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INFORMAˇII IMPORTANTE PENTRU SIGURANˇ®

ATENˇIE
Ave^i grij™ ca orificiile de ventilare ale aparatului sau ¶ncastrate ¶n
acesta s™ nu fie obstruc^ionate.
Nu folosi^i instrumente mecanice sau alte mijloace de accelerare a
procesului de dezghe^are, altele dec<t cele recomandate de
produc™tor.
Nu deteriora^i circuitul frigorific.
Nu folosi^i aparate electrice ¶n interiorul compartimentelor de p™strare
a alimentelor, dec<t dac™ sunt de tipul recomandat de produc™tor.
Agentul frigorific ≥i gazul de refulare folosite la aparat necesit™
proceduri speciale de evacuare. Pentru evacuare, consulta^i agentul
de service sau o persoan™ cu calific™ri similare.

Acest aparat con^ine o cantitate mic™ de agent frigorific cu izobutan (R600a),
un gaz natural cu compatibilitate ridicat™ de mediu, care este ¶ns™ ≥i
inflamabil. C<nd transporta^i ≥i instala^i aparatul, ave^i grij™ s™ v™ asigura^i
c™ nu se deterioreaz™ nici o component™ a circuitului frigorific.
Agentul frigorific care ^<≥ne≥te din ^evi se poate aprinde sau poate cauza
v™t™m™ri la nivelul ochilor. Dac™ se detecteaz™ o scurgere, evita^i flac™ra
deschis™ ori posibile surse de aprindere ≥i aerisi^i ¶nc™perea ¶n care se
afl™ aparatul, timp de c<teva minute.
Pentru a evita crearea unui amestec de gaz inflamabil ¶n cazul apari^iei
unei scurgeri ¶n circuitul frigorific, dimensiunea ¶nc™perii ¶n care se afl™
aparatul depinde de cantitatea de agent frigorific folosit™. •nc™perea
trebuie s™ aib™ c<te 1 pentru fiecare 8 g de agent frigorific R600a din
interiorul aparatului. Cantitatea de agent frigorific din aparatul dvs. este
ar™tat™ pe pl™cu^a de identificare din interiorul acestuia.
Nu porni^i aparatul dac™ d™ semne de deteriorare. Dac™ ave^i dubii,
consulta^i dealerul.
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PRECAUˇII ELEMENTARE PENTRU SIGURANˇ®

Acest ghid con^ine multe mesaje importante pentru siguran^™. Citi^i
¶ntotdeauna ≥i respecta^i toate mesajele de siguran^™.
Acesta este simbolul de avertizare pentru siguran^™. V™ avertizeaz™
cu privire la mesajele de siguran^™ care v™ informeaz™ despre accidentele
care v™ pot fi fatale sau v™ pot r™ni, pe dvs. sau alte persoane, ori care
pot deteriora produsul. Toate mesajele de siguran^™ vor fi precedate de
simbolul de avertizare pentru siguran^™ ≥i de cuv<ntul de semnalare a
riscului ATENˇIE sau PRECAUˇII. Aceste cuvinte ¶nseamn™:
Pute^i fi ucis(™) sau r™nit(™) grav dac™ nu urma^i
instruc^iunile.
Indic™ o situa^ie riscant™ iminent™ care, dac™ nu
este evitat™, poate conduce la v™t™m™ri u≥oare
sau medii ori poate deteriora doar produsul.
Toate mesajele de siguran^™ vor identifica riscul, v™ vor spune cum s™
reduce^i posibilitatea unei v™t™m™ri ≥i ce se poate ¶nt<mpla dac™ nu
respecta^i instruc^iunile.

ATENˇIE
PRECAUˇII

ATENˇIE

Pentru a reduce riscul de incendiu, electrocutare sau v™t™mare corporal™
atunci c<nd folosi^i acest produs, respecta^i precau^iile de siguran^™,
inclusiv urm™toarele.
Citi^i toate instruc^iunile ¶nainte de a folosi acest aparat.

1. C<nd conecta^i aparatul la priz™
Trebuie s™ folosi^i o priz™ dedicat™.
• Folosirea mai multor aparate la
aceea≥i priz™ poate provoca un
incendiu.
• Disjunctorul electric poate deteriora
alimentele, iar
dozatorul poate
prezenta scurgeri.

Nu l™sa^i cablul de alimentare s™ fie
¶ndoit sau ap™sat de un obiect greu
care ¶l poate deteriora.
Cablul de alimentare se poate
deteriora,
determin<nd apari^ia
unui incendiu sau o
electrocutare.

Dac™, ¶n timpul instal™rii, ¶mpinge^i
frigiderul dup™ ce a^i scos cablul de
alimentare, evita^i prinderea sau
ap™sarea cablului.
Aceasta ar putea constitui un risc de
incendiu sau electrocutare.

Nu modifica^i ≥i nu prelungi^i cablul
de alimentare.
V™ pute^i electrocuta sau pute^i provoca
un incendiu ¶n urma
deterior™rii cablului de
alimentare sau a altor
piese.
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1. C<nd conecta^i aparatul la priz™
Nu l™sa^i ≥tec™rul cu fa^a ¶n sus ≥i
ave^i grij™ s™ nu fie prins ¶n spatele
frigiderului.
Poate curge ap™ ¶n™untru sau ≥tec™rul
poate fi deteriorat, ceea ce poate
determina apari^ia
unui incendiu sau o
electrocutare.

Scoate^i ≥tec™rul din priz™ c<nd
cur™^a^i, manipula^i sau ¶nlocui^i
becul interior al frigiderului.
• Pute^i fi electrocutat(™) sau r™nit(™).

Scoate^i cablul de alimentare f™r™ s™
^ine^i de cablu, ci de cap™tul
≥tec™rului.
Pute^i provoca o
electrocutare, un
scurtcircuit sau un
incendiu.

•ndep™rta^i apa sau praful din ≥tec™r
≥i introduce^i-l, av<nd grij™ s™ fie bine
fixate capetele.
Praful, apa sau o conexiune nesigur™
pot provoca un
incendiu sau o
electrocutare.

Nu trage^i de cablu ≥i nu atinge^i
≥tec™rul cu m<inile ude.
Pute^i fi
electrocutat(™) sau
r™nit(™).
Asigura^i-v™ c™ este f™cut™
¶mp™m<ntarea.
O ¶mp™m<ntare
incorect™ poate
provoca
defec^iuni sau
electrocutare.
Asigura^i-v™ c™ introduce^i ≥tec™rul
¶ntr-o priz™ dedicat™ cu voltajul
corespunz™tor ≥i cu ¶mp™m<ntare.
Dac™ utiliza^i un prelungitor,
asigura^i-v™ c™ utiliza^i unul cu
¶mp™m<ntare.
Aceasta poate provoca un incendiu.

A≥tepta^i cel pu^in 5 minute ¶nainte
de a conecta din nou
aparatul la priz™.
Func^ionarea
congelatorului poate
avea de suferit.
•n cazul ¶n care cablul de alimentare
sau ≥tec™rul este deteriorat, ori dac™
orificiile prizei sunt sl™bite, nu le
folosi^i.
Acestea pot provoca o
electrocutare, un
scurtcircuit sau un
incendiu.
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2. C<nd folosi^i frigiderul
(Pentru țările CENELC) Acest aparat
poate fi utilizat de copii cu varsta de
8 ani sau mai mari, precum și de
persoane cu capacități fizice,
senzoriale sau mentale reduse ori
lipsite de experiență și cunoștințe
dacă au fost supervizați sau instruiți
in legătură cu utilizarea sigură a
aparatului și dacă ințeleg riscurile.
Copiii nu au voie să se joace cu
aparatul. Curățarea și intreținerea nu
trebuie realizate de copii lăsați
nesupravegheați.
* CENELEC countries: AT, BE, BG,
HR, CY, CZ, DK, EE, FI, MK, FR, DE,
GR, HU, IS, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL,
NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH,
TR, GB
(Pentru țările IEC) 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.
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Nu a≥eza^i obiecte grele sau
periculoase (recipiente cu lichide) pe
frigider.
Pot c™dea ≥i cauza
v™t™m™ri, incendiu sau
electrocutare la
deschiderea sau
¶nchiderea u≥ii.
Nu l<sa^i copiii s< intre ¶n interiorul
produsului.
Dac™ un copil intr™ ¶n
frigider, via^a lui poate fi
pus™ ¶n pericol.
Deschiderea ≥i ¶nchiderea cu putere
a u≥ii frigiderului poate determina
c™derea alimentelor p™strate ¶n co≥ul
frigiderului ¶n urma impactului,
r™nindu-v™ astfel picioarele; prin
urmare, lua^i-v™ m™suri de precau^ie.
Nu instala^i frigiderul ¶ntr-un loc ud
sau ¶ntr-un loc ¶n care ajunge apa sau
ploaia.
Deteriorarea izola^iei
p™r^ilor electrice poate
provoca scurgeri de
curent.

INFORMAˇII IMPORTANTE PENTRU SIGURANˇ®
2. C<nd folosi^i frigiderul
Nu vă agăţaţi de uşă sau de rafturile
uşii ori de camera de răcire.
Frigiderul poate c™dea sau v™ pute^i
r™ni la m<ini. Mai
ales nu l™sa^i copiii
s™ fac™ astfel de
lucruri.

Pentru a usca interiorul nu utiliza^i un
usc™tor ≥i nu aprinde^i o lum<nare
pentru a ¶ndep™rta
mirosul.
Pot provoca explozie
sau incendiu.

Nu a≥eza^i pe frigider vaze cu flori,
ce≥ti, produse cosmetice,
medicamente sau alte recipiente cu
ap™.
Prin c™dere, pot
provoca un incendiu,
electrocutare sau
v™t™mare.

Nu folosi^i pulverizatoare inflamabile
¶n apropierea
frigiderului.
Pot provoca un
incendiu.

Nu folosi^i ≥i nu p™stra^i ¶n frigider
sau ¶n apropierea acestuia substan^e
inflamabile, eter, benzen, alcool,
medicamente, gaz PL, doze cu
pulverizare sau produse cosmetice.
Pot provoca
explozie sau
incendiu.
Nu p™stra^i medicamente sau
materiale de interes academic •n
frigider.
Dac™ p™stra^i materiale care necesit™
un control strict al temperaturii, acestea
se pot deteriora sau
poate avea loc o
reac^ie nea≥teptat™,
ceea ce poate
constitui un risc.
The Academic
Medicine

dicine
The Me
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•n caz de tunete ≥i fulgere sau dac™
nu utiliza^i aparatul o perioad™ mai
lung™, scoate^i cablul de alimentare
din priz™.
Exist™ pericolul
electrocut™rii sau
provoc™rii unui
incendiu.

Pe uşa frontală este aplicată sticlă
călită (opţional). Aceasta poate fi
deteriorată la impact general. Nu
atingeţi partea spartă.
Această acţiune poate cauza rănirea.

INFORMAˇII IMPORTANTE PENTRU SIGURANˇ®
2. C<nd folosi^i frigiderul
•n cazul unei scurgeri de gaz, nu
atinge^i frigiderul sau priza ≥i aerisi^i
imediat ¶nc™perea.
• O explozie determinat™ de o sc<nteie
poate provoca incendiu sau arsuri.
• Deoarece acest frigider folose≥te
gaze naturale (izobuten, R600a) ca
agent frigorific acceptat pentru
protec^ia mediului, chiar ≥i o cantitate
redus™ este inflamabil™. •n cazul ¶n
care apar scurgeri de gaz ¶n urma
unei deterior™ri grave ¶n timpul
transportului, instal™rii sau folosirii
frigiderului,
orice sc<nteie
poate provoca
incendiu sau
arsuri.

