EXPRESS COOL
REFRIGERATOR
OWNER’S MANUAL
Please read this manual carefully and
throughly before operating this unit.

FRIGORÍFICO
MANUAL DO UTILIZADOR
Por favor leia este manual cuidadosamente
e até ao fim antes de operar esta unidade

P/No. : MFL41940803

INSTALAÇÃO
1. INSTRUÇÃO
Tire o frigorífico da caixa e coloque-o no local desejado.
O frigorífico deve ficar devidamente localizado numa zona ventilada.

2. NIVELAMENTO
O nivelamento do frigorífico deve ser feito com as pernas da frente. O frigorífico deve ser nivelado com um
nivelamento com uma inclinação da base de frente para trás.

200mm
INÍCIO

FIO TERRA

Normal

220V~240V - 50Hz
Max

Min
Off

200mm

200mm

Botão de descongelamento

Use uma ligação eléctrica
Com fio terra

g

Antes de o carregar deixe o
frigorífico 24 horas na posição
normal

g

FUNCIONAMENTO
AJUSTE DA TEMPERATURA

Controlo de Temperatura do Frigorífico
O botão especialmente concebido facilita-lhe o controlo da temperatura dentro
do frigorífico.

Normal

Descongelamento
É natural que se forme humidade condensada no ar na superfície fria. Isto leva a
um congelamento das paredes do frigorífico e o arrefecimento no
compartimento da comida fresca. A acumulação de gelo reduz o efeito de
arrefecimento, assim reduzindo a eficiência. Assim sendo, é necessário realizar
um descongelamento periódico para assegurar uma óptima performance.

Max

Min

Off
l
A

água no dreno evapora naturalmente se o descongelamento for
feito uma vez a cada dois dias. Contudo, devido a condições
variáveis de uso é desejável verificar o dreno ocasionalmente e tirar
a água, se tiver alguma. Por favor verifique o tabuleiro do chiller está
na sua posição correcta empurrando-o para a sua posição correcta.
Caso contrário a água do descongelamento pode cair nos
componentes do frigorífico.

Manual: Contudo, em alguns modelos, no caso
de descongelamento ou falha de energia, a água acumula-se
directamente no tabuleiro do chiller, retire a água directamente do
chiller removendo-o.

Botão de Descongelamento

l
Descongelamento

Indicador de
Descongelamento

Nota: Carregue no Botão de Descongelamento
a cada dois dias/ o Nível de Gelo chega
ao indicador de descongelamento.

FAZER GELO
l
Encha os tabuleiros do gelo com água,

coloque no congelador.
l
Para tirar gelo, torça gentilmente o tabuleiro.
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IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES
TAMPA SUPERIOR (OPCIONAL)

Egg Tray (opt)
MOLDURA DE EVAPORAÇÃO

Eva Frame
Freezer Door
CESTO FLIP

PORTA DE EVAPORAÇÃO

Chiller Tray

TABULEIRO DE CHILLER

Control Box
Upper Basket
Utility Bin (opt)
Lock
Sliding Basket

CAIXA DE CONTROLO

Cup Deodorizer
Shelf

PRATELEIRA SUPERIOR

PRATELEIRA INFERIOR

Basket Large

Deodoriser

DESODORIZANTE
(OPCIONAL)

Crisper Tray Veg (opt)

CESTO DE PORTA
GRANDE

Basket Large

Soft Tray Veg (opt)
TABULEIRO DOS VEGETAIS

Tray Veg

PERNAS DE NIVELAMENTO

Leg Adjustable

GL-251/GL281

GL-211

Due to continuous product improvement, model specification subjected to change.

SUGESTÕES
SUGESTÕES
Cubra ou embrulhe todos os alimentos que colocar no frigorífico com alumínio ou película aderente, prevenindo a
mistura dos sabores e evitando que a comida seque. Não armazene líquidos em garrafas no frigorífico visto existir perigo
de combustão.
l
Não

guarde leite quente ou comida quente no frigorífico. Isto irá resultar no aumento da temperatura dos
outros alimentos e pode levar à deterioração.

l
Não abra muitas vezes a porta do frigorífico

ar quente irá entrar e aumentar a temperatura.

l
Não tenha a porta aberta por mais de 30 segundos para não sair ar fresco do frigorífico.
l
Não cubra as prateleiras com papel ou plástico. Isto pára a circulação de ar dentro do frigorífico.
l
Não

use facas ou instrumentos afiados para tirar os tabuleiros de gelo do frigorífico ou para tirar o gelo, pode
danificar o revestimento do congelador.

l
O frigorífico

irá desligar-se automaticamente assim que a temperatura devida seja alcançada. Não desligue o
frigorífico á noite, irá criar altas temperaturas dentro do frigorífico deteriorando os alimentos.

