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ACEST FRIGIDER A FOST FABRICAT CU
TEHNOLOGIE DE
SUNTEM

CONVIN≤I C

CU

DEOSEBIT

ATENˇIE, UTILIZAND

O

OR .

FUNCˇIONAREA ≤I

FIABILITATEA ACESTUI APARAT

V

VOR

DEPLIN.

MULˇUMI
CITIˇI

ULTIM

ATENˇIE ACEAST

CARTEA CUPRINDE

?NTREˇINERE,

CARTE

?NAINTE DE A UTILIZA FRIGIDERUL.

DETALIATE DE INSTALARE, OPERARE

INSTRUCˇIUNI
≤I SFATURI

PRECUM

≤I

UTILE.

INSTALARE
1.

Alege^i o loca^ie potrivitTM.
Amplasa^i combina frigorificTM ¶n

CONTINUARE
locuri u≥or

accesibile.
2.

Evita^i amplasarea ¶n apropierea
cTMldurTM, ¶n

contact direct

¶n

umiditate ridicatTM.

zone cu

cu

surselor de

razele solare

CurTM^a^i frigiderul ≥i ≥terge^i praful
parcursul transportului.

2.

Instala^i ¶n locurile rezervate accesoriile cum ar
tTMvi^a pentru ghea^TM etc. Aceste accesorii
sunt ¶mpachetate pentru a preveni deteriorarea
¶n cursul transportului.

sau

3. DacTM modelul dvs. de combinTM este dotat
maner tip barTM, monta^i manerul ¶n

eficient.
cazul ¶n

care ve^i plasa combina frigorificTM
spa^iu restrans, lTMsa^i cel pu^in 25 cm
liberi deasupra ≥i 5 cm ¶n jurul acesteia.
Aparatul trebuie sTM se afle la 2.5 cm de podea,
¶n special dacTM aceasta este acoperitTM cu

conformitate

¶ntr-un

mochetTM.

frigorificTM trebuie pusTM ¶n pozi^ie
orizontalTM pentru a evita vibra^iile. La nevoie,
regla^i picioarele cu filet pentru a compensa
denivelTMrile podelei.
Partea din fa^TM ar trebui sTM fie pu^in mai ridicatTM
decat cea din spate, pentru a ajuta la
¶nchiderea u≥ii.
Picioarele cu filet pot fi manipulate cu u≥urin^TM
¶nclinand u≥or combina. Pentru a ¶nTMl^a
combina, ¶nvarti^i picioarele cu filet ¶n sensul
acelor de ceasornic [
]. Pentru a cobor¶
combina, rTMsuci^i picioarele cu filet ¶n sensul
contrar acelor de ceasornic [
].
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fi≥a

de

instruc^iuni.

cablul de alimentare

sau ≥techerul
Conecta^i
prizTM. Nu utiliza^i aceea≥i prizTM pentru alte
aparate.

5.

?nainte

de a depozita alimente, lTMsa^i aparatul
func^ioneze 2-3 ore.
Verifica^i curentul de aer rece din
compartimentul de congelare pentru a vTM
asigura cTM rTMcirea are loc. Combina
dumneavoastrTM frigorificTM este acum gata de
utilizare.

pentru

cu

un

4.

sTM

4. Combina

5. Nu instala^i combina frigorificTM sub 5˚C
a evita deteriorarea acesteia.

acumulat pe

fi

3. Aerul trebuie sTM circule normal ¶n jurul
combinei pentru ca aceasta sTM func^ioneze

?n

1.

la

COMPONENTE

COMPARTIMENTUL
DE CONGELARE

LampTM

ScalTM pentru
controlul

Raft

Dispozitiv pentru ghea^TM cu

temperaturii
congelatorului

rotire

(op^iune)

Raft

u≥TM congelator

Raft

pentru ouTM

sau

Dispozitiv pentru ghea^TM generic
COMPARTIMENT DE
REFRIGERARE

Dispozitiv pentru apTM
Dezodorizant

Col^ pentru utilitTM^i
Zona de rTMcoare

LampTM
Rafturi

Compartiment pentru
legume
Pentru

pTMstrarea ¶n stare
proaspTMtTM a fructelor,
legumelor etc.