Nu pulveriza^i ap™ pe partea
exterioar™ sau interioar™ a frigiderului
≥i nu cur™^a^i aparatul cu benzen sau
solven^i.
Deteriorarea izola^iei
p™r^ilor electrice
poate provoca
electrocutare sau
incendiu.
Nu depozitaţi îh aparat substanţe
explozive ca recipiente cu aerosol
având propergol imflamabil.
Nu l™sa^i nici o persoan™, cu excep^ia
personalului calificat, s™ demonteze,
s™ repare sau s™ aduc™ modific™ri
frigiderului.
Pute^i fi r™nit(™),
electrocutat(™)
sau se poate
isca un incendiu.
C<nd arunca^i frigiderul, scoate^i
materialele de
ambalare din u≥™.
Un copil se poate
bloca ¶n™untru.

Instala^i aparatul astfel ¶nc<t s™ fie
departe de foc, cum sunt locurile ¶n
care sunt scurgeri de gaze
inflamabile.
Pot provoca un
incendiu.

Instala^i frigiderul pe o podea solid™
≥i dreapt™.
Dac™ ¶l instala^i ¶ntr-un loc instabil,
acest lucru poate avea consecin^e
fatale, din cauza c™derii frigiderului la
deschiderea sau
¶nchiderea u≥ii.

Dac™ frigiderul a stat ¶n ap™, folosi^i-l
numai dup™ ce ¶l verifica^i.
Pute^i fi
electrocutat(™)
sau se poate isca
un incendiu.
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2. C<nd folosi^i frigiderul
Nu introduce^i m<inile sau
instrumente metalice ¶n orificiul de
ie≥ire a aerului rece, ¶n acoperitoare,
¶n partea inferioar™ a frigiderului, ¶n
gr™tarul rezistent la c™ldur™ (orificiul
de evacuare) din partea din spate.
Pute^i fi
electrocutat(™)
sau r™nit(™).

Ce să faceţi cu vechiul frigider.
Frigiderul dvs. confline lichide
(refrigerant, lubrifiant) fæcute din
material reciclabile. Toate aceste
materiale trebuie predate la un deposit
de reciclare astfel încât sæ
poatæ fi reutilizate dupæ un
proces special de reciclare.
Contactafli autoritæflile locale.

•n cazul ¶n care frigiderul eman™ un
miros nepl™cut sau fum, scoate^i-l
imediat din priz™ ≥i contacta^i centrul
de service.
Poate fi
provocat un
incendiu.

Nu demontaţi
capacul părţii din
spate.

Nu folosi^i frigiderul pentru alte
destina^ii dec<t cele casnice (nu
p™stra^i medicamente sau materiale
pentru analiz™, nu-l folosi^i pe vapor
etc.).
Poate constitui un risc nea≥teptat de
incendiu, electrocutare, deteriorare a
materialului p™strat
¶n interior sau se
poate produce o
reac^ie chimic™.

Nu utilizaţi un
adaptor.

Aşezaţi toate componentele în
locurile potrivite
înainte de a
băga în priză.

Nu lăsaţi lumânări aprinse sau
substanţe aromatice
arzând, existând
riscul de incendiere
ori producere de
pagube.

Goliţi interiorul înainte de a scoate
containerul de pe uşă.
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PRECAUˇII

•nc™lcarea acestei instruc^iuni poate determina v™t™m™ri corporale sau
deteriorarea locuin^ei sau a mobilei. V™ rug™m s™ v™ lua^i de fiecare dat™
m™suri de precau^ie.
Nu introduce^i m<inile ¶n partea
Nu atinge^i alimentele sau
inferioar™ a
recipientele din congelator cu m<inile
frigiderului.
ude.
Placa metalic™ din
Pute^i c™p™ta
partea de jos poate
deger™turi.
provoca r™niri.
Nu pune^i sticle ¶n congelator.
Con^inutul poate
¶nghe^a, iar sticla se
poate sparge,
provoc<nd v™t™m™ri.
C<nd transporta^i frigiderul, ^ine^i-l de
barele-m<ner aflate ¶n partea din fa^™
jos ≥i ¶n partea din spate sus.
•n caz contrar, v™ pot aluneca m<inile ≥i
v™ pute^i r™ni. Deoarece produsul este
greu, dac™ este transportat
de c™tre o singur™
persoan™ se pot
provoca r™niri sau
accidente.
Nu pune^i ¶n frigider alimente f™r™
nicio ordine.
Alimentele pot c™dea ¶n timpul
deschiderii ≥i ¶nchiderii u≥ii frigiderului
≥i pot r™ni persoanele.
Nu pune^i animale
vii ¶n frigider.

Deoarece deschiderea ≥i ¶nchiderea
u≥ii sau a barului frigiderului poate
provoca v™t™marea corporal™ a
persoanelor din jur, v™ rug™m s™ v™
lua^i m™suri de precau^ie.
Deschiderea sau ¶nchiderea u≥ii poate
determina prinderea picioarelor sau a
m<inilor ¶n
deschiz™tura u≥ii
sau r™nirea unui
copil de c™tre
col^ul acesteia.
Nu vă rezemaţi de uşi. Balamalele
s-ar putea deregla, ceea ce a putea
deteriora echipamentul
de răcire şi
compromite
performanţele
aparatului.
Nu turnaţi ulei la îmbinarea uşii, în
nicio situaţie. Ar
putea strica
componentele
din plastic.
oil
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Strong
Chemicals

Products
for steel

Nu utilizaţi produse precum bureţi de
sârmă, perii, fier, şi nici produse
special de curăţat inox-ul, săpun
care conţine alcool, cherosen,
gazolină, ceară, ori solvent, ori
substanţe chimice puternice precum
clor, detergent, sau oţet, în scopul
ştergerii. Aceste produse ar putea
deteriora smalţul şi ar putea provoca
riscuri sau
ar putea
păta
suprafaţa
frigiderului.
Evitaţi ca uleiul sau grăsimea să
ajungă pe componentele din plastic.
Ar putea provoca pagube.
Când cablul de alimentare este
deteriorate, permiteţi unui tehnician
să-l înlocuiască, pentru a îndepărta
pericolul de
accident.

ATENȚIE: Alimentați numai cu apă
potabilă.
Curăţaţi colectorul de apă conform
instrucţiunilor înainte de folosi tava
penru gheaţă.

Folosiţi numai apă. Dacă folosiţi alt
lichid, capacitatea de operare a
sistemului ar putea suferi. Dacă
apare vreo problemă în cazul
utilizării unui alt
lichid cu excepţia
apei, fabricantul
îşi declină orice
responsabilitate.
Nu depozitaţi prea multe sticle de apă sau
recipiente pentru alimente etc. în coşul din
uşă.
Forţa necesară pentru scoaterea sticlei de
apă sau a recipientului pentru alimente din
coş ar fi prea mare şi ar putea avaria coşul
sau ar putea cauza rănirea mâinii ca urmare
a lovirii structurii din jur.

Tehnician

Nu utilizaţi apă carbogazoasă.
Presiunea cazului
ar putea provoca
scurgeri.

ATENˇIE
Nu utiliza^i o ma≥in™ de sp™lat vase pentru cur™^area sertarelor inferioare;
temperatura crescut™ poate deteriora co≥urile, ceea ce le-ar face inutilizabile.
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ACEST FRIGIDER A FOST FABRICAT CU DEOSEBIT® ATENˇIE,
UTILIZ>ND O TEHNOLOGIE DE ULTIM® OR®.
SUNTEM CONVIN≤I C® FUNCˇIONAREA ≤I FIABILITATEA
ACESTUI APARAT V® VOR MULˇUMI DEPLIN.
CITIˇI CU ATENˇIE ACEAST® CARTE •NAINTE DE A UTILIZA
FRIGIDERUL.
CARTEA CUPRINDE INSTRUCˇIUNI DETALIATE DE INSTALARE,
OPERARE ≤I •NTREˇINERE, PRECUM ≤I SFATURI UTILE.

INSTALARE
1. Alege^i o loca^ie potrivit™.
Amplasa^i combina frigorific™ ¶n locuri u≥or accesibile.
2. Evita^i amplasarea ¶n apropierea surselor de c™ldur™, ¶n contact direct cu
razele solare sau ¶n zone cu umiditate ridicat™.
3. Pentru a asigura o circulare adecvat™ a aerului ¶n jurul frigiderului cu
congelator, l™sa^i un spa^iu suficient ¶n ambele p™r^i, ca ≥i deasupra, ≥i o
distan^™ de cel pu^in 2 inci (5 cm) fa^™ de peretele din spate.
4. Combina frigorific™ trebuie pus™ ¶n pozi^ie orizontal™ pentru a evita vibra^iile.
La nevoie, regla^i picioarele cu filet pentru a compensa denivel™rile podelei.
Partea din fa^™ ar trebui s™ fie pu^in mai ridicat™ dec<t cea din spate, pentru
a ajuta la ¶nchiderea u≥ii.Picioarele cu filet pot fi manipulate cu u≥urin^™
¶nclin<nd u≥or combina. Pentru a ¶n™l^a combina, ¶nv<rti^i picioarele cu filet
]. Pentru a cobor¶ combina, r™suci^i
¶n sensul acelor de ceasornic [
picioarele cu filet ¶n sensul contrar acelor de ceasornic [
].
5. Nu instala^i combina frigorific™ sub 5˚C pentru a evita deteriorarea acesteia.

CONTINUARE

1. Cur™^a^i frigiderul ≥i ≥terge^i praful acumulat pe parcursul transportului.
2. Instala^i ¶n locurile rezervate accesoriile cum ar fi t™vi^a pentru ghea^™ etc.
Aceste accesorii sunt ¶mpachetate pentru a preveni deteriorarea ¶n cursul
transportului.
3. Dac™ modelul dvs. de combin™ este dotat un m<ner tip bar™, monta^i
m<nerul ¶n conformitate cu fi≥a de instruc^iuni.
4. Conecta^i cablul de alimentare sau ≥techerul la priz™. Nu utiliza^i aceea≥i
priz™ pentru alte aparate.
5. •nainte de a depozita alimente, l™sa^i aparatul s™ func^ioneze 2-3 ore.
Verifica^i curentul de aer rece din compartimentul de congelare pentru a v™
asigura c™ r™cirea are loc. Combina dumneavoastr™ frigorific™ este acum
gata de utilizare.
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COMPONENTE
MODEL CU CONTROLER INTERN TIP A

COMPARTIMENTUL
DE CONGELARE

Diagnosticare
inteligentă
Scal™ pentru controlul
temperaturii
congelatorului
Raft u≥™
congelator
( ) (Opţional)

Lamp™
Raft
Dispozitiv pentru
ghea^™ cu rotire

Raft u≥™
congelator

COMPARTIMENT
DE REFRIGERARE
Lamp™

Dezodorizant
(Op^ional)

Rafturi frigider

Răcire Uşă

Suportul pentru
ouă

Frigider Controlul
temperaturii

Rafturi frigider

Raft
Sertarul pentru
legume

Picior cu filet
pentru echilibrare

NOT®

• Acest ghid acoperæ câteva modele diferite. Este posibil ca frigiderul pe care l-afli
achiziflionat sæ dispunæ doar de o parte a caracteristicilor de mai sus, sau de toate.
• Pæstrarea pozifliei pærflilor interioare, cum sunt coøurile, sertarele øi rafturile livrate de
producætor, reprezintæ cel mai eficient mod de utilizare pentru economie de energie.

