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Informações de segurança importantes

w AVISO
w Mantenga las apertures de la vibración, en el cercado o en la estructura
incorporada del aparato, despejado de la obstruccion.
w No utilice aparatos mecánicas u otros para acelerar el proceso de descongelación,
fuera de los aquellos recomendados por el fabricante.
w No dañe el circuito del refrigerante.
w No utilice aparatos eléctricos dentro del compartimiento de almacenamiento de los
alimentos, al menos que ellos sean de tipo recomendado por el fabricante.
w El refrigerante y el gas de la ventilación de aislamiento usados en el aparato
requiere de los procedimientos de disposición especial. Al disponerlo, por favor
consulte con el agente de servicio o con personal similarmente calificado.
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Este aparato contiene una pequeña cantidad de refrigerante
isobutano (R600a), gas natural con una alta compatibilidad
medioambiental, pero también es combustible. Tenga cuidado al
transportar e instalar el aparato para asegurar que no se dañen las piezas del
circuito refrigerador. El refrigerante que escape de los tubos se puede
incendiar o provocar daños en los ojos. Si se detecta algún escape, evite
acercar llamas o fuentes de ignición y ventile durante unos minutos la
habitación en la que está el aparato.
Si se produce un escape en los circuitos refrigeradores y para evitar que
aparezca una mezcla de aire de gas inflamable, el tamaño de la habitación
en la que se ubique el aparato deberá depender de la cantidad de
refrigerante que se utilice. La habitación debe tener 1 por cada 8 gr. de
refrigerante R600a que haya en el aparato. La cantidad de refrigerante
existente en el aparato aparece en la placa de identificación que se encuentra
en el interior.
No encienda el aparato si parece tener muestras de daños. Consulte con el
distribuidor si se le plantean dudas.

Informações de segurança importantes
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA BÁSICAS
Este guia contém diversas mensagens de segurança importantes. Leia e respeite sempre todas as mensagens de segurança.
Este é o símbolo de alerta de segurança. Alerta-o para mensagens de segurança que o informam sobre
os perigos que lhe podem causar a si ou aos demais a morte ou ferimentos, ou que podem provocar danos no
produto. Todas as mensagens de segurança serão precedidas pelo símbolo de alerta de segurança e pelas
palavras de sinal de AVISO ou CUIDADO. Estas palavras significam:

AVISO
CUIDADO

Poderá ser morto ou ficar gravemente ferido, caso não cumpra as instruções.

Indica a eminência de uma situação potencialmente perigosa que, caso não seja evitada,
poderá provocar apenas ferimentos ligeiros ou moderados, ou danos no produto.

Todas as mensagens de segurança que identificam os perigos, indicam-lhe como reduzir a possibilidade da
ocorrência de ferimentos, e indicam o que pode acontecer caso as instruções não sejam cumpridas.

AVISO
Para minimizar o risco de incêndio, choque eléctrico, ou da ocorrência de ferimentos em pessoas aquando da
utilização do seu produto, as precauções de segurança básicas deverão ser observadas, incluindo as seguintes.
Leia todas as instruções são fornecidas antes de utilizar este aparelho.

1. Quando ligar a corrente
Deverá ser utilizada uma tomada única.

Não deixe a ficha eléctrica virada para cima,
nem apertada na
parte posterior do
frigorífico.

• A ligação de vários dispositivos a uma mesma
tomada poderá provocar incêndios.
• O disjuntor de fugas
eléctricas pode danificar os
alimentos e o dispensador
poderá apresentar fugas.

Poderá ser derramada
água na ficha ou esta pode
ficar danificada, o que
provoca risco de incêndio
ou de choque eléctrico.

Evite que o cabo de alimentação seja pisado
ou danificado quando o frigorifico é
empurrado depois da ficha de alimentação
ter sido retirada durante a instalação.

Não deixe o cabo eléctrico dobrado nem
comprimido por
objectos pesados, pois
poderá ficar danificado.

Pode provocar um incêndio ou um choque eléctrico.

Poderá danificar o cabo
eléctrico e provocar um
incêndio ou choque
eléctrico.
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1. Quando ligar a corrente
Não aumente nem altere a dimensão da
ficha eléctrica.

Desligue a ficha eléctrica para proceder a
limpezas, movimentações ou para substituir
a lâmpada interior do frigorífico.

Pode causar choques
eléctricos ou um incêndio,
devido aos danos eléctricos
infligidos ao cabo eléctrico ou
demais componentes.

• Pode causar choques eléctricos ou ferimentos.
• Ao substituir a lâmpada interior do frigorífico,
certifique-se de que o anel
de borracha, existente para
evitar faíscas eléctricas no
interior da tomada, está
instalado.

Remova da tomada o cabo eléctrico,
puxando pela ficha e não
pelo próprio cabo.

Remova água ou pó que se encontre na
ficha eléctrica e introduza-a com as
extremidades dos
pernos firmemente
ligadas.

Poderá provocar choques
eléctricos ou um curto-circuito
que poderá ter como resultado
um incêndio.

O pó, a água ou uma ligação
instável podem provocar
incêndio ou choque eléctrico.

Não puxe o cabo nem toque na ficha
eléctrica com as mãos
molhadas.

Aguarde 5 ou mais minutos quando voltar a
ligar a ficha.
Pode causar uma avaria do
congelador.

Poderá provocar choques
eléctricos ou ferimentos.

Se o cabo eléctrico ou a ficha eléctrica
estiverem danificados ou os orifícios da
tomada estiverem
alargados, não os utilize.