Picior cu filet
echilibrare
MascTM bazTM

NOT

Componentele care sunt prezentate mai
frigorificTM corespund altor modele.

dvs.
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sus

≥i lipsesc

din combina

pentru

FUNCˇIONARE
STINGEREA
DacTM u≥a

a

AUTOMAT

L MPII

DIN INTERIOR

rTMmas deschisTM mai mult de 7

economisi curentul electric
¶nchiderea

A

≥i pentru

a

minute, lampa din interior se stinge automat pentru a
preveni supra¶ncTMlzirea. Alarma va continua sTM sune pa...nTM

la

u≥ii.

BEFORE SETTING THE TEMPERATURE
Deoarece

temperatura frigiderului este men^inutTM constantTM ¶n mod automat indiferent de anotimp,
nu modifica^i reglajele (pentru compartimentele de refrigerare ≥i de

este recomandabil sTM

congelare)

deca...t ¶n

AceastTM combinTM

refrigerare ≥i

un

Reglajul implicit

caz

de nevoie.

frigorificTM

buton de control a temperaturii pentru compartimentul
temperaturii pentru compartimentul de congelare.

are un

disc de control

a

al butonului de control

a

al discului de control

temperaturii pentru compartimentul

temperaturii pentru compartimentul

de

de

refrigerare

este

"Normal".

Reglajul implicit

Deoarece aceastTM combinTM
aceasta

va

porni

a

de

congelare

frigorificTM utilizeazTM un termistor pentru compartimentul
temperatura din compartimentul de refrigerare scade.

de

este "3".

refrigerare,

atunci ca...nd

CONTROLUL TEMPERATURII COMPARTIMENTULUI DE REFRIGERARE
LampTM indicatoare pentru rTMcire

Super rTMcire
Op^iune de rTMcire rapidTM a alimentelor din
compartimentul de refrigerare. Pentru a
activa / dezactiva aceastTM op^iune, apTMsa^i
butonul "Super Cool". ?n cazul ¶n care
butonul Super Cool nu este apTMsat din nou,
op^iunea se dezactiveazTM automat dupTM un
interval de timp.

Lampa clipe≥te timp de douTM minute dupTM
≥i ¶nchiderea u≥ii compartimentului

deschiderea
de

refrigerare.
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FUNCˇIONARE
Pentru

a

utiliza^i

butonul

regla temperatura compartimentului

de

refrigerare,

"REF. TEMP".

Indicatorul LED

lumina de ca...te ori

se va

apTMsa^i

butonul.

SUPER COOL

Temperatura ¶n compartimentul de refrigerare va scTMdea pe
mTMsurTM ce indicatorul LED se apropie de "MIN" la "MAX".
ExistTM cinci

trepte

de

reglare

a

temperaturii

dorite

(de

REF

MP

la MIN la

MAX).
Pentru

un consum

SUPER

R

redus de

electricitate, selecta^i pozi^ia "MIN".

CIRE

Sistemul super rTMcire

activeazTM la

prima pornire a combinei
frigorifice,
pute^i depozita mai multe alimente
Sistemul
de
proaspete.
super rTMcire se dezactiveazTM dupTM ce
¶n compartimentul de refrigerare a fost atinsTM temperatura
specificatTM.
se

astfel ¶nca...t sTM

DacTM este necesar,

apTMsa^i

butonul "SUPER COOL" de pe

Func^ia

este activatTM

dezactivatTM

Func^ia

este dezactivatTM automat dacTM alimentele sunt

≥i

prin apTMsTMri

SUPE

panoul

de

OOL

afi≥aj.

succesive de buton.

¶ndeajuns

de reci.