SUGESTIE PENTRU ECONOMIE DE ENERGIE
• Nu læsafli uøa deschisæ o perioadæ lungæ; închidefli uøa cât mai repede.
• Nu se recomandæ sæ punefli înæuntru o cantitate prea mare de alimente. Trebuie sæ læsafli un spafliu suficient
pentru ca aerul rece sæ circule liber.
• Nu setafli o temperaturæ mai scæzutæ în frigiderul cu congelator decât e necesar. Nu aøezafli alimentele în
apropierea senzorului de temperaturæ.
• Læsafli alimentele calde sæ se ræceascæ înainte de a le pune în frigider. Alimentele calde puse în frigiderul cu
congelator pot strica celelalte alimente øi pot conduce la sume mari de platæ pentru consumul de energie
electricæ.
• Nu blocafli orificiile de aerisire cu alimente. Circulaflia liberæ a aerului rece menfline constantæ temperatura din
frigiderul cu congelator.
• Nu deschidefli uøa frecvent. Deschiderea uøii lasæ aerul cald sæ intre în frigiderul cu congelator, determinând
creøterea temperaturii.
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COMPONENTE
MODEL CU CONTROLER INTERN TIP B

COMPARTIMENTUL
DE CONGELARE

Diagnosticare
inteligentă
Scal™ pentru controlul
temperaturii
congelatorului
Raft u≥™
congelator
( ) (Opţional)

Lamp™
Raft
Dispozitiv pentru
ghea^™ cu rotire

Raft u≥™
congelator

COMPARTIMENT
DE REFRIGERARE

Rafturi frigider

Lamp™

Dezodorizant
(Op^ional)

Răcire Uşă

Zonă pentru
menţinerea
prospeţimii
Răcire Uşă

Suportul pentru
ouă

Frigider Controlul
temperaturii

Rafturi frigider

Raft

Hygiene Fresh
(Op^ional)
Sertarul pentru
legume
Picior cu filet
pentru echilibrare

NOT®

• Acest ghid acoperæ câteva modele diferite. Este posibil ca frigiderul pe care l-afli
achiziflionat sæ dispunæ doar de o parte a caracteristicilor de mai sus, sau de toate.
• Pæstrarea pozifliei pærflilor interioare, cum sunt coøurile, sertarele øi rafturile livrate de
producætor, reprezintæ cel mai eficient mod de utilizare pentru economie de energie.

SUGESTIE PENTRU ECONOMIE DE ENERGIE
• Nu læsafli uøa deschisæ o perioadæ lungæ; închidefli uøa cât mai repede.
• Nu se recomandæ sæ punefli înæuntru o cantitate prea mare de alimente. Trebuie sæ læsafli un spafliu suficient
pentru ca aerul rece sæ circule liber.
• Nu setafli o temperaturæ mai scæzutæ în frigiderul cu congelator decât e necesar. Nu aøezafli alimentele în
apropierea senzorului de temperaturæ.
• Læsafli alimentele calde sæ se ræceascæ înainte de a le pune în frigider. Alimentele calde puse în frigiderul cu
congelator pot strica celelalte alimente øi pot conduce la sume mari de platæ pentru consumul de energie
electricæ.
• Nu blocafli orificiile de aerisire cu alimente. Circulaflia liberæ a aerului rece menfline constantæ temperatura din
frigiderul cu congelator.
• Nu deschidefli uøa frecvent. Deschiderea uøii lasæ aerul cald sæ intre în frigiderul cu congelator, determinând
creøterea temperaturii.
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COMPONENTE
MODEL CU CONTROLER INTERN TIP C

COMPARTIMENTUL
DE CONGELARE

Diagnosticare
inteligentă
Scal™ pentru controlul
temperaturii
congelatorului
Raft u≥™
congelator
( ) (Opţional)

Lamp™
Raft
Dispozitiv pentru
ghea^™ cu rotire

Raft u≥™
congelator
( ) (Opţional)

COMPARTIMENT
DE REFRIGERARE
Lamp™

Dezodorizant
(Opþional)

Rafturi frigider

Pull out tray
(Opþional)

Răcire Uşă

Frigider Controlul
temperaturii

Rafturi frigider

Raft

(Opþional)

(Opþional)

Sertarul pentru
legume

Suportul pentru
ouă

Picior cu filet
pentru echilibrare

NOT®

• Acest ghid acoperæ câteva modele diferite. Este posibil ca frigiderul pe care l-afli
achiziflionat sæ dispunæ doar de o parte a caracteristicilor de mai sus, sau de toate.
• Pæstrarea pozifliei pærflilor interioare, cum sunt coøurile, sertarele øi rafturile livrate de
producætor, reprezintæ cel mai eficient mod de utilizare pentru economie de energie.

SUGESTIE PENTRU ECONOMIE DE ENERGIE
• Nu læsafli uøa deschisæ o perioadæ lungæ; închidefli uøa cât mai repede.
• Nu se recomandæ sæ punefli înæuntru o cantitate prea mare de alimente. Trebuie sæ læsafli un spafliu suficient
pentru ca aerul rece sæ circule liber.
• Nu setafli o temperaturæ mai scæzutæ în frigiderul cu congelator decât e necesar. Nu aøezafli alimentele în
apropierea senzorului de temperaturæ.
• Læsafli alimentele calde sæ se ræceascæ înainte de a le pune în frigider. Alimentele calde puse în frigiderul cu
congelator pot strica celelalte alimente øi pot conduce la sume mari de platæ pentru consumul de energie
electricæ.
• Nu blocafli orificiile de aerisire cu alimente. Circulaflia liberæ a aerului rece menfline constantæ temperatura din
frigiderul cu congelator.
• Nu deschidefli uøa frecvent. Deschiderea uøii lasæ aerul cald sæ intre în frigiderul cu congelator, determinând
creøterea temperaturii.
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COMPONENTE
MODEL CU CONTROLER INTERN TIP D

COMPARTIMENTUL
DE CONGELARE

Diagnosticare
inteligentă
Scal™ pentru controlul
temperaturii
congelatorului
Raft u≥™
congelator
( ) (Opţional)

Raft
Dispozitiv pentru
ghea^™ cu rotire

Raft u≥™
congelator
( ) (Opţional)

COMPARTIMENT
DE REFRIGERARE
Lamp™

Dezodorizant
(Opþional)

Rafturi frigider

Pull out tray
(Opþional)

Răcire Uşă

Frigider Controlul
temperaturii

Rafturi frigider

Raft

(Opþional)

(Opþional)

Hygiene Fresh

Suportul pentru
ouă

(Opţional)

Sertarul pentru
legume

Picior cu filet
pentru echilibrare

NOT®

• Acest ghid acoperæ câteva modele diferite. Este posibil ca frigiderul pe care l-afli
achiziflionat sæ dispunæ doar de o parte a caracteristicilor de mai sus, sau de toate.
• Pæstrarea pozifliei pærflilor interioare, cum sunt coøurile, sertarele øi rafturile livrate de
producætor, reprezintæ cel mai eficient mod de utilizare pentru economie de energie.

SUGESTIE PENTRU ECONOMIE DE ENERGIE
• Nu læsafli uøa deschisæ o perioadæ lungæ; închidefli uøa cât mai repede.
• Nu se recomandæ sæ punefli înæuntru o cantitate prea mare de alimente. Trebuie sæ læsafli un spafliu suficient
pentru ca aerul rece sæ circule liber.
• Nu setafli o temperaturæ mai scæzutæ în frigiderul cu congelator decât e necesar. Nu aøezafli alimentele în
apropierea senzorului de temperaturæ.
• Læsafli alimentele calde sæ se ræceascæ înainte de a le pune în frigider. Alimentele calde puse în frigiderul cu
congelator pot strica celelalte alimente øi pot conduce la sume mari de platæ pentru consumul de energie
electricæ.
• Nu blocafli orificiile de aerisire cu alimente. Circulaflia liberæ a aerului rece menfline constantæ temperatura din
frigiderul cu congelator.
• Nu deschidefli uøa frecvent. Deschiderea uøii lasæ aerul cald sæ intre în frigiderul cu congelator, determinând
creøterea temperaturii.
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COMPONENTE
MODELUL CU CONTROLER EXTERN TIP A

COMPARTIMENTUL
DE CONGELARE

Diagnosticare
inteligentă
Scal™ pentru controlul
temperaturii
congelatorului
Raft u≥™
congelator
( ) (Opţional)

Lamp™
Raft
Dispozitiv pentru
ghea^™ cu rotire

Raft u≥™
congelator

COMPARTIMENT
DE REFRIGERARE

Rafturi frigider

Lamp™

Dezodorizant
(Op^ional)

Răcire Uşă

Zonă pentru
menţinerea
prospeţimii

Suportul pentru
ouă

Răcire Uşă

Raft

Rafturi frigider

Hygiene Fresh
(Op^ional)
Sertarul pentru
legume
Picior cu filet
pentru echilibrare

NOT®

• Acest ghid acoperæ câteva modele diferite. Este posibil ca frigiderul pe care l-afli
achiziflionat sæ dispunæ doar de o parte a caracteristicilor de mai sus, sau de toate.
• Pæstrarea pozifliei pærflilor interioare, cum sunt coøurile, sertarele øi rafturile livrate de
producætor, reprezintæ cel mai eficient mod de utilizare pentru economie de energie.

SUGESTIE PENTRU ECONOMIE DE ENERGIE
• Nu læsafli uøa deschisæ o perioadæ lungæ; închidefli uøa cât mai repede.
• Nu se recomandæ sæ punefli înæuntru o cantitate prea mare de alimente. Trebuie sæ læsafli un spafliu suficient
pentru ca aerul rece sæ circule liber.
• Nu setafli o temperaturæ mai scæzutæ în frigiderul cu congelator decât e necesar. Nu aøezafli alimentele în
apropierea senzorului de temperaturæ.
• Læsafli alimentele calde sæ se ræceascæ înainte de a le pune în frigider. Alimentele calde puse în frigiderul cu
congelator pot strica celelalte alimente øi pot conduce la sume mari de platæ pentru consumul de energie
electricæ.
• Nu blocafli orificiile de aerisire cu alimente. Circulaflia liberæ a aerului rece menfline constantæ temperatura din
frigiderul cu congelator.
• Nu deschidefli uøa frecvent. Deschiderea uøii lasæ aerul cald sæ intre în frigiderul cu congelator, determinând
creøterea temperaturii.
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COMPONENTE
MODELUL CU CONTROLER EXTERN TIP C

COMPARTIMENTUL
DE CONGELARE

Diagnosticare
inteligentă
Scal™ pentru controlul
temperaturii
congelatorului
Raft u≥™
congelator
( ) (Opţional)

Lamp™
Raft
Dispozitiv pentru
ghea^™ cu rotire

Raft u≥™
congelator
( ) (Opţional)

COMPARTIMENT
DE REFRIGERARE
Lamp™

Dezodorizant
(Opþional)

Rafturi frigider

Zonă pentru
menţinerea
Răcire Uşă

Rafturi frigider

Raft

(Opþional)

(Opþional)

Hygiene Fresh

Suportul pentru
ouă

(Opţional)

Sertarul pentru
legume

Picior cu filet
pentru echilibrare

NOT®

• Acest ghid acoperæ câteva modele diferite. Este posibil ca frigiderul pe care l-afli
achiziflionat sæ dispunæ doar de o parte a caracteristicilor de mai sus, sau de toate.
• Pæstrarea pozifliei pærflilor interioare, cum sunt coøurile, sertarele øi rafturile livrate de
producætor, reprezintæ cel mai eficient mod de utilizare pentru economie de energie.