A incorrecta ligação do
fio terra pode provocar
falhas de energia e
choques eléctricos.

Poderá provocar choques
eléctricos ou curto-circuitos
originadores de incêndios.

Fio Terra

Cobre
Achatado

Mais de 30
polegadas
(75cm)

Certifique-se que usa exclusivamente
ligações à terra adequadas e com a tensão
adequada para a tomada de corrente.
Certifique-se que usa uma extensão de terra
apropriada.

Certificar-se que foi feita ligação à terra, por
segurança.

Pode ser a causa de um incêndio.

Se não houver ligação à terra na tomada de
alimentação, fazer separadamente através
da base do Compressor.

Não fazer ligação à terra através de tubo de gás,
cano de água em plástico, ou linha de telefone.
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Certifique-se de que liga o fio terra.

Informações de segurança importantes
2. Quando utilizar o frigorífico
Não coloque objectos pesados nem
perigosos (contentores com líquidos) em
cima do frigorífico.

Não se apoiar na porta, nas prateleiras da
porta nem na câmara de arrefecimento.
Poderá causar a queda do
frigorífico ou ferir as mãos.
Sobretudo, não deixe que as
crianças tenham
comportamentos semelhantes
aos descritos em cima.

Estes podem cair e provocar
ferimentos, incêndio ou choques
eléctricos ao abrir ou fechar a
porta.

Não permita que as crianças entrem para o
interior do produto.

Não coloque jarras com flores, copos,
cosméticos,
medicamentos ou outros
recipientes em cima do
frigorífico.

Pode colocar a vida da criança
em risco se esta entrar no
frigorífico.

Podem causar um incêndio,
choque eléctrico ou ferimentos
se caírem.

Abrir e fechar a porta do frigorífico com
força pode provocar a queda dos alimentos
que se encontram nas prateleiras e
provocar ferimentos.

Não utilize nem armazene materiais inflamáveis,
éter, benzeno, álcool, medicamentos, gás LP,
vaporizadores ou
cosméticos, na
proximidade ou no
interior do frigorífico.

Não instale o frigorífico num local húmido
ou onde ocorram
salpicos de água ou
chuva.

Diluente

Pode causar uma
explosão ou um incêndio.

Não armazene medicamentos nem
materiais de pesquisa no frigorífico.
Se armazenar materiais que
necessitam de um estrito
controlo da temperatura,
estes podem deteriorar-se
ou provocar qualquer
reacção inesperada que
possa representar algum tipo
de risco.

A deterioração do isolamento
dos componentes eléctricos
pode provocar fugas eléctricas.
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2. Quando utilizar o frigorífico
Não use um secador para secar o interior,
não acenda velas para
remover odores.

Instale em locais afastados de fontes de
calor ou onde
possam existir
fugas de gás.

Poderá provocar uma
explosão ou um incêndio.

Poderá provocar um
incêndio.

Não utilize vaporizadores combustíveis na
proximidade do
frigorífico.

Se o frigorífico tiver estado submerso, só o
utilize após
inspecção.

Poderá provocar um
incêndio.

Pode provocar choques
eléctricos ou um
incêndio.

Em caso de trovoada ou relâmpagos, ou de
não usar durante longos
períodos de tempo o
frigorífico, desligue-o da
corrente eléctrica.

Este aparelho não está destinado para ser
usado por pessoas (incluindo crianças) com
capacidades físicas, sensoriais ou mentais
reduzidas, ou com falta de experiência e
conhecimento, excepto se tiverem recebido
supervisão ou instruções relativamente ao uso
do aparelho, por uma pessoa responsável para
sua segurança.

Existe risco de choque eléctrico
ou incêndio.

As crianças deverão ser vigiadas para
assegurar de que não brincam com o aparelho.
Não vaporize água para o exterior nem para
o interior do frigorífico, nem o limpe com
benzeno ou diluente.

• A formação de faíscas pode provocar um incêndio ou
queimaduras.
• Uma vez que este frigorífico utiliza gás natural
(isobutano, R600a) como refrigerante amigo do
ambiente, mesmo uma pequena quantidade deste
gás (80~90g) pode ser combustível. Se ocorrer uma
fuga de gás causada por danos graves ocorridos
durante a entrega,
instalação ou
utilização do
frigorífico, basta uma
faísca para provocar
um incêndio ou
queimaduras.

A deterioração do
isolamento dos
componentes eléctricos
pode provocar choques
eléctricos ou um incêndio.

Não armazene substâncias explosivas, tais
como latas de aerosol com um propulsor
inflamável neste aparelho.
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Se ocorrerem fugas de gás, não toque no
frigorífico nem na tomada e ventile a divisão
de imediato.

Informações de segurança importantes
2. Quando utilizar o frigorífico
Não permita que ninguém, excepto um
técnico devidamente qualificado, desmonte,
repare ou altere o
frigorífico.

Se detectar qualquer cheiro estranho ou
fumo a sair do frigorífico, desligue
imediatamente a
ficha eléctrica e
contacte o centro
de assistência
técnica.

Podem ocorrer
ferimentos, choques
eléctricos ou um
incêndio.

Pode ocorrer um
incêndio.

Quando eliminar o frigorífico, remova os
materiais de isolamento
da porta.

Não utilize o frigorífico para fins não domésticos
(armazenar medicamentos ou material de
pesquisa, utilização num navio, etc.).

Poderá provocar o
encarceramento de crianças.

