentos de
armazenamento de alimentos do aparelho, a menos que eles são do tipo
recomendado pelo fabricante.
4) As crianças devem ser vigiadas para garantir que não brincam com o Side by
Side.
5) Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pela
Assitência Técnica, por agente autorizado de modo a evitar situações de
risco.
6) Quando quiser eliminar o Side by Side, tenha em atenção os regulamentos
locais para a eliminação de aparelhos com gás inflamável.
7) Antes de desfazer-se do aparelho, por favor retire as portas para evitar que as
crianças fiquem presas.
8) Não guarde substâncias explosivas, tais como latas de aerossol com um
propulsor inflamável em contacto com o aparelho.
9) Em relação à informação relativa à instalação, manuseio, manutenção e
eliminação do aparelho, graças à consulte o parágrafo abaixo do manual.
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Antes de utilizar o Side by Side, tenha atenção às medidas de segurança.
Por favor, leia este manual cuidadosamente antes de iniciar o funcionamento e
mantenha-o num local de fácil acesso para futura consulta.
Devido a constante melhoria dos nossos produtos, este modelo está sujeito a
mudanças sem aviso prévio.
Quando quiser desfazer-se do Side by Side contacte o departamento de recolha
do lixo da sua área de residencia para aconselhamento sobre uma eliminação
segura.
Não armazene ou coloque gelo no compartimento do frigorifico.
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IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES

1. Prateleira da porta do congelador
2. Prateleira do compartimento do congelador
3. Gaveta do compartimento do congelador
4. Prateleira do compartimento do frigorífico
5. Gaveta dos legumes
6. Prateleira da porta do frigorífico
7. Dispensador de água
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PREPARAÇÃO ANTES DE UTILIZAR
ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO
Tecnologia de manutenção do fresco invariável
Sistema de ventilação separado no compartimento do frigorífico, controlo de
temperatura separado, temperatura de armazenamento estável, frescura mais
duradoura.
Pré-arrefecimento de descongelação
Tecnologia de pré-arrefecimento de descongelação com o objectivo de manter a
temperatura estável no frigorífico, adequado para manter os alimentos frescos.
Capacidade de descongelação
A descongelação depende na frequência de utilização com o objecto de poupar
energia.
Prateleiras deslizantes, utilização adequada
As prateleiras do congelador e do frigorífico são deslizantes e alongadas. São
adequadas para guardar os alimentos.
Capacidade humana
O efeito de congelação é regulado por computador, de acordo com a temperatura
de armazenamento e da temperatura interior.
Dimensões agradáveis
Tamanho ultra fino; grande volume; o compartimento do frigorífico utiliza
prateleiras de vidro blindadas acima da média.
Modelo CFC e No-Frost. Congelação rápida.
Alarme automático de problema
Compressor de confiança com boa qualidade
Alarme de abertura da porta, ecrã LED
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AVISOS


Não devem ser utilizados equipamentos eléctricos no compartimento de
armazenamento de alimentos, excepto os recomendados pelo fabricante.



O gas de refrigeração R600a e a espuma de Ciclopentano são combustíveis.
O frigorífico abandonado deve ser colocado longe de fontes de calor e não
deve ser queimado.

Chegada do Side by Side


Retire toda a embalagem, incluindo a espuma de baixo e do interior e a fita
adesiva antes de o começar a utilizar.



Limpe o interior e o exterior do com um pano húmido (pode ser adicionado
um pouco de detergente à água quente, utilizando água limpa na lavagem
final).



Só é necessária uma ficha com 2 pinos com ligação à terra; não partilhe a
tomada eléctrica com outro equipamento.



A ligação à terra é essencial, por isso, a tomada eléctrica deve ter uma
ligação à terra bem feita.



Abra o Side by Side e retire o rodapé decorativo bem como os três parafusos
que se econtram no saco com o manual. Instale o rodapé após nivelar o Side
by Side.
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COLOCAÇÃO E TRANSPORTE
Transporte
Por favor, não inverta, aperte nem abane o Side by Side. Quando o movimentar,
o ângulo de inclinação não pode ser superior a 45 graus.
Quando movimentar o Side by Side, não pegue pela porta nem a tape.