ECONOMIE DE ENERGIE

SUPER FRIG:

ˇine^i apTMsat acest buton pentru
secunde ≥i lampa se va

5

ˇine^i apTMsat din nou acest buton
pentru 5 secunde ≥i lampa se va

Pute^i

reduce consumul de

ALARMA DE LA
DacTM u≥a

frigiderului

energie

dacTM

opri^i

iluminarea

panoului.

U≤

rTMma...ne

deschisTM, dupTM

un

minut alarma

va suna

de trei

ori, apoi alarma

va suna

de trei

ori la fiecare 30 secunde.

TESTARE
AceastTM

AUTOMAT

func^ie

indicTM

butoanelor de control
Nu

problemele apTMrute ¶n cadrul combinei frigorifice. ?n
efect ≥i afi≥ajul aratTM diferit.

aceastTM

nu are

deconecta^i aparatul

de la

re^eaua

electricTM

≥i apela^i
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centrul de service.

situa^ie, apTMsarea

FUNCˇIONARE
CONTROLUL TEMPERATURII COMPARTIMENTULUI DE CONGELARE
Temperatura
FREEZER CONTROL
1

FREEZER MIN

3

NORMAL

10

odatTM

cu

Deoarece

cazul ¶n

care

regla^i dispozitivul

CUBURI DE
Verifica^i tipul

2

temperatura compartimentului
de control al

temperaturii

la

este

de

cu

congelare nu este
pozi^ia "High" (7-10).

producere

a

cuburilor de

ghea^TM

existent ¶n cadrul combinei dvs.

Tipul generic
Pentru a ob^ine cuburi de ghea^TM, umple^i tTMvi^a cu
apTM ≥i amplasa^i-o ¶n compartimentul de congelare.

Pentru a extrage
capete ≥i rTMsuci^i

SFAT

cuburile de

congelare

coboarTM

de

ghea^TM, ^ine^i tTMvi^a

de

u≥or.

Pentru a desprinde cu u≥urin^TM cuburile de
ghea^TM, turna^i apTM peste tavTM ¶nainte de a o
rTMsuci.

TTMvi^e pentru
ghea^TM

Tipul cu rotire

Cutie pentru

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

Pentru a desprinde cuburile de ghea^TM, roti^i u≥or
dispozitivul din partea anterioarTM a tTMvi^ei. Cuburile
ghea^TM vor cTMdea ¶n cutia de dedesubtul tTMvi^ei.
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cuburi de

de

unei

suficient de scTMzutTM ¶n

GHEAˇ

sistemului de

de

numTMrului de pe discul de control.

temperatura compartimentelor

de

?n

compartimentul

refrigerare ≥i
congelare
men^inutTM
ajutorul
cantitTM^i fixe
de aer rece, temperatura compartimentului de refrigerare
cre≥te atunci cand temperatura din compartimentul de
congelare scade.

FREEZER MAX

43

din

cre≥terea

ghea^TM

timpul iernii,

FUNCˇIONARE
ZONA DE
Atunci ca...nd

R

se

COARE

deschide u≥a, aerul mai cald

influen^TM ¶n zona de rTMcoare.
Astfel pute^i pTMstra alimentele

mai

nu are

proaspete ¶n

nici

o

aceastTM zonTM.

Raftul ≥i inser^iile pentru zona de rTMcoare trebuie a≥ezate ¶n
pozi^ia prevTMzutTM. DacTM este mutatTM, zona de rTMcoare nu ¶≥i

poate ¶ndeplini

rolul.

DEZGHEˇARE
Dezghe^area

are

loc automat.

dezghe^are se scurge ¶n tava
este amplasatTM ¶n partea din
spate-jos a combinei frigorifice, de unde se
evaporeazTM automat.
Apa provenitTM
de evaporare

din

care

DEZODORIZANT
"Catalizatorul TiO2"

Catalizatorul

(OPˇIONAL)

asigurTM

TiO2

dezodorizarea combinei

frigorifice.
Mirosurile

proaspete

neplTMcute din compartimentul de alimente
sunt ¶ndepTMrtate fTMrTM efecte dTMunTMtoare

asupra alimentelor

sau

consumatorilor.