SUGESTIE PENTRU ECONOMIE DE ENERGIE
• Nu læsafli uøa deschisæ o perioadæ lungæ; închidefli uøa cât mai repede.
• Nu se recomandæ sæ punefli înæuntru o cantitate prea mare de alimente. Trebuie sæ læsafli un spafliu suficient
pentru ca aerul rece sæ circule liber.
• Nu setafli o temperaturæ mai scæzutæ în frigiderul cu congelator decât e necesar. Nu aøezafli alimentele în
apropierea senzorului de temperaturæ.
• Læsafli alimentele calde sæ se ræceascæ înainte de a le pune în frigider. Alimentele calde puse în frigiderul cu
congelator pot strica celelalte alimente øi pot conduce la sume mari de platæ pentru consumul de energie
electricæ.
• Nu blocafli orificiile de aerisire cu alimente. Circulaflia liberæ a aerului rece menfline constantæ temperatura din
frigiderul cu congelator.
• Nu deschidefli uøa frecvent. Deschiderea uøii lasæ aerul cald sæ intre în frigiderul cu congelator, determinând
creøterea temperaturii.
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COMPONENTE
MODEL CU DOZATOR TIP A

COMPARTIMENTUL
DE CONGELARE

Diagnosticare
inteligentă
Scal™ pentru controlul
temperaturii
congelatorului
Raft u≥™
congelator
( ) (Opţional)

Lamp™
Raft
Dispozitiv pentru
ghea^™ cu rotire

Raft u≥™
congelator

COMPARTIMENT
DE REFRIGERARE
Lamp™

Recipient
pentru ap™

Dezodorizant
(Op^ional)
Zonă pentru
menţinerea
prospeţimii

Suportul pentru
ouă

Răcire Uşă

Raft

Rafturi frigider

Hygiene Fresh
(Op^ional)
Sertarul pentru
legume
Picior cu filet
pentru echilibrare

NOT®

• Acest ghid acoperæ câteva modele diferite. Este posibil ca frigiderul pe care l-afli
achiziflionat sæ dispunæ doar de o parte a caracteristicilor de mai sus, sau de toate.
• Pæstrarea pozifliei pærflilor interioare, cum sunt coøurile, sertarele øi rafturile livrate de
producætor, reprezintæ cel mai eficient mod de utilizare pentru economie de energie.

SUGESTIE PENTRU ECONOMIE DE ENERGIE
• Nu læsafli uøa deschisæ o perioadæ lungæ; închidefli uøa cât mai repede.
• Nu se recomandæ sæ punefli înæuntru o cantitate prea mare de alimente. Trebuie sæ læsafli un spafliu suficient
pentru ca aerul rece sæ circule liber.
• Nu setafli o temperaturæ mai scæzutæ în frigiderul cu congelator decât e necesar. Nu aøezafli alimentele în
apropierea senzorului de temperaturæ.
• Læsafli alimentele calde sæ se ræceascæ înainte de a le pune în frigider. Alimentele calde puse în frigiderul cu
congelator pot strica celelalte alimente øi pot conduce la sume mari de platæ pentru consumul de energie
electricæ.
• Nu blocafli orificiile de aerisire cu alimente. Circulaflia liberæ a aerului rece menfline constantæ temperatura din
frigiderul cu congelator.
• Nu deschidefli uøa frecvent. Deschiderea uøii lasæ aerul cald sæ intre în frigiderul cu congelator, determinând
creøterea temperaturii.
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COMPONENTE
MODEL CU DOZATOR TIP D

COMPARTIMENTUL
DE CONGELARE

Diagnosticare
inteligentă
Scal™ pentru controlul
temperaturii
congelatorului
Raft u≥™
congelator
( ) (Opţional)

Raft
Dispozitiv pentru
ghea^™ cu rotire

Raft u≥™
congelator
( ) (Opţional)

COMPARTIMENT
DE REFRIGERARE
Lamp™

Recipient
pentru ap™

Dezodorizant
(Opþional)
Pull out tray
(Opþional)

Răcire Uşă

Frigider Controlul
temperaturii

Rafturi frigider

Raft

(Opþional)

(Opþional)

Hygiene Fresh

Suportul pentru
ouă

(Opţional)

Sertarul pentru
legume

Picior cu filet
pentru echilibrare

NOT®

• Acest ghid acoperæ câteva modele diferite. Este posibil ca frigiderul pe care l-afli
achiziflionat sæ dispunæ doar de o parte a caracteristicilor de mai sus, sau de toate.
• Pæstrarea pozifliei pærflilor interioare, cum sunt coøurile, sertarele øi rafturile livrate de
producætor, reprezintæ cel mai eficient mod de utilizare pentru economie de energie.

SUGESTIE PENTRU ECONOMIE DE ENERGIE
• Nu læsafli uøa deschisæ o perioadæ lungæ; închidefli uøa cât mai repede.
• Nu se recomandæ sæ punefli înæuntru o cantitate prea mare de alimente. Trebuie sæ læsafli un spafliu suficient
pentru ca aerul rece sæ circule liber.
• Nu setafli o temperaturæ mai scæzutæ în frigiderul cu congelator decât e necesar. Nu aøezafli alimentele în
apropierea senzorului de temperaturæ.
• Læsafli alimentele calde sæ se ræceascæ înainte de a le pune în frigider. Alimentele calde puse în frigiderul cu
congelator pot strica celelalte alimente øi pot conduce la sume mari de platæ pentru consumul de energie
electricæ.
• Nu blocafli orificiile de aerisire cu alimente. Circulaflia liberæ a aerului rece menfline constantæ temperatura din
frigiderul cu congelator.
• Nu deschidefli uøa frecvent. Deschiderea uøii lasæ aerul cald sæ intre în frigiderul cu congelator, determinând
creøterea temperaturii.
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COMPONENTE
MODEL UŞĂ ÎN UŞĂ TIP A

COMPARTIMENTUL
DE CONGELARE

Diagnosticare
inteligentă
Scal™ pentru controlul
temperaturii
congelatorului
Raft u≥™
congelator
( ) (Opţional)

Lamp™
Raft
Dispozitiv pentru
ghea^™ cu rotire

Raft u≥™
congelator

COMPARTIMENT
DE REFRIGERARE
Lamp™

Dezodorizant
(Op^ional)
Zonă pentru
menţinerea
prospeţimii

Home Bar

Răcire Uşă

Raft

Rafturi frigider

Hygiene Fresh
(Op^ional)
Sertarul pentru
legume

Picior cu filet
pentru echilibrare

NOT®

• Acest ghid acoperæ câteva modele diferite. Este posibil ca frigiderul pe care l-afli
achiziflionat sæ dispunæ doar de o parte a caracteristicilor de mai sus, sau de toate.
• Pæstrarea pozifliei pærflilor interioare, cum sunt coøurile, sertarele øi rafturile livrate de
producætor, reprezintæ cel mai eficient mod de utilizare pentru economie de energie.

SUGESTIE PENTRU ECONOMIE DE ENERGIE
• Nu læsafli uøa deschisæ o perioadæ lungæ; închidefli uøa cât mai repede.
• Nu se recomandæ sæ punefli înæuntru o cantitate prea mare de alimente. Trebuie sæ læsafli un spafliu suficient
pentru ca aerul rece sæ circule liber.
• Nu setafli o temperaturæ mai scæzutæ în frigiderul cu congelator decât e necesar. Nu aøezafli alimentele în
apropierea senzorului de temperaturæ.
• Læsafli alimentele calde sæ se ræceascæ înainte de a le pune în frigider. Alimentele calde puse în frigiderul cu
congelator pot strica celelalte alimente øi pot conduce la sume mari de platæ pentru consumul de energie
electricæ.
• Nu blocafli orificiile de aerisire cu alimente. Circulaflia liberæ a aerului rece menfline constantæ temperatura din
frigiderul cu congelator.
• Nu deschidefli uøa frecvent. Deschiderea uøii lasæ aerul cald sæ intre în frigiderul cu congelator, determinând
creøterea temperaturii.
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COMPONENTE
MODEL UŞĂ ÎN UŞĂ TIP C

COMPARTIMENTUL
DE CONGELARE

Diagnosticare
inteligentă
Scal™ pentru controlul
temperaturii
congelatorului
Raft u≥™
congelator
( ) (Opţional)

Lamp™
Raft
Dispozitiv pentru
ghea^™ cu rotire

Raft u≥™
congelator
( ) (Opţional)

COMPARTIMENT
DE REFRIGERARE
Lamp™

Dezodorizant
(Opþional)

Zonă pentru
menţinerea
Răcire Uşă

Home Bar

Rafturi frigider

Raft

(Opþional)

(Opþional)

Hygiene Fresh
(Opţional)

Sertarul pentru
legume

NOT®

Picior cu filet
pentru echilibrare

• Acest ghid acoperæ câteva modele diferite. Este posibil ca frigiderul pe care l-afli
achiziflionat sæ dispunæ doar de o parte a caracteristicilor de mai sus, sau de toate.
• Pæstrarea pozifliei pærflilor interioare, cum sunt coøurile, sertarele øi rafturile livrate de
producætor, reprezintæ cel mai eficient mod de utilizare pentru economie de energie.

SUGESTIE PENTRU ECONOMIE DE ENERGIE
• Nu læsafli uøa deschisæ o perioadæ lungæ; închidefli uøa cât mai repede.
• Nu se recomandæ sæ punefli înæuntru o cantitate prea mare de alimente. Trebuie sæ læsafli un spafliu suficient
pentru ca aerul rece sæ circule liber.
• Nu setafli o temperaturæ mai scæzutæ în frigiderul cu congelator decât e necesar. Nu aøezafli alimentele în
apropierea senzorului de temperaturæ.
• Læsafli alimentele calde sæ se ræceascæ înainte de a le pune în frigider. Alimentele calde puse în frigiderul cu
congelator pot strica celelalte alimente øi pot conduce la sume mari de platæ pentru consumul de energie
electricæ.
• Nu blocafli orificiile de aerisire cu alimente. Circulaflia liberæ a aerului rece menfline constantæ temperatura din
frigiderul cu congelator.
• Nu deschidefli uøa frecvent. Deschiderea uøii lasæ aerul cald sæ intre în frigiderul cu congelator, determinând
creøterea temperaturii.
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FUNCˇIONARE
S® •NCEPEM
C<nd frigiderul este instalat prima dat™, l™sa^i-l s™ se stabilizeze la temperatura normal™ de
func^ionare, timp de 2-3 ore, ¶nainte de a-l umple cu alimente proaspete sau congelate.
Dac™ func^ionarea este ¶ntrerupt™, a≥tepta^i 5 minute ¶nainte de a-l reporni.

•NAINTE DE REGLAREA TEMPERATURII
●

Temperatura frigiderului este p™strat™ constant™, indiferent de modific™rile temperaturii camerei.
Se recomand™ ca, o dat™ temperatura setat™, s™ nu mai fie schimbat™ dec<t dac™ este absolut
necesar (dispozitivele de control din compartimentele frigiderului, respectiv congelatorului).

●

Aceast™ combin™ frigorific™ are un buton de control a temperaturii pentru compartimentul de
refrigerare ≥i un disc de control a temperaturii pentru compartimentul de congelare.

●

Reglajul implicit al butonului de control a temperaturii pentru compartimentul de refrigerare este “3°C”.

●

Reglajul implicit al discului de control a temperaturii pentru compartimentul de congelare este
“3” pentru tip A & B sau “5” pentru tip C & D.

●

Acest frigider dispune de un senzor de temperatur™ ¶n compartimentul frigiderului. Acesta porne≥te
≥i opre≥te compresorul ¶n mod automat, dup™ necesit™^i.