Localização
Assegure uma circulação de ar adequada à volta do Side by Side, não o coloque
próximo de uma fonte de calor, sob a luz directa do sol, humidade nem água e
evite a ferrugem e o enfraquecimento do isolamento.
Deixe pelo menos 30 cm de espaço livre de ambos os lados do Side by Side e
pelo menos 10cm atrás. As portas devem poder abrir e fechar convenientemente
e emanar calor.
Coloque o Side by Side num chão sólido e nivelado (Se não estiver nivelado,
pode regular o nivelador para nivelar).
Atenção
Não deixe o cabo eléctrico debaixo do Side by Side ou de qualquer outro objecto
pesado, pois pode ficar danificado. Antes de ligar à energia, por favor, verifique
cuidadosamente a tensão do Side by Side e o fornecimento de energia.
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Começar a utilizar
Antes de utilizar, certifique-se que o Side by Side está colocado numa superfície
nivelada e sólida e compreende todos os requisitos de segurança.
1. Depois de abrir o Side by Side, fixe o rodapé decorativo.
2. Ligue à energia.
Depois de ligar à energia, o Side by Side está com a programação de fábrica e
mostra a temperatura actual de congelação e de refrigeração. O Side by Side
tem a função de Memória, sempre que o desligar (no caso de uma falha de
energia), ao retomar a liagação a última programação será mantida.
3. Modelo de funcionamento do frigorífico
Pode escolher uma das duas programações de refrigeração:
(1) Modo inteligente: se não existirem necessidades especiais, recomendamos
que utilize o modo especial, porque o frigorífico trabalhará
automaticamente.
(2) Modo humano: pode utilizar as teclas de controlo da temperatura para
escolher a temperatura.
4. Coloque os alimentos dentro do frigorífico.
Depois de algum tempo ligado à electricidade, o interior do frigorífico já está
totalmente arrefecido. Pode, então, colocar os alimentos dentro do frigorífico e
começar a utilizá-lo.
Dicas: Sempre que a temperatura é alterada ou coloca alimentos novos
dentro do frigorífico, demora algum tempo até equilibrar a temperatura interior.
A duração deste período depende da alteração da temperatura, da
temperatura do ambiente envolvente, a frequência de abertura da porta, o
número de alimentos colocados, etc.
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COMPARTIMENTO DO FRIGORÍFICO
Coloque os alimentos que são para ser consumidos num curto período de
tempo e os alimento que são para consumir em qualquer altura no
compartimento do frigorífico.
Apesar da regulação da temperatura permitir uma temperatura média entre os
0ºC e os 10ºC na maioria dos compartimentos frios, não consegue preservar
alimentos para consumir a longo prazo. Por isso, utilize o compartimento do
frigorífico só para guardar alimentos para consumir a curto prazo.

Regulação das prateleiras

De acordo com as necessidades de conservação de alimentos, pode regular a
posição da prateleira. Para facilitar a sua utilização ou regular a localização, a
prateleira pode ser colocada de maneira a deslizar para que a possa ajustar
facilmente. Quando quiser limpar a prateleira, mova-a na direcção (1), depois
rode a prateleira para a direcção (2) 90º até estar na posição perpendicular em
relação à posição original, puxe a prateleira na direcção (3).
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Regulação da altura e limpeza da prateleira

Eleve a prateleira para a direcção , segure nos dois lados e depois puxe na
direcção . Depois de limpar, coloque a prateleira fazendo o oposto Pode
também regular a direcção de acordo com a altura dos alimentos guardados.
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Compartimento Frigorifico
Recomendação para a área de armazenamento para todos os tipos de
alimentos.
O ar condicionado que circula dentro do frigorífico torna a temperatura de todas
as áreas diferentes. Por isso, diferentes tipos de alimentos devem ser colocados
em diferentes locais no frigorífico.

1. Prateleira para guardar massa, latas de conserva, leite, etc.
2. Prateleira para guardar alimentos pré-cozinhados, alimentos gustativos de
cadeia simples, lacticínios, etc.
3. Prateleira para guardar alimentos cozinhados, salsichas, etc.
4. Gaveta para vegetais, para guardar frutas, vegetais, etc.
5. Prateleira par aporta para latas de abertura fácil, latas de conserva,
condimentos, etc.
6. Prateleiras de portas para bebidas engarrafadas e alimentos.
7. Dispensador da água, coloque a água para beber.
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COMPARTIMENTO DO CONGELADOR
O compartimento de congelação é para guardar alimentos durante um
longo período de tempo.
A temperatura de compartimento de congelação é muito baixa, por isso, pode
manter alimentos no estado de fresco durante um longo período de tempo. É
melhor colocar os alimentos que precisa durante um longo período de tempo
neste compartimento para poupar espaço. Mas, deve escrever a data na
embalagem do produto.
Recomendações para a área de armazenamento de todos os tipos de
alimentos.

