MANUAL DE UTILIZARE
ROMÂNIA

SXS
FRIGIDER

Vă rugăm să citiţi acest manual de instrucţiuni cu
atenţie, înainte de a utiliza aparatul şi să îl păstraţi
la îndemână pentru o consultare ulterioară.
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Introducere

•nregistrare
Modelul ≥i numerele seriale se g™sesc pe carcasa interioar™ sau pe partea
din spate a compartimentului frigiderului la acest aparat. Aceste numere sunt
unice la acest aparat ≥i nu sunt valabile ≥i pentru altele. Trebuie s™
¶nregistra^i informa^iile necesare ≥i s™ p™stra^i acest manual ca o dovad™
permanent™ a achizi^iei pe care a^i f™cut-o. Capsa^i chitan^a aici.
Data cump™r™rii
:
Dealer-ul a cump™rat de la :
Adresa dealer-ului
:
Nr. telefon al dealer-ului :
Model nr.
:
Nr. serial
:

Instruc^iuni de siguran^™ importante

Nu folosi^i un
prelungitor
Accesibilitatea
prizei de
alimentare
•nlocuirea
cablului de
alimentare
Aten^ie

•nainte de a fi utilizat, acest frigider trebuie s™ fie corect instalat ≥i amplasat ¶n conformitate
cu instruc^iunile de instalare din acest document.
Nu scoate^i niciodat™ frigiderul din priz™ tr™g<nd de cablu. •ntotdeauna apuca^i bine ≥tec™rul
≥i trage^i-l afar™ din priz™.
C<nd dep™rta^i aparatul de perete, ave^i grij™ s™ nu-l a≥eza^i peste cablul de alimentare ≥i s™
nu-l deteriora^i.
Dup™ ce frigiderul a fost pus ¶n func^iune, nu atinge^i suprafe^ele reci din compartimentul
congelatorului, mai ales dac™ ave^i m<inile umede sau ude. Pielea se poate lipi de aceste
suprafe^e extrem de reci.
Scoate^i cablul de alimentare din priz™ pentru cur™^are sau ™n alte scopuri. Nu-l atinge^i
niciodat™ cu m<inile ude, deoarece pute^i suferi un ≥oc electric sau pute^i fi r™nit.
Nu deteriora^i, prelucra^i, ¶ndoi^i prea tare, trage^i sau r™suci^i cablul de alimentare, deoarece
o deteriorare a cablului de alimentare poate cauza un incendiu sau un ≥oc electric. Ave^i
dubii dac™ aparatul este corect ¶mp™m<ntat.
Nu a≥eza^i produse din sticl™ ¶n congelator, deoarece se pot sparge din cauza dilat™rii
atunci c<nd con^inutul este ¶nghe^at.
Nu pune^i m<inile ¶n recipientul pentru ghea^™ al dispozitivului automat de fabricare a ghe^ii.
Pute^i fi r™nit de func^ionarea automatului de ghea^™.
Aparatul nu este proiectat pentru a fi utilizat de copii sau de persoane infirme f™r™
supraveghere.
Copiii trebuie supraveghea^i pentru a v™ asigura c™ nu se joac™ cu aparatul.
Nu permite^i nim™nui s™ se urce, s™ se a≥eze, s™ stea ¶n picioare sau s™ se aga^e de u≥a
centrului pentru b™uturi r™coritoare. Astfel de ac^iuni ar putea deteriora frigiderul sau chiar ¶l
pot d™r<ma, cauz<nd v™t™m™ri ale persoanelor.
Dac™ este posibil, conecta^i frigiderul la o priz™ individual™, pentru ca acest aparat sau
altele, ori luminile din cas™, s™ nu determine o suprasarcin™ care ar putea cauza o pan™ de
curent.
Combina frigorific™ trebuie pozi^ionat™ astfel ¶nc<t priza de alimentare s™ fie accesibil™
pentru deconectare rapid™ ¶n caz de accident.
•n caz de deteriorare a cablului de alimentare, acesta trebuie ¶nlocuit de c™tre produc™tor
sau de agentul s™u de service, ori de c™tre o persoan™ similar™, calificat™, pentru evitarea
accidentelor.
Nu modifica^i ≥i nu prelungi^i cablul de alimentare.
 Pute^i suferi un ≥oc electric sau provoca un incendiu.

Installation
*Modelul cu distribuitor
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Automat cuburi gheaţă
Capacul automatului de gheață
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Gheaţă şi apă, fără
de ţevi (opţional)

Space plus
Lampă

Automat cuburi gheaţă
Capacul automatului de gheață
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Gheaţă şi apă, fără
de ţevi (opţional)
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• Conectați numai la alimentarea cu apă potabilă (pentru Tipul cu conectare)
• Alimentați numai cu apă potabilă (pentru Tipul fără conectare)
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