ALARMA DE LA U≤®
C<nd u≥a frigiderului sau a congelatorului este l™sat™ deschis™ timp de 1 minut, se aude sun<nd alarma de
trei ori. Dac™ u≥a r™m<ne deschis™, alarma se va auzi la fiecare 30 secunde.

TESTARE AUTOMAT®
●

Frigiderul dvs. Dispune de o func^ie de diagnosticare ¶ncorporat™. Dac™ apare o defec^iune ¶n anumite
zone, va fi afi≥at un cod de eroare, care ¶l va ajuta pe tehnicianul depanator. •n perioada ¶n care este afi≥at
codul de eroare, celelalte comenzi ≥i func^ii de afi≥are nu vor func^iona.

●

Dac™ este afi≥at un cod de eroare, contacta^i un centru de service. Nu scoate^i cablul de alimentare din
priz™.

CONTROLUL TEMPERATURII COMPARTIMENTULUI DE REFRIGERARE
PENTRU MODEL CU CONTROLER INTERN
Setarea implicită a butonului pentru controlul temperaturii
pentru compartimentul frigiderului este NORMAL.
Pentru a controla temperatura frigiderului, apăsaţi
butonul CONTROL TEMP. REF.

Buton control temp. de ref.

Ledul se aprinde de fiecare dată când apăsaţi butonul.
Temperatura este setată în 7 paşi, de la MIN la MAX.
răcire. (Cold = cel mai cald, Coldest = cea mai mică
temperatură)
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FUNCˇIONARE
PENTRU MODELUL CU CONTROLER EXTERN

Grafica afișajului poate fi diferită, depinde de tipul frigiderului.

a
●
●
●

●

b

Atingeţi butonul „Fridge” (Frigider) pentru a controla temperatura frigiderului.
Ori de câte ori atingeţi butonul, LEDul emite lumină.
Atingeţi butonul „Hygiene Fresh” (Proaspăt şi igienic) pentru a pune în funcţionare motorul pentru igienă
(opţional).
Umărul care începe să lumineze pe LED indică temperatura compartimentului frigiderului.
Puteţi selecta cei şapte paşi doriţi ai punctului de setare, de la „0˚C” la „6˚C”.
- Atingeţi butonul ⓐ , iar temperatura frigiderului va scădea cu câte 1˚C.
- Atingeţi butonul ⓑ , iar motorul Hygiene Fresh (Proaspăt şi igienic) va porni, cu modul Alimentare
dezactivat (opţional).

RĂCIRE RAPIDĂ
Caracteristica Răcire rapidă funcționează
când frigiderul este pornit prima dată.
Compresorul și ventilatorul circulant
funcționează la capacitate de răcire
maximă pentru a scădea rapid
temperatura frigiderului. Se oprește
automat.
● Dacă se introduc alimente calde în frigider, se poate porni funcţia Express Freeze (Congelare expresă)
cu ajutorul butonului de pe panoul de control. Congelarea expresă se va opri atunci când temperatura
atinge nivelul corespunzător sau poate fi oprită manual atingându-se butonul Congelare expresă.
●

BLOCARE
BLOCARE
Atingeţi şi ţineţi apăsat butonul
Blocare timp de 3 secunde pentru
a activa Blocarea. Când este blocat,
LED-ul butonului Blocare va fi aprins,
iar celălalt buton nu va funcționa.
Pentru deblocare, atingeţi şi ţineţi
apăsat butonul Blocare din nou timp
de 3 secunde.

●

i

Wi-Fi (OPŢIONAL)
Această funcție setează frigiderul să se conecteze la rețeaua Wi-Fi din locuința dumneavoastră.
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FUNCˇIONARE
CONTROLUL TEMPERATURII COMPARTIMENTULUI DE CONGELARE
Depinde de produsul dvs
5

3

5

3

5

6
<Tip A & B>
●

●

5

4

<Tip C & D>

Pentru a scædea temperatura în congelator, rotifli butonul termostat la dreapta øi setafli un numær mai
mare. Pentru a creøte temperatura în congelator, rotifli butonul termostat la stânga øi setafli un numær
mai mic.
•n cazul ¶n care temperatura compartimentului de congelare nu este suficient de sc™zut™ ¶n timpul iernii,
regla^i dispozitivul de control al temperaturii la pozi^ia “High" ( 6 ~ 7 ).

Butonul 7 este pentru congelare rapidă în compartimentul congelatorului. Frigiderul poate fi operat
continuu sau co mpartimentul congelatorului poate fi mai cald. La finalizare a congelării rapide,
aduceţi înapoi butonul al Normal.
7 este egal cu
● Reglarea recongelatorului la
. Reglarea recongelatorului la NORMAL (nivel

●

normal), are un efect suficient de recongelare, a≥a c™, ofer™m s™ a≥eza∑i regulatorul la punctul NORMAL.

● Temperatura frigiderului va fi mai ridicată atunci când temperatura congelatorului este setată la
valori mai mici.

CUBURI DE GHEAˇ®
Tipul cu rotire
●

Pentru a ob^ine cuburi de ghea^™, umple^i
t™vi^a cu ap™ ≥i introduce^i-o ¶n spa^iul rezervat.

●

Pentru a scoate cuburile de ghea^™, ^ine^i
p<rghia t™vi^ei ≥i trage^i-o rotind-o u≥or. Apoi,
cuburile de ghea^™ cad ¶n cutia pentru cuburi
de ghea^™.

NOT®

Pute^i demonta dispozitivul de fabricat
ghea^™ pentru a crea spa^iu ¶n congelator.

• Tipul cu ob^inere de ghea^™ prin r™sucire:
scoate^i 1 ≥i 2.

T™vi^e pentru ghea^™
Cutie pentru cuburi
de ghea^™

1. T™vi^™ pentru ghea^™
2. Cutie pentru cuburi de ghea^™

ATENˇIE • Utilizafli numai apæ.
• Umplefli cu apæ pânæ la linia marcatæ.
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FUNCˇIONARE
SERTARUL PENTRU LEGUME
Mod de folosire
• Sertarul pentru cruditæfli poate fi utilizat cu ajutorul butonului
termostat.
• Verifica^i pozi^ia butonului ¶nainte de a a≥eza alimentele.
• Nu pune^i butonul pe punctul din mijloc.

DEZGHEˇARE
●

Dezghe^area are loc automat.

●

Apa provenit™ din dezghe^are se scurge ¶n tava de evaporare care este amplasat™ ¶n partea din spate-jos
a combinei frigorifice, de unde se evaporeaz™ automat.

RĂCIRE UŞĂ (OPŢIONAL)
• Acoperirea anionică din capacul orificiului purifică aerul
şi ajută la menţinerea pe durată mai lungă a prospeţimii
alimentelor.
• Dacă intră apă sau substanţe străine în orificiul
aerului de răcire în timpul curăţării, eficienţa va fi
scăzută. În plus, da că se avariază garnitura, eficienţa
poate fi scăzută din cauz a scăpărilor de aer rece.

DEZODORIZANT (OPˇIONAL)
●

Mirosurile nepl™cute din compartimentul de alimente
proaspete sunt ¶ndep™rtate f™r™ efecte d™un™toare
asupra alimentelor sau consumatorilor.
Mod de utilizare
• Deoarece catalizatorul este amplasat ¶n interiorul duzei de aer rece din compartimentul pentru alimente
proaspete, acesta nu necesit™ manipulare.
• Nu introduce^i obiecte cu v<rf ascu^it ¶n interiorul duzei de aer rece deoarece pute^i deteriora catalizatorul
dezodorizant.
• Atunci c<nd depozita^i alimente puternic mirositoare, ¶mpacheta^i-le sau p™stra^i-le ¶n recipiente ¶nchise
pentru a evita contaminarea celorlalte alimente.
Refolosirea catalizatorului
• Catalizatorul poate fi recondi^ionat ≥i refolosit
dup™ o perioad™ de utilizare ¶n condi^ii de miros
puternic.
• Extrage^i dezodorizantul din partea superioar™ a
compartimentului de refrigerare, ¶ndep™rta^i
umiditatea sau mirosul nepl™cut din acesta cu
ajutorul unui usc™tor de p™r ≥i amplasa^i-l ¶n
lumina solar™ pentru ca razele ultraviolete s™
¶ndep™rteze mirosul nepl™cut.

REF. TEMP
. CONTROL

MIN
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FUNCˇIONARE
DOZATORUL DE AP® (OPˇIONAL)

NOT®

●

Pune^i apa, dup™ ce a^i fixat recipientul pentru ap™ la locul s™u. Este necesar s™ deta≥a^i
recipientul pentru ap™, pentru a-l cur™^a sau atunci c<nd nu-l folosi^i.

●

C<nd recipientul pentru ap™ nu se afl™ la locul s™u, dup™ ce l-a^i umplut cu ap™, apa se
poate scurge prin supapa ap™sat™.

Capac acoperitoare
●

Umplerea recipientului cu ap™

1. Deschide^i capacul ≥i turna^i ap™ ¶n recipientul
pentru ap™.

2. •nchide^i capacul ap™r™torii.

3. Rezervorul de apă este o piesă demontabil

opţională care poate fi utilizată pentru a
mări capacitatea de stocare.
Puteţi depozita alimente, băuturi, după
scoaterea capacului recipientului pentru apă.

PRECAUˇII
Nu folosi^i nimic altceva dec<t ap™. Apa
fierbinte trebuie r™cit™ ¶nainte de a fi pus™ ¶n
recipientul pentru ap™.
ER
AT
W

PU

●

Pentru a bea

1. Ap™sa^i suportul dozatorului cu paharul.
2. Apa curge ¶n momentul ¶n care este ap™sat suportul
dozatorului. Suportul revine ¶n pozi^ia original™ c<nd
paharul este ¶ndep™rtat, iar apa nu va mai curge.
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FUNCˇIONARE
HOME BAR (OPˇIONAL)

Modul de utilizare a Home Bar-ului
Apăsaţi butonul din stânga sus a Home Bar-ului până
când se aude un „clic”.
Puteţi utiliza mai multe spaţii de stocare din interiorul
Home Bar-ului pentru a depozita alimente în mod
Apăsaţi până când
se aude un „clic”
sistematic.
Nu utilizaţi butonul pentru a închide Home Bar-ul.
Depozitaţi alimente care sunt scoase şi folosite des.
Nu trebuie să deschideţi uşa, ceea ce înseamnă
economie de electricitate.
Lampa cu LED-uri se aprinde pentru a facilita
scoaterea conţinuturilor atunci când Home Bar-ul este
deschis.
Din motive de siguranţă, nu vă lăsaţi cu toată greutatea pe Home Bar.

Modul de dezasamblare a coşului Home Bar-ului

1
2

1. Dacă ridicaţi uşor coşul şi îl scoateţi, veţi vedea 2. În acest moment, ţineţi ambele capete ale coşului,
ridicaţi-l cu forţă pentru a separa o parte a
acestuia, iar apoi separaţi şi cealaltă parte.

că acesta este prins cu cârlige în canelurile de
pe partea stângă şi partea dreaptă a sertarului.

Modul de asamblare a coşului Home Bar-ului

2
1

1. Puneţi coşul pe ghidaj şi împingeţi-l spre
interior pentru a se fixa în canelura lată.
Atenţionare

2. În acest moment, ţineţi ambele capete ale
coşului, introduceţi o parte cu forţă şi apoi
asamblaţi cealaltă parte.

Respectaţi instrucţiunile. În caz contrar, pot apărea deteriorări.