1.Prateleiras da porta do congelador utilizadas para guardar alimentos para
consumir a curto prazo e gelados.
2.Prateleriras da porta do congelador utilizadas para guardar alimentos
congelados
3. As prateleiras do compartimento de congelação são utilizadas para guardar
alimentos congelados, tais como, peixe, carne e gelado.
4. A gaveta do congelador é utilizada para guardar peixe, carne e aves com
embalagem própria para alimentos.
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INTRODUÇÃO DE FUNCIONAMENTO

Tecla de funcionamento
A. Regulação da temperatura do compartimento de congelação
B. Programação dos modos
C. Regulação da temperatura do compartimento do frigorífico
D. Bloquear / Desbloquear

Ecrã
1. Modo Férias
2. Modo rápido de congelação
3. Modo arrefecimento rápido
4. Ícone de bloqueio
5. Temperatura do compartimento congelador
6. Temperatura do compartimento frigorifico
7. Fechar

Bloquear / Desbloquear
Pressione firmemente a tecla D (icon 4 do ecrã) durante 3 segundos. No estado
não bloqueado (o ícone 4 não aparece), o frigorífico passará para o estado de
funcionamento bloqueado e o ícone 4 aparece. Pressione firmemente tecla D
durante 3 segundos no estado de bloqueado, o ícone 4 desaparece e o estado
de bloqueado é anulado.
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As seguintes funções têm que ser no funcionamento no estado de
desbloqueado
Pressione o botão B, pode executar da seguinte forma:

Modo de férias
Pressione a tecla B para escolher o modo de Férias. O ícone 1 aparece. Depois,
pressione a tecla D para confirmar. O frigorífico funcionará de acordo com o
modo de férias.

Modo de arrefecimento rápido
Pressione a tecla B para escolher o modo de arrefecimento rápido. O ícone 3
aparece. Depois, pressione a tecla D para confirmar. O frigorífico funcionará de
acordo com o modo de arrefecimento rápido.

Modo de congelação rápida
Pressione a tecla B para escolher o modo de congelação rápida. O ícone 2
aparece. Depois, pressione a tecla D para confirmar. O frigorífico funcionará de
acordo com o modo de congelação rápida.

Programação da temperatura do compartimento do frigorífico
Pressione a tecla C uma vez e a temperatura do compartimento do frigorífico
aparece a piscar. Pressione novamente a tecla C e pode escolher a temperatura
entre 2ºC e 8ºC.