Poderá provocar riscos
inesperados como um
incêndio, choques eléctricos,
deterioração dos materiais
armazenados ou reacções
químicas.

Instale o frigorífico num pavimento sólido e
nivelado.

O que fazer com um velho frigorífico.
O frigorífico contém líquidos (refrigerante, lubrificante)
fabricados com materiais
recicláveis. Todos estes
materiais devem ser enviados
para um local de reciclagem de
resíduos para serem reutilizados
após um processo específico de
reciclagem. Contactar as
autoridades locais.

Se o instalar num local
instável, poderá provocar
mortes devido à queda do
frigorífico aquando da
abertura ou encerramento
da porta.

Não introduza as mãos nem varetas de metal
nas saídas de ar refrigerado, da cobertura, da
parte inferior do frigorífico, nem na grelha à
prova de calor (orifício
de exaustão) na parte
posterior do aparelho.

Esvaziar completamente o interior antes de
retirar o contentor da porta.

Poderá provocar choques
eléctricos ou ferimentos.
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2. Quando utilizar o frigorífico
Não remover a tampa na
parte traseira

Colocar todos os
componentes nos
locais certos antes
de ligar a
alimentação.

Não usar um Adaptador.

Nunca deixar velas
ou incensos no
frigorífico, sob
risco de causar
incêndio ou danos
no produto.

OK

CUIDADO
O desrespeito por estas instruções pode provocar ferimentos ou danos na sua casa ou mobiliário. Seja sempre cuidadoso.
Não toque nos alimentos nem nos
recipientes no
congelador com as
mãos molhadas.

Não coloque alimentos desordenadamente
no interior do frigorífico.
Os alimentos podem cair durante a abertura e o fecho
da porta do frigorífico e provocar ferimentos.

Poderá provocar
queimaduras de frio.

Não coloque garrafas no congelador.

A placa de ferro da parte
inferior pode causar
ferimentos.

Transporte o frigorífico com a barra de
transporte colocada na parte inferior da
face frontal e na parte superior da face
posterior.

Cuidado ao abrir ou fechar a porta ou o
Home Bar do frigorífico pois isto pode
provocar ferimentos às pessoas à sua volta.
A abertura ou o
encerramento da porta
pode provocar o
entalamento dos pés ou
das mãos na porta ou o
ferimento das crianças
pelo seu canto.

Caso contrário, as suas mãos podem escorregar e
provocar ferimentos.
Porque este produto é
pesado, transportá-lo
sozinho pode provocar
ferimentos ou acidentes.
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Não introduza as mãos
na parte inferior do
frigorífico.

Ao congelar, o conteúdo destas
pode partir a garrafa e causar
ferimentos.

Informações de segurança importantes
Não coloque no interior do frigorífico
nenhum animal vivo.

Não utilizar água gasosa. A pressão do gás
a
pode provocar
ad
fic
ei
fugas.
s
ga
a

gu

Á

Tanque da Água

Atenção : preenchimento com água potável
só.

Não utilizar produtos como esponjas,
esfregões, escovas, ferros, ou mesmo
produtos especiais para limpar aço
inoxidável, produtos de sabão, como álcool,
querosene, gasolina, ceras ou solventes,
nem produtos químicos fortes, como cloro,
detergente ou vinagre, para efeitos de
brilho. Estes produtos podem danificar o
verniz de
protecção e
podem riscar
ou manchar a
superfície do
frigorífico.

Limpar o tanque de água de acordo com as
instruções antes de usar a máquina de gelo.
Eliminar os primeiros cubos de gelo. Estes
podem ser feitos de gelo de água em
contacto com peças antes da limpeza.

Tanque da Água

Evitar o contacto do óleo ou da gordura nas
partes plásticas. Podem provocar danos.

Não aplique nunca óleo nas partes de
ligação da porta. Pode danificar as partes
plásticas.

Quando o cabo de alimentação estiver
danificado,
contactar um
técnico para a sua
substituição e
remoção do perigo
Técnico
de acidente.

oil

Usar apenas água. Se for usado outro
líquido, a operação do sistema pode ser
deteriorada. O fabricante não se
responsabiliza, no
caso da ocorrência
Apenas água
de problemas
resultantes da
utilização de líquidos
diferentes de água.
Tanque da Água

Não se apoiar nas portas. As dobradiças
podem desregular-se,
prejudicar o vedante
do congelador e
comprometer a sua
eficácia.

AVISO
Por favor, não lavar as gavetas inferiores numa máquina de lavar ; a temperatura elevada pode
causar danos aos cestos e estes tornam -se inutilizáveis.
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ESTE FRIGORÍFICO É FABRICADO COM MUITO CUIDADO E UTILIZA A TECNOLOGIA MAIS
RECENTE.
ESTAMOS CERTOS QUE IRÁ FICAR COMPLETAMENTE SATISFEITO COM O SEU
DESEMPENHO E FIABILIDADE.
ANTES DE LIGAR O FRIGORÍFICO, LEIA ESTE MANUAL COM ATENÇÃO, UMA VEZ QUE LHE
DÁ INSTRUÇÕES EXACTAS PARA A INSTALAÇÃO, FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO,
ALÉM DE PROPORCIONAR ALGUNS CONSELHOS ÚTEIS.

Instalação
1. Seleccione um bom local. Coloque o
frigorífico num local de fácil acesso.

De seguida
1. Limpe bem o frigorífico e retire o pó
acumulado durante o transporte.