Modul de dezasamblare a capacului Home Bar-ului
Ridicaţi capacul Home Bar-ului şi trageţi pentru a-l separa
şi scoate.
Atenţionare

Înainte de dezasamblare, scoateţi toate
elementele din frigider.

268

SUGESTII CU PRIVIRE LA DEPOZITAREA ALIMENTELOR
DEPOZITAREA ALIMENTELOR
●

Depozita^i alimentele proaspete ¶n compartimentul pentru refrigerare. Men^inerea prospe^imii ≥i aromei
alimentelor depinde mult de modul de ¶nghe^are ≥i dezghe^are al acestora.

●

Nu depozita^i la temperaturi joase alimente u≥or perisabile, cum ar fi bananele, ananasul ≥i pepenii.

●

L™sa^i m<ncarea fierbinte s™ se r™ceasc™ ¶nainte de a o depozita. Introducerea de alimente fierbin^i ¶n
combina frigorific™ poate duce la alterarea altor alimente ≥i la cheltuieli mari cu energia electric™!

●

Acoperi^i alimentele depozitate cu folie de plastic sau introduce^i-le ¶ntr-un recipient cu capac. Astfel,
umezeala nu se va evapora, iar alimentele ¶≥i vor p™stra gustul ≥i propriet™^ile nutritive.

●

Nu bloca^i duzele de aer. Circula^ia aerului rece asigur™ men^inerea temperaturii egale ¶n combina
frigorific™.

●

Nu deschide^i u≥a frecvent. Deschiderea u≥ii permite intrarea aerului cald ¶n™untru ≥i provoac™ cre≥terea
temperaturii.

COMPARTIMENTUL DE CONGELARE
●

Nu depozita^i sticle ¶n compartimentul de congelare – acestea pot cr™pa atunci c<nd ¶nghea^™.

Nu recongela^i alimentele decongelate pentru a evita pierderea gustului ≥i a propriet™^ilor nutritive ale
acestora.
● Atunci c<nd depozita^i pentru perioade mai lungi alimente ¶nghe^ate, cum ar fi ¶nghe^ata, plasa^i-le pe
rafturile compartimentului de congelare, nu pe u≥a acestuia.
● •nc™rcarea pentru congelare – Se recomand™ ca ¶nc™rcarea alimentelor nou introduse pentru congelare
s™ se fac™ ¶n pozi^ia urm™toare:
●

Alimente nou introduse
●

Cosul de usi frigorifice, marcate cu (
) este -12 ° C compartiment care este potrivit pentru stocarea
pe termen scurt de alimente congelate (optional)

COMPARTIMENTUL FRIGIDERULUI
Evita^i amplasarea alimentelor umede ad<nc pe rafturile interioare
ale frigiderului; ar putea ¶nghe^a c<nd intr™ ¶n contact direct cu aerul
rece. Pentru a evita acest lucru, este mai bine s™ depozita^i
alimentele ¶n recipientul acoperit.
● Este recomandabil s™ a≥eza^i alimentele umede (mai ales
legumele ≥i fructele) ¶n compartimentul de p™strare a legumelor.
Dac™ este necesar s™ le a≥eza^i pe un raft din frigider, a≥eza^i-le
aproape de u≥™ ≥i departe de peretele din spate al frigiderului,
pentru a evita ¶nghe^area cauzat™ de agentul de refrigerare care circul™ ¶n frigider.
● Sp™la^i ¶ntotdeauna alimentele ¶nainte de refrigerare. Legumele ≥i fructele trebuie sp™late ≥i ≥terse, iar alimentele
preambalate trebuie ≥terse pentru a fi cur™^ate, astfel ¶nc<t s™ se previn™ alterarea celorlalte alimente din frigider.
● C<nd depozita^i ou™ ¶n compartimentul special, asigura^i-v™ c™ sunt proaspete; a≥eza^i-le ¶ntotdeauna ¶n pozi^ie
vertical™, care le asigur™ prospe^imea un timp mai ¶ndelungat.
●
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CUR®ˇARE
Men^ine^i cur™^enia combinei frigorifice pentru a
preveni apari^ia mirosurilor nepl™cute. Alimentele
v™rsate trebuie ≥terse imediat, ¶n caz contrar
acestea put<ndu-se acidifia ≥i p™ta suprafe^ele de
plastic.

COMPONENTE DIN INTERIOR – Sp™la^i rafturile
compartimentelor, rafturile de pe u≥i, t™vile de
depozitare, garniturile magnetice de pe u≥i etc.
Utiliza^i o solu^ie c™ldu^™ de s™pun sau detergent
de vase pentru a cur™^a interiorul combinei
frigorifice. ≤terge^i folosind o c<rp™ curat™ ≥i
umed™, apoi usca^i.

Nu utiliza^i bure^i metalici, perii metalice, solu^ii de
cur™^are abrazive sau solu^ii puternic alcaline la
cur™^area suprafe^elor.
•nainte de a ¶ncepe cur™^area, aminti^i-v™ c™
obiectele umede se vor lipi de suprafe^ele foarte
reci. Nu atinge^i suprafe^ele ¶nghe^ate cu m<inile
ude sau umede.

w ATENˇIE
Deconecta^i aparatul de la re^eaua electric™ ¶nainte de a
sp™la ¶n apropierea componentelor electrice (l™mpi,
¶ntrerup™toare, reglaje etc.). ≤terge^i apa cu ajutorul unui
burete sau c<rpe pentru a preveni scurgerea apei ¶n
interiorul componentelor electrice ≥i riscul unui ≥oc electric.
Nu utiliza^i lichide de cur™^are inflamabile sau toxice.

EXTERIOR – Utiliza^i o solu^ie c™ldu^™ de s™pun
sau detergent de vase pentru a cur™^a exteriorul
combinei frigorifice. ≤terge^i folosind o c<rp™
curat™ ≥i umed™, apoi usca^i.

• Aten^ie
Nu utiliza^i: Agen^i activi de suprafa^™, cear^™ pentru
ma™≥ini, substan^e anticorozive, produse petrochimice,
benzin™, acizi, cear™.

Pentru produsele cu exterior din oţel inoxidabil,
utilizaţi un burete curat sau o lavetă moale şi
un detergent delicat în apă caldă. Nu utilizaţi
articole de curăţare abrazive sau dure. Curăţaţi
bine cu o lavetă moale. Nu utilizaţi ceară pentru
aparate, înălbitor sau alte produse care conţin
clor pe oţelul inoxidabil.

• Detergen^i corespunz™tori Solu^ie vegetal™ pentru sp™lat
vase, ap™ cu s™pun.
• •n cazul nerespect™rii acestor indica^ii, pot surveni
modific™ri de culoare.

INTERIOR – Este recomandabil s™ cur™^a^i regulat
interiorul combinei ≥i componentele din interior.
Utiliza^i o solu^ie c™ldu^™ de s™pun sau detergent
de vase pentru a cur™^a interiorul combinei
frigorifice. ≤terge^i folosind o c<rp™ curat™ ≥i
umed™, apoi usca^i.
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CUR®ˇARE
DOZATOR DE AP® (OPˇIONAL)
Grilaj Umezifli cu o cârpæ umedæ øi uscafli cu o cârpæ
uscatæ.

R
ATE
W

PU

SH

Recipient pentru ap™ 1. Umplere cu apæ
Nu este necesar sæ scoatefli colectorul de apæ pentru a-l umple.

(poate fi umplut conform modului ilustrat în fig. 1, îndepărtând
uşa rezervorului).

NOT®
●

Înainte de a închide uøa, închidefli cu grijæ capacul øi clema.

Nu utilizafli lichide care conflin zahær sau bæuturi
carbogazoase.
2. Dezasamblare
Ridicafli colectorul de apæ, prinzând de o parte øi de partea de
jos.
●

NOT®
Când scoatefli colectorul de apæ, folosifli întâi toatæ
apa din interior.
3. Asamblare
Dacæ, din orice cauzæ, este îndepærtat colectorul de apæ, aøezafli-l
în poziflia iniflialæ. Verificafli dacæ valva este asamblatæ corect în
læcaøul uøii. Odatæ asamblatæ, împingefli în jos øi verificafli dacæ
colectorul s-a poziflionat corect.
Recipient pentru ap™ 1. Scoate^i capacul recipientului.

3. Cur™^a^i interiorul ≥i exteriorul capacului
acoperitoarei cu detergent de vase ≥i cl™ti^i bine
sub jet de ap™. Usca^i cu o c<rp™.

2. Cur™^a^i interiorul ≥i exteriorul recipientului
pentru ap™ cu detergent de vase ≥i cl™ti^i bine
sub jet de ap™. Usca^i cu o c<rp™.

w PRECAUˇII
Pentru cur™^are folosi^i ap™ c™ldu^™.
Nu folosi^i nimic altceva dec<t ap™. Dac™ se
folose≥te cu b™uturi r™coritoare, pune^i apa ¶n
recipientul pentru ap™ ≥i dup™ pu^in timp
arunca^i trei sau patru ce≥ti.
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INFORMAˇII GENERALE
VACANˇE

CONDUCTA ANTI-CONDENS

Este indicat s™ l™sa^i combina frigorific™ ¶n priz™ ¶n timpul
vacan^elor de durat™ medie. Amplasa^i alimentele care
pot fi ¶nghe^ate ¶n compartimentul de congelare pentru a
le prelungi valabilitatea. Dac™ inten^iona^i s™ pleca^i pentru
o perioad™ mai lung™ de timp, scoate^i toate alimentele
din combin™, decupla^i-o de la re^eaua electric™, cur™^a^i
complet interiorul ≥i l™sa^i toate u≥ile DESCHISE pentru a
preveni formarea de mirosuri.

Este posibil ca peretele exterior al compartimentului
de refrigerare s™ se
Conducta anti¶nc™lzeasc™ uneori, ¶n
condens
special imediat dup™
instalare. Nu v™ alarma^i.
Acest fapt se datoreaz™
conductei anti-condens,
prin care circul™ lichid de
r™cire cald prin peretele
exterior.

•NTRERUPERI DE CURENT
Cele mai multe ¶ntreruperi de curent dureaz™ mai pu^in de
dou™ ore ≥i nu afecteaz™ temperatura din interiorul
combinei frigorifice. Este indicat, totu≥i, s™ deschide^i de
c<t mai pu^ine ori u≥a pe perioada ¶ntreruperii curentului.
•n cazul unor ¶ntreruperi de durat™ mai lung™, plasa^i un
bloc de ghea^™ uscat™ deasupra alimentelor ¶nghe^ate.

SCHIMBAREA DOMICILIULUI
•ndep™rta^i sau lega^i toate obiectele mobile din interiorul
combinei frigorifice.
Pentru a evita deteriorarea picioarelor cu filet, roti^i-le
p<n™ c<nd sunt retrase complet ¶n interior.

ARIA DE UTILIZARE A APARATULUI
Aparatul este destinat utilizærii casnice sau în
situaflii similare ca
– spafliul destinat bucætæriei personalului în
magazine, birouri øi alte medii de lucru;
– spafliul de locuit din ferme øi clienflii hotelurilor,
motelurilor sau alte arii de locuit;
– spaflii de tip demipensiune;
– aria de catering sau alte spaflii similare en-gros.

•NLOCUIREA L®MPII
NOTE

● Acest produs utilizează lampă cu leduri care nu trebuie înlocuită de utilizator, vă rugăm
să contactaţi un centru de service autorizat pentru înlocuirea lămpii.
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AVERTISMENTE IMPORTANTE
NU UTILIZAˇI PRELUNGITOARE

DESPRE •MP®M>NTARE (LEGARE LA
P®M>NT)

Dac™ este posibil, nu conecta^i ≥i alte aparate la
aceea≥i priz™ pentru a preveni suprasolicitarea
re^elei electrice, care ar putea duce la ¶ntreruperea
curentului electric.