Programação da temperatura do congelador
Pressione a tecla A uma vez e a temperatura do compartimento do congelador
aparece a piscar. Pressione novamente a tecla D e pode escolher a temperatura
entre -16ºC e -24ºC.
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Avisos
● O Side by Side utiliza corrente alternada que é de 220~240V-50Hz. Se a
variação da tensão for grande (superior 198-264V), pode provocar algumas
falhas, tais como, o não arranque do Side by Side, o painel de controlo e o
compressor queimam-se e o compressor trabalha com um ruído anormal, etc.
Nesta altura, tem que instalar um regular de tensão automático superior a
750W para utilização. O cabo eléctrico do frigorífico está de acordo com as
tomadas padrão (ligação à terra). Depois do Side by Side estar instalado, a
ficha deve estar acessível para facilitar a utilização. A ficha tem que estar
firmemente colocada na tomada, caso contrário pode provocar um incêndio.
● Não agarre nem puxe o cabo eléctrico para retirar a ficha da tomada. Segure
firmemente na ficha e retire directamente a ficha da tomada. Não deixe que o
cabo eléctrico seja pisado pelo Side by Side nem por pessoas. Tenha cuidado
quando deslocar o Side by Side. Não enrole nem danifique o cabo eléctrico
nem utilize o cabo eléctrico quando estiver danificado ou gasto. Dirija-se á
Assitência Técnica para substituir o cabo eléctrico se este estiver gasto ou
danificado.
● Quando existe fuga de gás, abra as portas e janelas. Não ligue nem desligue
as fichas do Side by Side ou de outros equipamentos.
● Não coloque materiais inflamáveis ou explosivos dentro do Side by Side, tais
como, butano, álcool, gasolina, etc. Não coloque produtos engarrafas dentro
do congelador, para evitar que se partam quando ficam congeladas.
● Não utilize solventes inflamáveis próximo do Side by Side, para evitar um
incêndio.
● Para garantir a segurança, não coloque tomadas eléctricas, fornos microondas
nem outros equipamentos em cima do Side by Side. Não utilize outros
equipamentos perto do Side by Side (excepto os modelos recomendados)
para evitar interferências electromagnéticas e outros acidentes.
● Não deixe as crianças entrarem ou subirem para o Side by Side, para evitar
que fiquem fechadas lá dentro ou caiam e se magoem.
● Depois do Side by Side estar a trabalhar, não toque nas superfícies geladas do
congelador com as mãos porque pode queimar-se com o gelo.
● A distância entre portas e entre a porta e o corpo do Side by Side é muito
pequena. Tenha cuidado para não entalar as mãos nestas áreas para prevenir
ferimentos nos dedos. Não deixe as crianças permanecerem próximo do Side
by Side quando abre e fecha a porta.
● Não vaporize nem enxagúe o Side by Side com água e não o coloque num
local húmido nem com salpicos de água ou chuva para que o isolamento
eléctrico não seja afectado.
● Nunca desmonte nem transforme o Side by Side nem danifique os tubos de
refrigeração. A manutenção tem que ser efectuada por profissionais.
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● Não coloque garrafas de cerveja ou bebida no congelador. A congelação do
líquido pode partir a garrafa.
● Retire a ficha da tomada quando há uma falha de energia ou quando limpar.
Espere 5 minutos ou mais antes de voltar a ligar a ficha. Se não fizer isto o
compressor pode ficar danificado devido aos arranques sucessivos.
● Antes de deitar ao lixo o seu velho Side by Side, retire a porta, retire os
vedantes da porta e as prateleiras, coloque a porta e as prateleiras na posição
correcta, de modo a evitar acidentes com crianças.
● Este Side by Side é para uso doméstico, que está de acordo com os
regulamentos do governo. Servem só para guardar alimentos e não para
outras utilizações, tais como, guardar sangue, drogas ou produtos biológicos.

MANUTENÇÃO E CUIDADOS
Descongelar o compartimento do congelador
Este compartimento descongelará automaticamente.

Limpeza
Os restos de alimentos podem emitir mau cheiro, por isso é necessário limpar o
frigorífico regularmente.
● Por razões de segurança, desligue o cabo eléctrico antes de limpar.
● Utilize um pano suave ou uma esponja com água quente para limpar o
frigorífico.
● Retire a água da superfície do frigorífico com um pano seco.

Substituição das luzes
Luz do frigorífico e sua substituição
Especificações: corrente directa 12V, LED
Quando substituir as lâmpadas:
● Retire a ficha da corrente eléctrica.
● Retire o parafuso que está na parte de baixo do suporte da lâmpada.
● Retire as lâmpadas desenroscando-as para a esquerda. Substitua por uma
com as mesmas especificações.
Lâmpada frigorifico
Máscara lâmpada

● Volte à instalação original.
● Substituição das lâmpadas por profissionais.
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QUANDO DESLIGAR O SIDE BY SIDE
Não é utilizado durante um longo período de tempo
Deve retirar a ficha da tomada; caso contrário, pode provocar um choque
eléctrico ou um incêndio se os cabos eléctricos estiverem velhos.
Quando há falha de energia
Deve minimizar a frequência com que abre a porta e não é aconselhável colocar
alimentos frescos dentro do frigorífico.
Quando não necessitar mais do Side by Side
Antes de deitar o seu Side by Side ao lixo, retire as portas para evitar que as
crianças entrem para o seu interior a aconteça um acidente.

ANÁLISE E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS SIMPLES
Por favor, leia os seguintes conteúdos antes de solicitar a assistência
Problema
Causa possível / pontos a verificar
Certifique-se a ligação eléctrica e a
ficha estão bem colocados na
Não funciona
tomada.
Verifique a tensão. Se for muito baixa
contacte e empresa de electricidade
A temperatura está muito elevada
(coloque-a mais baixa)
Demasiados alimentos guardados
Não arrefece correctamente
Alimentos quentes ou mornos
guardados recentemente
As portas são abertas com muita
frequência ou estão abertas durante
muito tempo.
Existe uma fonte de calor próxima
Demasiado barulho

Alimentos congelados

Odores

O chão tem que ser plano e o Side b
Side
tem
que
ser
colocado
firmemente.
Verifique os acessórios colocando no
local correcto.
Se forem colocados próximo da
ventoinha
Os alimentos com cheiro devem ser
correctamente embalados
Alimentos estragados
O interior do frigorífico precisa de ser
limpo
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Se a situação não melhorar depois de serem verificados os pontos acima
indicados, por favor contacte a Assistência Técnica. Se o cabo eléctrico
estiver danificado, a reparação deve ser feita pela Assistência Técnica.