2. Evite colocar o aparelho perto de fontes de
calor, ao sol ou perto de humidade.

2. Instale os acessórios tais como a caixa dos
cubos de gelo, etc. nos locais indicados. Os
acessórios estão empacotados juntos para
evitar danos durante o transporte.

3. Para garantir uma circulação de ar adequada
em redor do combinado, por favor mantenha
livre um espaço suficiente de ambos os
lados, bem como na parte superior, e
mantenha livres pelo menos 2 polegadas
(5cm) de espaço entre o combinado e a
parede posterior.

3. Se tiver um modelo com uma alavanca do
tipo barra, monte a alavanca de acordo com
o cartão de instruções.
4. Ligue o fio da fonte de alimentação (ou ficha)
à tomada. Não utilize outras fichas na mesma
tomada.

5. Para evitar vibrações, o aparelho deve estar
nivelado. Se necessário, ajuste os parafusos
de nivelamento para compensar as
irregularidades do chão. A frente deve estar
ligeiramente mais levantada que a traseira
para facilitar o fecho da porta. Os parafusos
de nivelamento podem ser rodados
facilmente inclinando um pouco o aparelho.
Rode os parafusos de nivelamento para a
direita (
) para levantar o aparelho e para
a esquerda (
) para o baixar.

5. Antes de guardar alimentos, deixe o frigorífico
ligado durante duas ou três horas. Verifique a
existência de ar frio no congelador para
garantir arrefecimento apropriado. O
frigorífico está pronto a ser utilizado.
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4. Não instale este aparelho a uma temperatura
ambiente de menos 5˚ C. Isso pode avariar o
frigorífico.

Partes interiores
Congelador
Lâmpada
Prateleira
Controlo de temperatura
do congelador
Prateleiras do
congelador(**)

Manípulo de recolha
de gelo

Frigorífico
Tanque de água
Gaveta Frescos
Prateleira da
Porta do Frigorífico

Lâmpada

Bandeja de ovos

Prateleira

Prateleira da
Porta do Frigorífico

Prateleira para os
vegetais

Parafuso nivelante

NOTA

●

Este guia destina-se a diferentes tipos de modelos. O frigorífico que
comprou poderá dispor de algumas ou de todas as funções
anteriormente apresentadas.

●

Manter as partes interiores, tais como cestos, gavetas e prateleiras
nas posições em que foram instaladas na fábrica para que o
frigorífico funcione da forma mais eficiente para poupar energia.

SUGESTÃO PARA POUPAR ENERGIA
• Por favor, não manter a porta aberta por muito tempo, fechar a porta o mais rápido possível.
• Não é aconselhável colocar demasiada comida dentro. Deve ser mantido espaço entre alimentos,
suficiente para que o ar fresco possa circular livremente.
• Não regular a temperatura do frigorífico para um valor inferior ao necessário. Não colocar a comida perto
do sensor de temperatura.
• Deixar que os alimentos quentes arrefeçam no exterior antes de os armazenar no interior. Se colocar
alimentos quentes no congelador poderá estragar outros alimentos, e fazer com que a suas contas de
energia eléctrica sejam mais elevadas.
• Não bloquear as aberturas de ventilação com alimentos. Uma boa circulação de ar permite que o
congelador funcione com uma temperatura uniforme.
• Não abrir a porta com frequência. Mantendo a porta aberta permite a entrada de ar quente no
congelador, o que leva a um aumento da temperatura.
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Funcionamento
INÍCIO
Quando instalar o frigorífico pela primeira vez, deixe-o funcionar durante 2 a 3 horas à temperatura
normal antes de colocar alimentos frescos ou congelados.
Se o funcionamento for interrompido, espere 5 minutos antes de tornar a ligar.

ANTES DE SELECCIONAR A TEMPERATURA
●

A temperatura do frigorífico é mantida constante, independentemente das alterações na temperatura
ambiente. Recomenda-se que, depois de terem sido reguladas, as definições da temperatura (os controlos
para os compartimentos do frigorífico e do congelador) não sejam alteradas, salvo se necessário.

●

O frigorífico tem um botão de controlo de temperatura para o frigorífico e um manípulo de controlo para o
congelador.

●

O ajuste de fábrica do botão de controlo de temperatura do frigorífico é "3°C".

●

O ajuste de fábrica do manípulo de controlo de temperatura do congelador é "5".

●

Este frigorífico dispõe de um sensor de temperatura no compartimento do frigorífico. Este activa e
desactiva automaticamente o compressor consoante necessário.

ALARME DA PORTA
Quando a porta do frigorífico ou do congelador estiver aberta durante um bocado, o alarme soa três vezes
após um minuto e de seguida três vezes a cada 30 segundos.

AUTO-TESTE
●

seu frigorífico contém um dispositivo de diagnóstico incorporado. Se desenvolver uma anomalia em certas
áreas, irá apresentar um código de erro para assistir o técnico de reparação. Enquanto estiver a ser
apresentado um código de erro, não funcionam outras funções de controlo e visualização.

●

Se for visualizado um código de erro, contacte um centro de assistência. Não desligue o cabo eléctrico da
tomada.

PORTUGUÊS

COMANDOS DO FRIGORÍFICO
●

Prima o botão 'Fridge ' para controlar a
temperatura do frigorífico.

●

Sempre que prime o botão, o LED emite
luz.

●

O número que aparece no LED aceso
indica a temperatura do compartimento
do refrigerador.