•n eventualitatea unui scurt circuit electric,
¶mp™m<ntarea reduce riscul electrocut™rii,
reprezent<nd o cale de scurgere a curentului electric.
Pentru a preveni eventualele ≥ocuri electrice, acest
aparat trebuie legat la p™m<nt.
Utilizarea necorespunz™toare a firului de ¶mp™m<ntare
poate duce la electrocutare. Consulta^i un electrician
calificat sau un agent de service dac™ ave^i ¶ndoieli cu
privire la instruc^iunile de ¶mp™m<ntare, sau cu privire
la corectitudinea ¶mp™m<nt™rii aparatului.

ACCESIBILITATEA ≤TECHERULUI DE
ALIMENTARE
Combina frigorific™ trebuie amplasat™ astfel ¶nc<t
≥techerul de alimentare s™ fie accesibil pentru
deconectare rapid™ ¶n caz de urgen^™.

•NLOCUIREA ≤TECHERULUI DE
ALIMENTARE
Dac™ ≥techerul de alimentare este deteriorat, acesta
trebuie ¶nlocuit de produc™tor, de un agent de
service sau de o persoan™ cu calific™ri similare
pentru a evita riscurile.

NU MODIFICAˇI ≤I NU PRELUNGIˇI
CABLUL DE ALIMENTARE.
Pute^i suferi un ≥oc electric
sau provoca un incendiu.

Acest aparat trebuie ¶mp™m<ntat (legat la
p™m<nt).

ATRACˇIE PERICULOAS®
Un frigider gol poate reprezenta o atrac^ie foarte
periculoas™ pentru copii. •ndep™rta^i garniturile,
dispozitivele de blocare, capacele sau u≥ile
aparatelor neutilizate pentru a evita
pericolul de sufocare.

NU AM>NAˇI! ACˇIONAˇI ACUM!
Nu depozita^i materiale inflamabile, explozive sau
chimice ¶n combina frigorific™.

Nu depozitați în acest aparat substanțe explozive cum ar fi dozele de aerosoli cu combustibil
inflamabil.

Evacuarea aparatului vechi
Acest aparat con^ine lichide (agent frigorific, lubrifiant) ≥i piese ≥i materiale refolosibile ≥i/sau reciclabile.
Toate materialele importante trebuie trimise la un centru de colectare a de≥eurilor ≥i pot fi refolosite dup™
prelucrare (reciclare). Pentru preluare, contacta^i o agen^ie local™.
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•NAINTE DE A SOLICITA DEPANAREA
SOLICIT®RILE PENTRU DEPANARE POT FI ADESEA EVITATE!
DAC® FRIGIDERUL DVS. NU FUNCˇIONEAZ® CORECT, VERIFICAˇI MAI •NT>I URM®TOARELE
CAUZE POSIBILE:
PROBLEM®

CAUZE POSIBILE

FRIGIDERUL NU FUNCˇIONEAZ®

●
●

TEMPERATUR® PREA RIDICAT®
•N COMPARTIMENTUL DE
CONGELARE SAU DE
REFRIGERARE

●

●

●
●

●

●

ZGOMOTE ANORMALE

●

FRIGIDERUL EMITE MIROSURI

●

●

PE SUPRAFAˇA
COMPARTIMENTULUI SE
FORMEAZ® CONDENS

●

●

S-a ars o siguran^™?
Cablul de alimentare a fost deconectat de la re^eaua
electric™ sau nu este conectat corect?
Dispozitivul de control a temperaturii nu este reglat
corect.
Aparatul este amplasat l<ng™ un perete sau l<ng™ o
surs™ de c™ldur™.
Vreme c™lduroas™ – deschideri frecvente ale u≥ii.
U≥a a fost l™sat™ deschis™ pentru o perioad™ prelungit™
de timp.
Frigiderul con^ine cantit™^i mari de alimente.
Combina frigorific™ este instalat™ pe o suprafa^™
instabil™ sau denivelat™, sau picioarele cu filet trebuie
reglate.
•n spatele combinei frigorifice se afl™ obiecte inutile.
Alimentele puternic mirositoare trebuie ¶mpachetate bine
sau acoperite.
Interiorul trebuie cur™^at.
Este un fenomen obi≥nuit ¶n perioade cu umiditate
crescut™.
U≥a a fost l™sat™ deschis™.

Eliminarea aparatului vechi
1. Simbolul de pubelă indică faptul că deșeurile electrice și
electronice (WEEE) trebuie eliminate separat de celelalte deșeuri.
2. Produsele electrice și electronice vechi conțin substanțe
periculoase. Astfel, prin eliminarea corespunzătoare veți
contribui la prevenirea deteriorării mediului înconjurător și al

sănătății umane. Este posibil ca dispozitivul dvs. Vechi să conțină
piese componente, care pot fi folosite pentru repararea altor
produse sau materiale importante care pot fi reciclate în scopul
economisirii resurselor limitate.
3. Dispozitivul vechi poate fi returnat magazinului de unde a fost
achiziționat, sau puteți contacta firma responsabilă pentru
eliminarea deșeurilor, în scopul aflării locației unității autorizate
pentru reciclarea deșeurilor electrice și electronice (WEEE).
Pentru informații mereu actualizate și referitoare la țara dvs.
vă rugăm vizitați pagina web www.lg.com/global/recycling
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DEZVOLTAREA PĂMÂNTULUI / GROUNDINGULUI (OPˇIONAL)
Se recomandă instalarea cablului de împământare pentru a preveni
electrocutarea în cazul scurgerii de electricitate.
Modul de conectare a cablului de împământare:
• Conectaţi inelul metalic al cablului de împământare la şurubul

de împământare din spatele frigiderului.

• Îndepărtaţi învelişul/ izolaţia de la celălalt capăt al cablului de împământare. Ataşaţi cablul dezvelit

la un şurub/ cui metalic şi apoi introduceţi-l în perete sau în podea.

Nu conectaţi cablul de împământare în următoarele locaţii.
• Conducta de gaz
Ar putea produce scântei care pot cauza incendii şi explozii.
• Cablul de împământare al telefonului şi paratrăsnet.
Este periculos în timpul descărcărilor electrice.
• Conducta de apă şi robinetul de apă
Conexiunea cablului de împământare nu va funcţiona atunci când partea mediană a conductei
de apă este confecţionată din plastic. Dacă este conectat la o conductă de apă metalică, ar putea
cauza electrocutarea persoanelor.
La instalarea produsului într-o locaţie umedă sau udă, trebuie să instalaţi cablul de îm pământare.
Ex.) • Încăpere fără pardoseală sau cu pardoseală din pământ bătut (Încăpere cu pământ şi fără
pardoseală), pardoseală din beton
• Locaţii în care se poate uda, precum în apropierea chiuvetei
• Locaţii unde se poate scurge apă sau unde este umezeală, precum subsolurile
• Alte locaţii ude sau umede

În special, în cazul locaţiilor în care există tot timpul apă, precum lângă chiuveta unui restaurant,
sunteţi obligat prin lege să instalaţi un întrerupător pe lângă cablul de împământare.
După ce v-aţi consultat cu distribuitorul sau cu compania dvs. de construcţii electrice, trebuie să
realizaţi construcţia cablului de împământare (construcţie de împământare de tipul 3). Reţineţi
că se pot percepe taxe suplimentare pentru construcţia de împământare.
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FUNCȚII INTELIGENTE (OPˇIONAL)
Utilizarea aplicației LG
SmartThinQ

Lucruri de verificat înainte de a
folosi LG SmartThinQ
• Pentru aparate cu logo-ul

1

2

3

sau

Verificați distanța dintre aparat și routerul
wireless (rețeaua Wi-Fi).
• În cazul în care distanța dintre aparat și
routerul wireless este prea mare, puterea
semnalului scade. Înregistrarea poate dura
mai mult timp sau instalarea poate eșua.
Dezactivați Datele mobile sau Date
celulare de pe smartphone-ul
dumneavoastră.
• Pentru telefoane iPhone, opriți datele
accesând Configurări → Conexiune
celulară → Date celulare.

Conectați-vă smartphone-ul la routerul
wireless.

NOTĂ
• Pentru a verifica conexiunea Wi-Fi, verificați
dacă pictograma Wi-Fi
de pe panoul de
control este aprinsă.
• Aparatul suportă doar rețele Wi-Fi de 2,4
GHz. Pentru a verifica frecvența rețelei
dumneavoastră, contactați-vă furnizorul de
servicii de internet sau consultați manualul
routerului dumneavoastră wireless.
• Compania LG nu este responsabilă pentru
problemele de conexiune ale SmartThinQ,
defectiuni sau erori cauzate de conexiunea la
retea.
• În cazul în care aparatul are probleme cu
conectarea la rețeaua Wi-Fi, acestea poate fi
situat prea departe de router. Achiziționați un
repetor Wi-Fi (amplificator de semnal) pentru
a îmbunătăți puterea semnalului Wi-Fi.
• Conexiunea Wi-Fi poate să nu se realizeze
sau să se întrerupă din cauza mediului rețelei
din locuință.
• Conexiunea la rețea poate să nu funcționeze
în mod corespunzător în funcție de furnizorul
de servicii de internet.
• Mediul wireless înconjurător poate face ca
serviciul de rețea wireless să funcționeze mai
lent.

• Aparatul nu poate fi înregistrat din cauza
problemelor cu transmisia semnalului wireless.
Deconectați aparatul și așteptați un minut
înainte de a încerca din nou.
• În cazul în care firewall-ul sau routerul dvs.
wireless este activat, dezactivați firewall-ul sau
adăugați o excepție în cadrul acestuia.
• Numele rețelei wireless (SSID) trebuie să fie o
combinație de litere și cifre. (Nu folosiți
caractere speciale)
• Interfața utilizatorului (UI) a Smartphone-ului
poate varia în funcție de sistemul de operare
mobil (OS) și de producător.
• Dacă protocolul de securitate al routerului este
setat pe WEP, este posibil să nu puteți
configura rețeaua. Vă rugăm să schimbați
protocolul de securitate (se recomandăWPA2)
și să înregistrați produsul din nou.

Instalarea aplicației LG SmartThinQ
Căutați aplicația LG SmartThinQ de la
magazinul Google Play Store & Apple App
Store pe un smartphone. Urmați instrucțiunile
pentru a descărca și a instala aplicația.

NOTĂ

• În cazul în care alegeți autentificarea simplă
pentru accesarea aplicației LG SmartThinQ,
va trebuie să treceți prin procesul de
înregistrare a aparatului de fiecare dată când
vă schimbați smartphone-ul sau reinstalați
aplicația.

Funcția Wi-Fi
• Pentru aparate cu logo-ul
sau
Comunicați cu aparatul de pe un smartphone
prin intermediul funcțiilor inteligente comode.

Firmware Update (Actualizare Firmware)
Păstrați actualizată performanța aparatului.

Smart Diagnosis™

Dacă utilizați funcția Smart Diagnosis, veți primi
informații utile, precum modul corect de utilizare
al aparatului pe baza obiceiurilor de utilizare.

Setări

Vă permite să setați diferite opțiuni ale
frigiderului și ale aplicației.

