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PRECAUŢII

Acest aparat nu este conceput pentru a fi utilizat de către
persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale sau
mintale reduse sau cărora le lipsesc experienţa şi cunoştinţele,
exceptând cazul în care sunt supravegheate sau au primit
instrucţiuni în legătură cu utilizarea aparatului, din partea unei
persoane responsabile pentru siguranţa lor.
Copiii trebuie supravegheaţi pentru a vă asigura că nu se joacă
 cu aparatul.









Introducere

Identificarea componentelor
Panou de
afişare a funcţiilor

Colţ pentru utilităţi
(detaşabil)

Raft de sticlă detaşabil

Rafturi de uşă

Lampă
Tavă pentru ouă

Duză cu fluxuri
multiple de aer
Tavă pentru carne
(opţional)
Controlul temperaturii
frigiderului

Mânere
(opţional)

Compartiment pentru
legume
Pentru păstrarea în stare
proaspătă a fructelor,
legumelor etc.

Raft pentru
sticle de 2l.

Tavă pentru cuburi
de gheaţă
Compartiment
de congelare
Plintă detaşabilă

Picior rotativ
pentru echilibrare

Notă

Dacă unele componente lipsesc din combina
frigorifică, acestea corespund altor modele.
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TEMP. CONTROL

WARM
COLD
WARM
Panou de afişaj pentru controlul temperaturii
FRZ. TEMP.

SUPER FRZ./VACATION

• Controlul temperaturii din congelator se află în partea
superioară a frigiderului cu congelator.Acum puteţi
regla temperatura din compartiment, după dorinţă.
• Când apăsaţi butonul “FRZ. TEMP.”, temperaturile
din compartimentul congelatorului se succed în
următoarea ordine:
-18°C → -19°C → -20°C → -21°C → -22°C → -23°C
→ -15°C → -16°C → -17°C → -18°C
FRZ. TEMP.

Notă

Temperatura interioară reală variază în funcţie de
starea alimentelor, deoarece temperatura indicată este
o temperatură ţintă, nu cea reală din frigider.Funcţia
de refrigerare este slabă la început.Reglaţi temperatura
ca mai sus, după ce aţi folosit frigiderul cel puţin 2-3
zile.
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Funcţionare

Funcţie
Super congelator

• Această funcţie se foloseşte dacă doriţi să congelaţi rapid
alimentele. Apăsaţi “SUPER FRZ./VACATION” şi apoi
operaţiunea de supercongelare porneşte, cu aprinderea
becului indicator “SUPER FRZ.”.
Funcţia de supercongelare durează circa 3 ore.
Când ia sfârşit, se revine automat la starea normală de
funcţionare. Dacă doriţi să opriţi funcţia de supercongelare,
apăsaţi butonul “SUPER FRZ./VACATION”, becul de pe display
se stinge, iar funcţia de supercongelare se opreşte şi frigiderul
revine la starea normală de funcţionare.

Dacă se selectează
“ On ”

Vacanţă

Dacă se selectează
“ Off ”

• Această funcţie introduce frigiderul cu congelator într-un mod
de funcţionare cu economisire a energiei, care este util dacă
plecaţi în vacanţă, consumul de curent reducându-se la maxim.
Dacă apăsaţi butonul “SUPER FRZ./VACATION”, funcţia de
vacanţă începe cu aprinderea becului ”VACATION” de pe
display; dacă apăsaţi încă de două ori, becul de pe display se
stinge şi funcţia de vacanţă se opreşte.

Dacă se selectează
“ On ”

Notă

Dacă se selectează
“ Off ”

Apăsaţi butonul “SUPER FRZ./VACATION” când becul
”VACATION” de pe display este aprins şi funcţia de
vacanţă porneşte; de două ori - becul “VACATION”
de pe display se stinge, becul de pe display
“SUPER FRZ.” se aprinde şi funcţia de supercongelare
porneşte; de trei ori – se sting ambele becuri de pe
display şi ambele funcţii se opresc.

45

Funcţionare

Caracteristica de
memorare

Funcţie care se utilizează pentru salvarea temperaturii
setate şi a funcţiei de vacanţă; în cazul în care curentul
revine după o pană de curent, setarea de temperatură
şi funcţia de vacanţă vor fi păstrate.

Auto-testare

• Această funcţie detectează automat o defecţiune a
produsului în timpul utilizării frigiderului.
• În cazul în care apare o defecţiune la produs şi acesta
nu funcţionează la apăsarea oricărui buton şi nu există
indicii normale, nu opriţi alimentarea cu curent şi
contactaţi imediat centrul local de service.
• Dacă opriţi alimentarea cu curent a aparatului,
tehnicianul va avea nevoie de mult timp pentru a
identifica piesa defectă.

Cuburi de gheaţă

• Pentru a obţine cuburi de gheaţă umpleţi tava
pentru gheaţă cu apă pănă la nivelul
indicat şi introduceţi-o în frigider.
• Dacă doriţi să obţineţi rapid cuburi
de gheaţă, activaţi funcţia
“SUPER FRZ.”.
• Pentru a desprinde cuburile, prindeţi tava cu ambele
mâini cele două capete şi răsuciţi uşor.

Pentru a desprinde cu uşurinţă cuburile de gheaţă,
turnaţi apă peste tavă înainte de a o răsuci.