ELIMINAÇÃO
Os aparelhos antigos ainda têm algum valor residual. Um método
ecologicamente correto de eliminação, será garantir que matérias-primas
valiosas possam ser recuperadas e utilizadas novamente. O gas refrigerante
usado no seu frigorifico e materiais de isolamento necessitam de procedimentos
especiais de eliminação. Certifique-se de que nenhum dos tubos na parte traseira
da unidade são danificados antes da eliminação. Até à data as informações
sobre opções de escoamento da sua unidade antiga e embalagem da nova,
podem ser obtidas através das autoridades competentes locais.

Eliminação correta deste produto
Este símbolo indica que este produto não deve ser colocado no
lixo doméstico comum, por toda a União Europeia. Para evitar
possíveis danos no ambiente e na saúde humana, devido à
eliminação descontrolada de lixo, recicle de maneira responsável
para promover uma reutilização sustentável dos recursos. Para
eliminar o seu aparelho usado, utilize os sistemas de recolha ou
contacte a loja onde adquiriu o produto. Estes podem recolher o
produto e recicla-lo de maneira ambientalmente segura.

DICAS PARA ECONOMIZAR ENERGIA







O aparelho deve estar localizado na área mais fria do compartimento, longe
de fontes de calor, como aquecedores ou luz solar directa.
Deixe arrefecer os alimentos quentes à temperatura ambiente antes de os
colocar no aparelho. Sobrecarregar o aparelho obriga o compressor para
funcionar mais. Alimentos que congelam lentamente podem perder a
qualidade ou estragar.
Certifique-se de embrulhar alimentos corretamente, e limpe recipientes secos
antes de os colocar no aparelho. Este reduz o acúmulo de gelo no interior do
aparelho.
Gavetas ou prateleira não deve ser forradas com folha de alumínio, papel de
cera, ou papel de cozinha, pois interfere com a circulação de ar frio, fazendo
com que o aparelho menos eficaz.
Organize e coloque etiquetas nos alimentos para reduzir aberturas de portas
e pesquisas extensas. Remova o maior numero de itens de uma só vez, e
feche a porta, logo que possível.
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COMO UTILIZAR O DISPENSADOR DE ÁGUA
Aviso
1. Só deve colocar no dispensador de água potável, a água deve estar livre de
qualquer impureza. Coca-cola, sumo de maçã e outros refrigerantes que
contêm dióxido de carbono são proibidos.
2. Não é permitido utilizar o dispensador sem o depósito da água.
3. Nunca encher o depósito da água para além da marca MAX.
4. Caso não consiga retirar água do dispensador, verifique se o deposito da água
está bem colocado.
5. Sempre que movimentar o deposito da água, certifique-se de que não tenha
água no interior.
6. Não pode remover qualquer elemento da válvula da água.
7. Quando utilizar o dispensador pela primeira vez ou que tenha estado fora de
uso por um longo período de tempo, retire-o e limpe-o antes de o voltar a
utilizar.
8. Se a água estiver no depósito por um longo período, é melhor renovar a água.
9. Deve limpar o depósito da água a cada três a seis meses.
10. Se utilizou alguma solução especial de limpeza, antes de voltar a utilizar o
dispensador deve encher o depósito com água e drenar 5 a 6 copos de água,
para remover qualquer residuo da solução de limpeza.
11. Sempre que abrir a porta do dispensador de água, tenha cuidado para evitar
derramar água do depósito.

INSTRUÇÕES DO DISPENSADOR DE ÁGUA

Barreira em fio em aço
Orifício para entrada da água
Tampa do depósito da água
Corpo do depósito da água

Anel de vedação
Elementos de válvula de água
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Encher com água potável:
Para encher o depósito, abra o depósito da água, coloque a tampa para adicionar
água e agora pode encher:

Deve encher a água por aqui

Como utilizar o dispensador de água:
1. Empurre a patilha do dispensador com o copo.
2. Ao empurrar a patilha com o copo e a água começará a sair, remova o copo, a
patilha volta à posição original e a água deixa de sair.