NOTĂ

• În cazul în care vă schimbați routerul wireless,
furnizorul de servicii de internet sau parola
după înregistrarea aparatului, vă rugăm să îl
ștergeți din LG SmartThinQ Setări → Editare
produs și să îl înregistrați din nou.
• Aplicația poate fi modificată cu scopul
îmbunătățirii aparatului fără notificarea
utilizatorilor.
• Funcțiie pot varia în funcție de model.
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FUNCȚII INTELIGENTE (OPˇIONAL)
Conectarea la Wi-Fi

Butonul Wi-Fi, atunci când este utilizat
împreună cu aplicația LG SmartThinQ, permite
conectarea frigiderului la o rețea Wi-Fi din
locuința dumneavoastră. Pictograma Wi-Fi
afișează starea conexiunii la rețea a frigiderului.
Pictograma se aprinde atunci când frigiderul
este conectat la o rețea Wi-Fi.

Prima înregistrare a aparatului

Porniți aplicația LG SmartThinQ și urmați
instrucțiunile din aplicație pentru a înregistra
aparatul.

Reînregistrarea aparatului sau
înregistrarea unui alt utilizator

Țineți apăsat butonul Wi-Fi timp de 3 secunde
pentru a opri temporar această funcție. Porniți
aplicația LG SmartThinQ și urmați instrucțiunile
din aplicație pentru a înregistra aparatul.

NOTĂ

• Pentru a dezactiva funcția Wi-Fi, țineți apăsat
butonul Wi-Fi timp de 3 secunde. Pictograma
Wi-Fi se va stinge.

Informaţii de notificare privind
software-ul open source

Pentru a obţine codul sursă din GPL, LGPL,
MPL şi alte licenţe open source, care sunt
conţinute în acest produs, vă rugăm să vizitaţi
http://opensource.lge.com.
Simptome

În plus faţă de codul sursă, toate condiţiile
licenţei, denegările de responsabilitate privind
garanţia şi notele despre drepturile de autor la
care se face referire sunt disponibile pentru
descărcare.
LG Electronics va oferi şi codul sursă pe
CD-ROM în schimbul unei sume care să
acopere costurile unei asemenea distribuţii
(cum ar fi costurile suporturilor media, de
transport şi de procesare), în urma unei
solicitări prin e-mail la opensource@lge.com.
Această ofertă este valabilă pentru o perioadă
de trei ani de la data ultimului transport al
acestui produs. Această ofertă este valabilă
pentru orice persoană care primeşte aceste
informaţii.

Smart Diagnosis™ cu ajutorul
unui telefon inteligent

• Pentru aparatele cu logo-ul
sau
Utilizați această funcție dacă aveți nevoie de o
diagnosticare exactă printr-un centru de
informații pentru clienți LG Electronics atunci
când aparatul funcţionează necorespunzător
sau se defectează.
Smart Diagnosis™ nu poate fi activată dacă
aparatul nu este conectat la o sursă de
alimentare cu energie. Dacă aparatul nu poate
fi pornit, atunci trebuie efectuată depanarea fără
a utiliza Smart Diagnosis™.

Motiv

Soluţie

Parola pentru Wi-Fi la care
încercați să vă conectați este
incorectă.
Datele mobile pentru
smartphone-ul dvs. sunt
activate.

Aparatul dvs. de
acasă și smartphoneul nu sunt conectate
la rețeaua Wi-Fi.

Denumirea rețelei wireless
(SSID) este setată în mod
incorect.

Frecvența routerului nu este
de 2,4 GHz.

Distanța dintre aparat și router
este prea mare.
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• Găsiți rețeaua Wi-Fi conectată la
smartphone-ul dvs. și eliminați-o,
apoi înregistrați-vă aparatul în
aplicația LG SmartThinQ.
• Opriți Datele mobile ale
smartphone-ului dvs. și înregistrați
aparatul prin intermediul rețelei
Wi-Fi.
• Numele rețelei wireless (SSID)
trebuie să fie o combinație de litere
și cifre. (Nu folosiți caractere
speciale)
• Sunt suportate doar routere cu
frecvența de 2,4 GHz. Setați routerul
wireless la 2,4 GHz și conectați
aparatul la routerul wireless. Pentru
a verifica frecvența routerului,
consultați-vă furnizorul de servicii de
internet sau producătorul routerului.
• În cazul în care distanța dintre
aparat și router este prea mare,
semnalul poate fi slab și conexiunea
poate să nu fie configurată în mod
corect. Mutați routerul astfel încât
acesta să fie mai aproape de aparat.

DIAGNOSTICARE INTELIGENTĂ (NUMAI PENTRU ANUMITE MODELE)
PENTRU MODEL CU CONTROLER INTERN

Funcția Diagnosticare inteligentă este...
Utilizați funcția pentru a contacta centrul service și pentru a primit un diagnostic precis când frigiderul se
defectează sau nu funcționează. Utilizați numai pentru conectarea cu consultantul și nu utilizați în mod uzual.

Cum se utilizează această funcție.
Mai întâi, apelaţi Centrul de service LG. Utilizaţi funcţia Smart Diagnosis (Diagnosticare inteligentă) doar
când vi se cere acest lucru de către agentul de call center LG.
1. Deschideţi uşa frigiderului (de jos)

NOTĂ

2. Apăsaţi butonul de control al temperaturii
frigiderului timp de 3 sec sau mai mult.
3. Dacă sunetul de avertizare se aude de 4 ori,
deschideţi uşa frigiderului (de sus) şi aşezaţi
telefonul lângă orificiul difuzorului.
Verificaţi dacă partea pentru vorbire
(microfonul) telefonului este orientată spre
orificiul difuzorului

4. Nu îndepărtați microfonul în timp ce datele
sunt transmise.
În timpul transmisiei datelor pentru diagnosticarea
inteligentă, așteptați cu telefonul plasat lângă
orificiul microfonului din partea dreaptă sus.

w PRECAUˇII
Sunetul de transmitere poate fi iritant.
Nu îndepărtați telefonul până când sunetul se
oprește ca semn al diagnosticării corecte.
5. După terminarea transmiterii datelor, ascultați
explicațiile consultantului legate de rezultatele
diagnosticării inteligente.
Când transmiterea datelor este realizată, o dată
cu afișarea realizării transmiterii datelor, frigiderul
va fi automat oprit și pornit câteva secunde mai
târziu.
Ascultați explicațiile consultantului legate de
rezultatul diagnosticului analizat și urmați
instrucțiunile.
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• Poziționați telefonul astfel încât microfonul sa
fie aliniat cu orificiul difuzorului.
• Sunetul funcţiei Smart Diagnosis™ este
generat după aproximativ 3 secunde.
• Nu îndepărtaţi telefonul de orificiul difuzorului
în timp ce sunt transmise datele.
• Țineți telefonul la orificiul difuzorului din
dreapta sus și așteptați până când sunt
transmise datele.
• Sunetul de transfer de date poate fi strident
pentru ureche în timp ce sunt transmise
datele pentru funcţia Smart Diagnosis™, dar
nu luaţi telefonul de pe orificiul difuzorului de
diagnosticare precisă până când nu se opreşte
sunetul pentru transferul de date.
• Când transferul de date este complet, este
afișat mesajul de finalizare a transferului iar
panoul de control se deconectează automat și
apoi porneşte din nou după câteva secunde.
Apoi, centrul de informații pentru clienți explică
rezultatul diagnosticării.
• Funcția Smart Diagnosis™ depinde de
calitatea apelului local.
• Performanţa comunicării se va îmbunătăți, iar
dvs. puteți transmite un semnal mai bun dacă
utilizați telefonul fix de acasă.
• În cazul în care transferul de date al funcţiei
Smart Diagnosis™ este slab din cauza calităţii
slabe a apelului, este posibil să nu primiți cele
mai bune servicii Smart Diagnosis™.

DIAGNOSTICARE INTELIGENTĂ (NUMAI PENTRU ANUMITE MODELE)
PENTRU MODELUL CU CONTROLER EXTERN

Funcția Diagnosticare inteligentă este...
Utilizați funcția pentru a contacta centrul service și pentru a primit un diagnostic precis când frigiderul se
defectează sau nu funcționează. Utilizați numai pentru conectarea cu consultantul și nu utilizați în mod uzual.

Cum se utilizează această funcție.
Mai întâi, apelaţi Centrul de service LG. Utilizaţi funcţia Smart Diagnosis (Diagnosticare inteligentă) doar
când vi se cere acest lucru de către agentul de call center LG.
1. Închideţi toate uşile frigiderului şi atingeţi
şi ţineţi apăsat butonul de blocare a afişajului,
w PRECAUˇII
pentru ca acesta să intre în starea blocată.
Sunetul de transmitere poate fi iritant.
Dacă afișajul este deja în starea blocată,
Nu îndepărtați telefonul până când sunetul se
atingeți și mențineți apăsat butonul de
oprește ca semn al diagnosticării corecte.
blocare pentru a reseta blocarea, apoi
atingeți și țineți apăsat din nou butonul
5. După terminarea transmiterii datelor, ascultați
de blocare pentru a transforma starea în
explicațiile consultantului legate de rezultatele
blocată.
diagnosticării inteligente.
Când transmiterea datelor este realizată, o dată
cu afișarea realizării transmiterii datelor, frigiderul
va fi automat oprit și pornit câteva secunde mai
târziu.
Ascultați explicațiile consultantului legate de
w PRECAUˇII
rezultatul diagnosticului analizat și urmați
Dacă trec 5 minute în starea de blocare, funcția
instrucțiunile.
de diagnosticare inteligentă nu va fi activată,
NOTĂ
deci fiți atenți.
• Poziționați telefonul astfel încât microfonul sa
fie aliniat cu orificiul difuzorului.
2. Atingeţi şi ţineţi apăsat butonul de
• Sunetul funcţiei Smart Diagnosis™ este
temperatură a frigiderului timp de 3
generat după aproximativ 3 secunde.
secunde sau mai mult.
(Toate ecranele de afișaj vor fi închise, și,
• Nu îndepărtaţi telefonul de orificiul difuzorului
după un timp, va fi afișat 3 pe partea de afișaj
în timp ce sunt transmise datele.
a frigiderului.)
• Țineți telefonul la orificiul difuzorului din
dreapta sus și așteptați până când sunt
transmise datele.
• Sunetul de transfer de date poate fi strident
pentru ureche în timp ce sunt transmise
datele pentru funcţia Smart Diagnosis™, dar
3. Deschideți toate ușile compartimentelor
nu luaţi telefonul de pe orificiul difuzorului de
frigiderului și ale compartimentelor
diagnosticare precisă până când nu se opreşte
congelatorului și plasați telefonul lângă
sunetul pentru transferul de date.
orificiul microfonului din partea dreaptă sus.
• Când transferul de date este complet, este
Verificați dacă partea laterală (Microfon) a
afișat mesajul de finalizare a transferului iar
telefonului este orientată către orificiul
panoul de control se deconectează automat și
microfonului.
apoi porneşte din nou după câteva secunde.
Apoi, centrul de informații pentru clienți explică
rezultatul diagnosticării.
• Funcția Smart Diagnosis™ depinde de
calitatea apelului local.
• Performanţa comunicării se va îmbunătăți, iar
4. Nu îndepărtați microfonul în timp ce datele
dvs. puteți transmite un semnal mai bun dacă
sunt transmise.
utilizați telefonul fix de acasă.
În timpul transmisiei datelor pentru diagnosticarea
•
În cazul în care transferul de date al funcţiei
inteligentă, așteptați cu telefonul plasat lângă
Smart Diagnosis™ este slab din cauza calităţii
orificiul microfonului din partea dreaptă sus.
slabe a apelului, este posibil să nu primiți cele
Timpul rămas pentru transmiterea datelor este
mai bune servicii Smart Diagnosis™.
afișat pe ecranul de afișaj.
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