●

Pode seleccionar os sete passos para definir o ponto pretendido, entre '0°C e 6°C'.

a

- Prima o botão

e a temperatura do frigorífico desce 1 ℃ de cada vez.

- Prima o botão

e a temperatura do frigorífico sobe 1 ℃ de cada vez.
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Funcionamento
CONGELAÇÃO EXPRESSO
●

A função Congelação Expresso funciona
quando o frigorífico é ligado pela primeira
vez. O compressor e a ventoinha de
circulação operam na capacidade
máxima de arrefecimento para fazer
baixar rapidamente a temperatura do
frigorífico. Ele desliga-se automaticamente.

●

Se for colocada comida quente no frigorífico, a função Congelação Expresso pode ser iniciada ao premir
o botão no painel de controlo. A função Congelação Expresso será desligada quando a temperatura
atingir o nível adequado ou pode ser desligada manualmente, ao pressionar o botão Congelação
Expresso.

BLOQUEAR
BLOQUEAR
Prima e mantenha pressionado o botão de
bloqueio durante 3 segundos para ativar o
bloqueio para crianças. Quando estiver
bloqueado, o LED de bloqueio será ligado e
os outros botões não funcionam.
Para desbloquear, prima e mantenha
pressionado novamente o botão de bloqueio
durante 3 segundos.
●

COMANDOS DO CONGELADOR

6

5

4

●

Para baixar a temperatura no congelador, rodar o botão
para a direita e definir um número maior.
Para aumentar a temperatura no congelador, rodar o botão
para a esquerda e definir um número menor.

●

Congelamento a 6 ~ 8 é uma função para manter uma
temperatura baixa no congelador. Mas, a rapidez de
arrefecimento do frigorífico irá ser mais baixa.. Assim que
usar os níveis 6 ~ 8 , rodar o botão para a posição normal
recomendada.
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Funcionamento
MÁQUINA DE FAZER GELO
Manípulo de recolha de gelo
●

Para fazer cubos de gelo, encha o
tabuleiro com água a coloque-o na
posição indicada.

●

Para retirar cubos de gelo, segure na alavanca
do tabuleiro e puxe-a levemente. A seguir, os
cubos de gelo caem na caixa de cubos de
gelo.

NOTA

Tabuleiro de gelo
Caixa de cubos de gelo

Pode desmontar a Máquina de Fazer
Gelo para obter espaço no congelador.

• Máquina de Fazer Gelo Tipo Rotativa:
Remova 1 e 2

1
2

1. Tabuleiro de Gelo
2. Caixa Cubos de Gelos

w AVISO

• Não utilizar produtos diferentes da água.
• Encher com água até à linha assinalada.

<Máquina de Fazer Gelo Tipo Rotativa>

GAVETA DE FRESCOS
Como usar

PRATELEIRA PARA OS VEGETAIS
Como usar
• A gaveta de vegetais pode ser usada através do botão de
controlo.
• Verificar a posição do botão antes de armazenar a comida.
• Não colocar o botão no ponto médio.
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PORTUGUÊS

• A gaveta fresca mantém o compartimento mais frio do que o
frigorífico.
• É um local conveniente para armazenar sandwiches ou carne a
cozinhar.
• Não guardar alimentos com alto teor de humidade.

Funcionamento
DISTRIBUIDOR DE ÁGUA

NOTA

●

Deite água depois do reservatório de água estar bem posicionado. É necessário retirar o
reservatório de água para o limpar ou se não o estiver a utilizar.

●

Se o reservatório de água não estiver bem posicionado após ter sido cheio com água,
a água pode derramar pela válvula comprimida.
Protecção da tampa

●

Deitar água no reservatório de água

1. Abra a protecção da tampa e coloque água
dentro do tanque de água.

2. Feche a tampa de cobertura.

3. Pode usar o cesto superior após a remoção do
tanque de água para ter mais espaço e fechar
o buraco com uma ficha. A ficha está fechada
com a bandeja de ovos. A Capacidade interna
marcada é o volume disponível quando o
tanque de água é removido.

w CUIDADO
Utilize apenas água. A água quente necessita
de ser arrefecida antes de a colocar dentro do
tanque de água.

●

ER
AT
W

Beber
PU

1. Prima a base em vidro do distribuidor.
2. A água é libertada quando a base do distribuidor é
premida. A base volta para a posição original quando
o vidro é removido e a água pára de correr.
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SH

Sugestões para o armazenamento de alimentos
GUARDAR ALIMENTOS
●

●

●

●

●

●

Guarde os alimentos frescos no frigorífico. A forma como os alimentos são congelados e conservados é um
factor importante para manter a sua frescura e sabor.
Não guarde alimentos que se estraguem facilmente a temperaturas baixas, tais como bananas, ananases e
melões.
Permita que a comida quente arrefeça antes de a guardar. Colocar alimentos quentes no frigorífico pode
estragar os outros alimentos e aumentar a conta de electricidade!
Quando guardar comida, tape-a com plástico ou guarde-a numa embalagem com tampa. Isto impede que a
humidade evapore e ajuda a manter o sabor e nutrientes dos alimentos.
Não bloqueie as entradas de ar com alimentos. A circulação de ar fresco mantém a temperatura do frigorífico
estável.
Não abra demasiadas vezes a porta do frigorífico. Abrir a porta permite a entrada de ar quente e faz com que a
temperatura aumente.