Como remover e limpar o Dispensador de água
Primeiro passo: Remover
1. Retirar o depósito da água.
Segure o depósito da água dos dois lados com ambas as mãos, puxe-o para si,
fazendo um angulo de 45º acima. (certifique-se de que não há água no interior).
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2. Retire o anel de vedação do depósito da água.

3. Remova os elementos da válvula de água
Insira uma chave de fendas na borda da válvula da água e em seguida gire-a.
Com a chave de fenda em movimento, quando estiver no topo extraia os
elementos de válvula de água com as mãos na sua direcção fazendo um angulo
de 45 °. (Você não pode remover os elementos da válvula da água)

2º Passo: Limpar
1. Remove o depósito da água, a tampa do depósito da água, o anel de vedação
e os elementos da válvula da água
2. Limpe-os com água fria ou morna.
3. Para secar utilize um pano seco
Notas:
1. Se utilizou alguma solução especial de limpeza, antes de voltar a utilizar o
dispensador deve encher o depósito com água e drenar 5 a 6 copos de água,
para verificar que não ficou resíduo da solução de limpeza.
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Passo 3: Instalação
1. Instalação dos elementos da válvula da água. Volte a colocar a valvula no
orificio pressionando-a, até ouvir um som “crack”.

2. Instale o anel de vedação no depósito da água.
Coloque o anel de vedação na parte inferior do depósito da água, e certifique-se
de que o anel de vedação está no lugar.

3. Instalação do depósito da água.
Encaixe o depósito da água na porta. O anel de vedação na parte inferior do
depósito deve ser direccionado para a entrada da válvula da água, coloque-o na
posição correspondente fazendo o angulo de 45 °.
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CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA
1. A Garantia só é válida mediante apresentação da factura de compra do
produto.
2. Esta GARANTIA limita-se exclusivamente à subsituição de peças ineficazes
por defeito de fabrico.
3. A eliminação das várias avarias do âmbito da garantia é feita por reparação
ou substituição de peças defeituosas, conforme critério dos nossos serviços
técnicos. As peças defeituosas são da nossa propriedade.
4. Não são abrangidos pela garantia danos causados por transporte,
negligência ou deficiente utilização, montagem ou instalações impróprias,
bem como influências exteriores como sejam: descargas atmosféricas ou
eléctricas, inundações, humidades, etc.
5. Perdem garantia, todos os aparelhos que não estejam a ser utilizados de
acordo com as instruções, ou ligadas a REDES DE ALIMENTAÇÃO, que não
garantem uma tensão constante de 220/240V.
6. A Garantia não abrange indemnizações por danos pessoais ou materiais
causados directa ou indirectamente, seja a que título for.
7. Esta garantia cessa no momento em que se constate terem sido efectuadas
reparações, alterações ou quaisquer intervenções por pessoa não autorizada
pela JOCEL.
A GARANTIA CADUCA
1. Com a modificação ou desaparecimento da chapa de identificação do
aparelho.
2. Excedido o prazo de 2 anos para a Linha Doméstica e 6 meses Linha
Hotelaria, a Garantia caduca e a Assistência será efectuada debitando as
despesas inerentes à mão-de-obra, consoante as tarifas vigentes.
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Para solicitar a assistência técnica, os nossos serviços estão disponiveis através
dos seguintes contactos:

Telef. 00 351 252 910351
Fax: 00 351 252 910367
E-mail: assistencia@jocel.pt
http://www.jocel.pt
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SEDE:
Rua Alto do Curro, n.º 280
4770-569 S. COSME DO VALE
V.N. de FAMALICÃO
Telef: 252 910 350/2
Fax: 252 910 368/9
email: jocel@jocel.pt
http://www.jocel.pt

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declaramos sobre nossa própria responsabilidade que o aparelho indicado
abaixo:
Aparelho
Marca
Modelo

SIDE BY SIDE
JOCEL
JSBS011268

Está em conformidade com as seguintes directivas europeias e normas de
aplicação.

Baixa Tensão

2006/95/CE

EN 60335-2-24:2010
EN 60335-1:2012
EN 62233:2008

Compatibilidade Electromagnética

2004/108/CE

EN 55014-1:2006+A1:2009
+A2:2011
EN 55014-2:1997+A1:2001
+A2:2008
EN 61000-3-2:2006+A1:
2009+A2:2009
EN 61000-3-3:2013

País de Proveniência: R.P.C.
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