Indicaţie

Dezgheţarea are loc în mod automat.
Apa rezultată se scurge în tava de evaporare, de unde
se evaporează automat.

Dezgheţare
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Pentru a inversa orientarea uşilor
Frigiderul dvs. cu congelator este proiectat cu uşi reversibile, astfel încât acestea
se pot deschide fie pe stânga, fie pe dreapta, în funcţie de bucătăria dvs.

Precauţii

1. Înainte de schimbarea orientării uşii, trebuie ca mai întâi să scoateţi alimentele
şi accesoriile precum rafturile sau tăvile, care nu sunt fixate în frigiderul cu
congelator.
2. Folosiţi şurubelniţa în cruce sau o cheie de piuliţe pentru a fixa sau a scoate
şuruburile.
3. Nu culcaţi frigiderul cu congelator la orizontală. Pot apărea probleme.
.
4. Aveţi grijă să nu lăsaţi uşile să cadă în timpul demontării sau montării.

Cum inversaţi orientarea uşii

1.Pentru a detaşa mânerul uşii 1 din partea stângă,

detaşaţi capacul uşii 2 şi desfaceţi şurubul 3 în sensul
invers al acelor de ceasornic. Detaşaţi mânerul uşii
congelatorului 4 în aceeaşi ordine. (Nu este necesar să
urmaţi procedeul de mai sus şi pentru mânerul ascuns).

2. După ce aţi deşurubat şurubul

apărătorii balamalei din
dreapta 5 aflată în partea de sus, detaşaţi bulonul 7 care
fixează balamaua din dreapta sus 8 , şi detaşaţi cu grijă
uşa frigiderului 9 . Scoateţi apărătoarea din stânga 19 .
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3.Slăbiţi şurubul 44 32 de sub uşa frigiderului 9 , mutaţi
opritorul uşii 43
stânga.

31 la

stânga. Mutaţi bucşa 12 35 la

9

4.Folosiţi un burghiu ascuţit sau un cuţit pentru a scoate

capacul 13 de pe partea frontală a apărătoarei, slăbiţi
şurubul 15 pentru a scoate partea frontală a apărătoarei 14 .
Deconectaţi cablul 16 şi întrerupătorul pentru uşă 17
de la partea frontală a apărătoarei 14 , schimbaţi poziţia
cablului deconectat 16 şi a întrerupătorului pentru uşă 17 cu
capacul 18 , montaţi-le, fixaţi-le cu şurubul 15 şi apoi instalaţi
capacul 13 .
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5. Slăbiţi bulonul

20 balamalei din mijloc 21 , scoateţi balamaua din
mijloc 21 şi ridicaţi uşa congelatorului 30 pentru a o detaşa.
Detaşaţi apărătoarea balamalei 24 şi puneţi-o pe partea separată
a balamalei din mijloc 21 .După ce aţi deşurubat şurubul fixat la
apărătoarea inferioară 25 , fixaţi capacul apărătoarei 26 în
partea dreaptă.Slăbiţi bulonul 27 fixat la balamaua inferioară
28 .Deşurubaţi şurubul 32 44 care fixează opritorul uşii 31 43
în partea de jos a uşii congelatorului 30 şi fixaţi-l în
orificiul din partea stângă, împreună cu opritorul uşii 31 43 .
Apoi mutaţi capacul superior 33 la dreapta şi acoperiţi-l.
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6. Luaţi balamaua inferioară 28 , pe care aţi detaşat-o, şi

puneţi-o în pungă, scoateţi balamaua din stânga jos 45
din pungă şi fixaţi-o în orificiul inferior din partea stângă
a congelatorului, apoi strângeţi bulonul 27 .După ce aţi fixat
apărătoarea inferioară 25 în poziţia obişnuită, aliniaţi uşa
congelatorului 30 pe bolţul de la balamaua de jos 45 , pentru
o fixare corectă. Rotiţi balamaua din mijloc 21 , pe care aţi
separat-o, şi suportul acesteia 22 pentru a le monta.
Strângeţi bulonul 20 , apoi fixaţi şaiba 23 pe balamaua din
mijloc 21 .(Când strângeţi bulonul, aveţi grijă să nu zgâriaţi
decorul capacului aflat în partea de sus a uşii congelatorului).
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7. După ce aţi montat uşa, aliniind orificiul balamalei din partea

37

de jos a uşii frigiderului 9 cu bolţul balamalei din mijloc 21 ,
fixaţi corect pe suportul balamalei din stânga sus 37 , care se
află în punga cu piese. Strângeţi bulonul 7 pentru a înşuruba
şuruburile 6 pe apărătoarea balamalei din stânga 36 , aflată
în punga cu piese. Scoateţi capacul din dreapta 38 din punga
cu piese şi instalaţi-l în partea de sus dreapta a frigiderului.

9

38
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2

8. Mutaţi mânerul uşii, pe care l-aţi detaşat 1 în dreapta şi fixaţi

şurubul 3 în poziţia din dreapta, pentru a fixa capacul uşii 2 .
Mutaţi capacul uşii 38 din partea dreaptă în partea stângă şi
fixaţi-l.Ataşaţi mânerul uşii congelatorului 2 în acelaşi mod ca
şi mânerul uşii frigiderului 1 .

Notă

Inversarea uşilor nu este acoperită de garanţie
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