CONGELADOR
●
●

●

●

Não guarde garrafas no congelador já que podem quebrar-se quando congeladas.
Não torne a congelar os alimentos que já foram descongelados. Isso pode provocar a perda do sabor e
nutrientes.
Quando guardar alimentos congelados tais como gelado durante longos períodos, coloque-os na prateleira do
congelador e não na da porta.
Parte de duas estrelas
- Parte de duas estrelas signifca a temperatura entre -12°C~-18°C.
- Alimentos congelados por um curto período de tempo.

Parte de duas estrelas

●

●

●

●

Evite colocar alimentos húmidos nas prateleiras mais baixas
do frigorífico. Estes podem congelar em contacto directo com
o ar frio. Para evitar isto, é melhor guardar estes alimentos no
contentor coberto.
É aconselhável guardar os alimentos húmidos (especialmente
legumes e fruta) no compartimento para legumes. Se for
necessário guardá-los numa prateleira do frigorífico, coloqueos perto da porta, afastados da parede do fundo do frigorífico,
para evitar que congelem com a circulação de ar fresco do frigorífico.
Limpe sempre os alimentos antes de os congelar. Os legumes e a fruta devem ser lavados e secos, e as
embalagens com comida devem ser limpas e secas, para evitar comida derramada.
Ao guardar ovos na respectiva prateleira, certifique-se de que estão frescos e coloque-os sempre na vertical,
para que se conservem frescos durante mais tempo.
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FRIGORÍFICO

Limpeza
É importante que o frigorífico seja mantido limpo
para evitar odores indesejáveis. Os alimentos que
sejam entornados devem ser limpos
imediatamente, uma vez que podem acidificar e
manchar as superfícies de plástico.

w AVISO
Retire sempre o fio de alimentação da tomada
antes de limpar junto das partes eléctricas
(lâmpadas, interruptores, comandos, etc.)

Nunca utilize esfregões de metal, escovas,
detergentes abrasivos ou soluções alcalinas fortes
em qualquer das superfícies.

Limpe o excesso de humidade com uma
esponja ou pano para impedir que água ou
líquidos penetrem nas partes eléctricas e
provoquem um choque eléctrico. Não utilize
produtos de limpeza inflamáveis ou tóxicos.

Contudo, antes de efectuar a limpeza, lembre-se
que os objectos húmidos irão agarrar-se às
superfícies extremamente frias. Não toque nas
superfícies congeladas com as mãos molhadas ou
húmidas.

• Atenção na limpeza
Não utilizar: Agentes activos, cera de
automóvel, anticorrosivos, toda a espécie de
óleo, gasolina, ácidos, cera.

Exterior - Utilize uma solução morna de sabão
suave ou detergente de lava-loiças para limpar a
parte exterior do frigorífico. Limpe com um pano
limpo e húmido e de seguida seque.

• Detergentes que podem ser utilizados
Soluções vegetais de limpeza, água com
sabão

Interior – Recomenda-se a limpeza regular do
interior e das partes interiores. Utilize uma solução
morna de sabão suave ou detergente de lavaloiças para limpar a parte interior do frigorífico.
Limpe com um pano limpo e húmido e de seguida
seque.

• Se for limpo indevidamente, as superfícies
podem ficar manchadas.

Partes interiores –Limpe as prateleiras,
tabuleiros, os selos magnéticos das portas etc.
Utilize uma solução morna de sabão suave ou
detergente de lava-loiças para limpar a parte
interior do frigorífico. Limpe com um pano limpo e
húmido e de seguida seque.
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Limpeza
DISTRIBUIDOR DE ÁGUA
Grelha Limpar com um pano molhado e secar com um
pano seco.

ER
AT
W

S
PU

H

Tanque de água 1. Colocar água
Não é necessário remover o tanque de água, para reabastecer.

NOTA
●

Nota: Antes de fechar a porta, fechar a tampa e o grampo.

●

Não usar líquidos que contenham açúcar ou bebidas
gaseificadas, como refrigerantes.

2. Desmontagem
Levantar o reservatório da água, apertando um lado e o fundo
do mesmo.

NOTA
Quando desmontar o Tanque da Água, usar
primeiro toda a água no interior do dispensador.

3. Montagem
Se por algum motivo remover o tanque de água, colocar
novamente o tanque na sua posição original. Verificar se a
válvula está montada correctamente no buraco da porta. Uma
vez montado, empurrar para baixo e verificar a posição do
tanque com a linha.
3. Limpe a parte de dentro e de fora da protecção
da tampa com detergente para lavar a loiça e
lave-a cuidadosamente com água corrente.
Seque a água com um pano.

2. Limpe a parte de dentro e de fora do tanque de
água com detergente para lavar pratos e lave
cuidadosamente com água corrente. Limpe a
água com um pano.

w CUIDADO
Utilize água morna quando limpar.
Utilize apenas água. Se for utilizado com
bebidas sem álcool, coloque água no tanque
de água e deite lá dentro por breves instantes
três ou quatro copos de água.
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Tanque de água 1. Retire a tampa do tanque.

SMART DIAGNOSIS (Apenas para modelos em que seja aplicado)
A função de diagnóstico inteligente é ...
Use esta função para entrar em contato com o centro de assistência e receba um diagnóstico preciso,
quando o frigorífico funciona mal ou em caso de avaria. Use-o apenas para establecer uma ligação com o
consultor e não o use em situações normais.

Como utilizar a função
1. Feche todas as portas do frigorífico, e prima e
mantenha pressionado o botão de bloqueio
para que passe para o estado “bloqueada”.