l
Sinta-se à vontade para ligar ao se Vendedor LG ou Representante LG no caso do seu frigorífico ter sofrido algum

dano de uso. O Vendedor ou o Representante da Companhia irá verificar a extensão do dano e dará uma
estimativa da reparação.
l
Não

ligue o frigorífico, a menos que tenha passado um período de quatro minutos após o ter desligado, quer por
uma falha eléctrica quer por outra razão.

l
Não

deixe que comidas cobertas de sal entrem em contacto com o congelador. É uma boa prática para manter a
comida num recipiente antes de a colocar no congelador.

l
Não tenha objectos quentes na parte exterior de cima do frigorífico visto que pode danificar o material de plástico.
l
Não Modifique ou Adicione o fio de electricidade * Irá causar choque eléctrico ou fogo.
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Funções
H
CELL FRESH CRISPER
Mantém os seus vegetais frescos mantendo a humidade &
prevenindo o apodrecimento.

Pingos de Água

SUGESTÕES ÚTEIS
EXTERIOR Use uma solução morna composta por sabão neutro ou detergente para limpar os acabamentos duráveis
do seu frigorífico.
INTERIOR É recomendada uma limpeza regular das partes interiores e do interior. Lave todos os compartimentos com
uma solução de soda. Seque.
FÉRIAS Durante as férias, provavelmente irá achar melhor deixar o seu frigorífico no MÍNIMO. Coloque os alimentos
que se podem congelar no congelador para uma vida mais longa. Quando estiver fora por um longo período de tempo,
retire toda a comida, desligue a energia, limpe o interior e não deixe a porta ABERTA.
FALHA DE ENERGIA A maioria das falhas de energia são corrigidas no período de uma hora e não irá afectar a
temperatura do seu frigorífico. Contudo, deve minimizar as vezes que abre a porta durante a falha de energia. Durante
as falhas de energia de maior duração, coloque um bloco de gelo em cima das embalagens congeladas.
SE MUDAR Retire ou amarre bem todos os elementos soltos dentro do frigorífico. Para evitar danificar os parafusos de
nivelamento, aperte-os até á base.

ANTES DE TELEFONAR PARA OS SERVIÇOS
Veja por si mesmo
Tipo de queixa

Causa Provável

Solução

1. O frigorífico não
funciona

- O botão do termóstato
está na posição OFF-Tomada desligada

Verifique se o termóstato está na posição Normal (n.º4) e não na posição off.

2. O frigorífico tenta iniciar, - Baixa voltagem

Verifique que a ficha do frigorífico está ligada á tomada de parede e que a
energia está ligada. Verifique o fusível que está em contacto.
Instale um transformador correcto na tomada ou um Estabilizador de
Voltagem

mas não funciona.
3. O conteúdo do frigorífico - Falha de descongelamento.
não refresca.
-Restrição da circulação
do ar fresco.
-Selecção imprópria
do termóstato.
- Entrada de ar quente
- Armazenamento de
comida quente
4.

5.
6.
7.

Descongele o frigorífico.
Dê espaço entre os pratos. Se as prateleiras estiverem cobertas com panos
ou película, retire-os.
Se o frigorífico tiver uma baixa temperatura, vire o termóstato para uma
posição mais fria (n.º 7).
Abrir e fechar a porta várias vezes irá resultar na entrada de ar quente e a .
temperatura irá subir. Reduza a abertura das portas.
Evite armazenar comida quente no frigorífico, arrefeça-os até à temperatura
ambiente antes de os colocar no frigorífico.
Formação de pingos de - Humidade alta durante a
Durante o Inverno, quando a humidade da atmosfera chega aos 90% os
água no exterior do
época de Inverno
pingos de água podem formar-se nos lados do frigorífico, especialmente na
frigorífico.
parte superior. Esta humidade deve ser limpa periodicamente. Contacte os
nossos serviços para verificar se o selo da porta está bom e tem um contacto
uniforme.
Formação de pingos
- Clima quente e húmido
No tempo quente e húmido o ar húmido entra sempre que o frigorífico é
aberto. Isto resulta no excesso de gelo no Evaporador, e a condensação no
cimo da prateleira do chiller. Evite aberturas frequentes.
Cheiro e odor
- Cobertura imprópria da
Se o cheiro persistir, descongele o frigorífico, remova toda a comida, limpe o
comida
frigorífico e seque-o antes de o ligar.
Dificuldade de formação - Colocação incorrecta
Coloque o termóstato em 'Colder' (n.º7).
de gelo e gelados.
do termóstato.
Gelo excessivo no congelador, deve ser descongelado. Certifique-se que o
-Falha de descongelamento. reservatório do gelado ou gelo está em devido contacto com a superfície do
congelador. Não use taças.
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