3. Abra todos os compartimentos frigoríficos e
as portas do compartimento de congelação, e
coloque o telefone perto do orifício da coluna
de som na parte superior direita.

Se o ecrã já estiver no estado bloqueado,
prima e mantenha pressionado o botão de
bloqueio para reconfigurar o bloqueio, e prima e
mantenha pressionado novamente o botão de
bloqueio, para que passe para o estado
“bloqueada”.

Verifique se o lado para falar (microfone) do
telefone está orientado na direção do orifício da
coluna de som.

4. Não tirar o telefone enquanto os dados
estiverem a ser transmitidos.

w CUIDADO

Durante a transmissão de dados para um
diagnóstico inteligente, aguarde com o telefone
colocado no orifício da coluna de som, no canto
superior direito. O tempo restante para a
transmissão de dados é exibido no ecrã.

Se passarem 5 minutos no estado bloqueado
então tome cuidado porque a função de
diagnóstico inteligente não será ativada.
2. Prima e mantenha pressionado o botão da
temperatura do frigorífico durante 3 segundos
ou mais. (Todas os visores serão desligados,
e durante um período de tempo, 3 será
exibido no visor de exibição da temperatura
frigorífico.)

w CUIDADO
O som da transmissão pode ser irritante . Para
obter um bom diagnóstico não retire o telefone
até o som parar.
5. Após a conclusão da transmissão de dados ,
ouça a explicação do consultor sobre o
resultado do diagnóstico inteligente .
Quando a transmissão de dados estiver completa
, juntamente com a exibição da conclusão da
transmissão de dados, o frigorífico será
automaticamente ligado e desligado passados
alguns segundos mais tarde.

< Modelo com filtro Frescura e Higiene >

Veja a explicação do consultor sobre o resultado
do diagnóstico analisado e siga as instruções.

< Modelo sem filtro Frescura e Higiene >

Esteja atento!
Diferença das qualidades de chamadas regionais pode ter influência na função.
Se usa o telefone de casa, então irá obter melhor desempenho de comunicação, o que permitirá melhorar
muito o serviço de assistência.
A transmissão de dados pelo diagnóstico inteligente pode não ser fluente devido a problemas de qualidade
da chamada, e nesses casos, o serviço de diagnóstico inteligente pode ser difícil.
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Informações gerais
PERÍODOS DE AUSÊNCIA

TUBO DE ANTI-CONDENSAÇÃO

Durante períodos de ausência normais, será melhor
deixar o frigorífico ligado. Coloque os produtos que
possam ser congelados no congelador para melhor
conservação.
Quando estiver ausente durante um longo período,
retire todos os alimentos, desligue o fio da tomada,
limpe bem o interior e deixe cada porta aberta para
impedir a formação de odores.

A parede externa do frigorífico pode por vezes ficar
quente, especialmente
Tubo de antilogo após a instalação.
condensação
Não se preocupe. Isto
deve-se ao tubo de anticondensação que liberta
líquido refrigerante quente
para impedir que a parede
exterior "sue".

FALHAS DE CORRENTE
A maior parte de falhas de corrente é corrigida
numa ou duas horas e não afectarão a temperatura
do frigorífico. Contudo, deve minimizar o número de
aberturas da porta quando não há corrente. Durante
as falhas de corrente de longa duração, coloque um
bloco de gelo seco em cima das embalagens
congeladas.

w CUIDADO
Perigo de choque eléctrico
Antes de substituir uma lâmpada queimada,
desligue o refrigerador ou corte a alimentação
no disjuntor ou na caixa de fusíveis.
NOTA: Deslocar o controlo da posição "OFF"
(DESLIGADO), não retira potência do
circuito da luz.

SE MUDAR DE CASA
Retire ou aperte bem todas as peças soltas no interior
do frigorífico. Para impedir que os parafusos de
nivelamento sejam danificados, aperte-os totalmente.

INTERVALO DE USO DO APARELHO
Este aparelho destina-se a ser utilizado em aplicações domésticas e análogas, tais como
– funcionários de áreas de cozinha em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
– casas de fazenda e por clientes em hotéis, motéis e outros tipos de ambientes residenciais;
– ambientes do tipo cama e pequeno-almoço;
– restauração e similares não-pequenos aplicativos.

PORTUGUÊS
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w AVISO
NÃO UTILIZE UMA EXTENSÃO

LIGAÇÃO AO FIO TERRA

Se possível ligue o frigorífico directamente à tomada
individual para impedir que outros electrodomésticos
provoquem uma sobrecarga e falhe a corrente.

No caso de um curto-circuito, a ligação ao fio terra
reduz os riscos de choques eléctricos ao
proporcionar um fio de escape para a corrente
eléctrica.

ACESSIBILIDADE DA TOMADA

Para impedir choques eléctricos, este aparelho deve
estar ligado ao fio terra.

O frigorífico-congelador deve estar colocado de
forma a permitir o fácil acesso à tomada para
desligar em caso de acidente.

O uso indevido da ligação ao fio terra pode causar
choques eléctricos. Consulte um electricista
qualificado ou um técnico de assistência se não
compreender totalmente as instruções de ligação ao
fio terra ou se tiver dúvidas quanto à eficácia da
ligação ao fio terra.

SUBSTITUIÇÃO DO FIO DE
ALIMENTAÇÃO
Se o fio de alimentação estiver danificado, este
deve ser substituído pelo fabricante ou o agente de
assistência ou pessoal qualificado para evitar
acidentes.

NÃO MODIFIQUE OU ALONGUE O
COMPRIMENTO DO CABO
ELÉCTRICO.
Tal pode causar um choque
ou um incêndio.

Este aparelho deve estar ligado ao fio terra.

Atracção muito perigosa

NÃO ESPERE! FAÇA-O AGORA!

Um frigorífico vazio é uma atracção muito
grande para as crianças. Retire as válvulas,
dobradiças, trancas ou toda a porta do aparelho
que não está a ser utilizado, ou tome outras
medidas para o tornar inofensivo.

Não guarde materiais inflamáveis, explosivos ou
químicos no interior do frigorífico.

Eliminação do aparelho velho
Este aparelho contém fluidos (refrigerante, lubrificante), e é feito de peças e materiais que são reutilizáveis
e/ou recicláveis.
Todos os materiais importantes devem ser enviados para o centro de recolha de material de desperdício e
podem ser reutilizados após serem trabalhados (reciclagem). Para tal, por favor contacte a agência local.
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Solução de problemas
MUITAS VEZES PODE EVITAR CHAMAR A ASSISTÊNCIA!
SE ACHA QUE O FRIGORÍFICO NÃO ESTÁ A FUNCIONAR CORRECTAMENTE, PRIMEIRO
VERIFIQUE ESTAS POSSÍVEIS CAUSAS:

PROBLEMA

CAUSAS POSSÍVEIS

O frigorífico não funciona

●
●

A temperatura do frigorífico e do
congelador está demasiado quente

●

●

●
●
●

Ruídos anormais

●

●

●

O frigorífico tem cheiros

●

Existe a formação de humidade na
superfície exterior do frigorífico

●
●

Rebentou um fusível ou disparou um disjuntor?
O fio de alimentação foi removido ou solto da tomada?
O controlo de temperatura não está ajustado
correctamente.
O aparelho está próximo da parede ou de uma fonte de
calor.
Aberturas frequentes da porta durante o tempo quente.
Porta deixada aberta durante muito tempo.
Grandes quantidades de alimentos no frigorífico.
O frigorífico está instalado numa superfície fraca ou
irregular sendo necessário ajustar os parafusos de
nivelamento.
Objectos desnecessários colocados na parte posterior
do frigorífico.
Os alimentos com fortes odores devem estar bem
tapados ou embrulhados.
O interior tem de ser limpo.
É normal durante períodos de grande humidade.
A porta pode ter sido deixada aberta.

1. Quando este símbolo de latão cruzado estiver afixado a um
produto, significa que o produto é abrangido pela Directiva Europeia
2002/96/EC.
2. Todos os produtos eléctricos e electrónicos devem ser eliminados
separadamente do lixo doméstico através de pontos de recolha
designados, facilitados pelo governo ou autoridades locais.
3. A eliminação correcta do seu aparelho antigo ajuda a evitar potenciais
consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.
4. Para obter informaçõs mais detalhadas acerca da eliminação do seu
aparelho antigo, contacte as autoridades locais, um serviço de
eliminação de resíduos ou a loja onde comprou o produto.
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ELIMINAÇÃO DO SEU ANTIGO APARELHO

FICHA DE PRODUTO
GTF916SEPM GTF925PZPM
GTF916PZPM GTF925SEPM
GTF916NSPM GTF925NSPM

Modelo
Fabricante

LG Electronics

Categoria

Frigorífico-Congelador

Capacidade (l)

ISO Bruto

ISO Armazenagem

Peso (kg)

Total

636

606

Congelador

176

176

Parte de duas estrelas

26

26

Frigorífico

434

404

Total

596

568

Congelador

148

148

Parte de duas estrelas

26

26

Frigorífico

422

394

89.5/103.5

88.5/102

Líquido / Embalagem
Largura x Altura
x Profundidade

Produto

860x1840x730 860x1780x730

Embalagem

914x1904x760 914x1844x760
Modular

Modular / Integrado

Sem Gelo

Sistema de descongelação

38

Potência Ruído (dB)

A++

Classe Energética
363

Consumo Energético (kWh/ano)

354
10.3

Tempo de aumento da temperatura (hr)

7

Capacidade congelação (kg/24hr)

R600a

Refrigerante
Classificação

N-T

Classe Climática

Classe Climática : N - T (Este aparelho deve ser usados em temperaturas ambiente entre
16°C e 43°C.)
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LG Customer Information Center
For inquiries or comments, visit www.lg.com or call;
902-500-234
01806 115411
438-1014-4131
199600099
808-78-5454
0900-543-5454
/ 036-5377780
0771-41-4379
801-11-200-900
015-200-255
32-15-200-255
8088-5758
0800-116-587
800-18-740

ESPAÑA
DEUTSHLAND
AUSTRIA
ITALIA
PORTUGAL
NEDERLAND
SVERIGE
ΕΛΛΑΣ
BELGIUM
LUXEMBOURG
DANMARK
SUOMI
NORSK

0801 54 54 54
022 454 54 54
810 555 810
421 850 111 154
0 640 54 54 54
031 228 35 42
0 7001 54 54
011 36 30 500
(01) 553 55 54

Register your product Online!

www.lg.com
LG Twin Tower, 20, Yoido-Dong,
Youngdungpo-Gu, Seoul, 150-721, Korea.

POLSKA
ČESKO
SLOVENSKO
MAGYARORSZÁG
ROMÂNIA
БЪЛГАРИЯ
SRBIJA
HRVATSKA