Mod de utilizare
Deoarece catalizatorul este

proaspete,
Nu

acesta

introduce^i

nu

amplasat ¶n interiorul
manipulare.

duzei de

din

aer rece

compartimentul pentru

alimente

necesitTM

obiecte

cu

varf

ascu^it ¶n

interiorul duzei de

aer rece

deoarece

pute^i

deteriora catalizatorul

dezodorizant.
Atunci cand

pentru

a

depozita^i

alimente

puternic mirositoare, ¶mpacheta^i-le

evita contaminarea celorlalte alimente.

Refolosirea catalizatorului
Catalizatorul

poate fi recondi^ionat ≥i refolosit dupTM
perioadTM de utilizare ¶n condi^ii de miros
puternic.
Extrage^i dezodorizantul din partea superioarTM a
compartimentului de refrigerare, ¶ndepTMrta^i
umiditatea sau mirosul neplTMcut din acesta cu
ajutorul unui uscTMtor de pTMr ≥i amplasa^i-l ¶n
lumina solarTM pentru ca razele ultraviolete sTM
¶ndepTMrteze mirosul neplTMcut.
o
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sau

pTMstra^i-le ¶n recipiente ¶nchise

FUNCˇIONARE
LAMPA CU RAZE

INFRARO≤II (OPˇIONAL)

Caracteristici

Lampa

cu raze

limiteazTM fenomenul de

infraro≥ii

uscare a

alimentelor

≥i

contribuie la

men≥inerea formei

acestora.

De asemenea,
alimentelor

prin cre≥terea nivelului acidului nucleic,
pentru perioade mai lungi de timp.

Depozitarea eficientTM

a

-

pentru pTMstrarea
≥i negTMtite

(feliate): pe≥te proaspTMt,

infraro≥ii pTMstreazTM

aroma

≥i

mirosul

alimentelor

Este recomandatTM
necondimentate

razele

carne

alimentelor

proaspTMtTM etc.

Lampa cu raze infraro≥ii (FIR) contribuie la pTMstrarea
gustului original al alimentelor, prevenind fermentarea

sau

¶nmuierea acestora
-

legume condimentate,

iaurt etc.

¶n

PTMstra^i compartimentul de congelare alimentele
gTMtite ≥i alimentele care se stricTM u≥or
ouTM fierte, legume pentru condimentare etc.

care au

fost
-

Func^ionare
Lampa cu raze infraro≥ii se activeazTM atunci cand
frigorificTM ¶ncepe sTM func^ioneze. Pe parcursul
func^ionTMrii combinei, activarea ≥i dezactivarea lTMmpii cu
raze infraro≥ii este controlatTM ¶n mod automat de
temperatura din interiorul combinei, astfel ¶ncat nu
combina

necesitTM controlul dvs.

Lampa cu raze infraro≥ii
speciale de protec^ie.

este

acoperitTM

Efectul

lTMmpii

cu raze

infraro≥ii

va

Efectul

lTMmpii

cu raze

infraro≥ii

va

alimentelor ¶n loc de
Atunci cand

provoca^i

Avertisment

vase

cu

materiale

fi redus dacTM aceasta este
fi

¶mbunTMtTM^it
acoperite.

dacTM

acoperitTM

sau

obturatTM.

utiliza^i pungi transparente

verifica^i func^ionarea lTMmpii cu raze infraro≥ii evita^i sTM o atinge^i
degete din cauza temperaturii mari de la suprafa^a lTMmpii.

la ambalarea

deoarece

risca^i

sTM vTM

arsuri la

Nu atinge_i lampa cu raze infraro_ii _n timpul func_ion_rii acesteia, deoarece risca_i
provoca_i arsuri la degete din cauza temperaturii mari de la suprafa_a l_mpii.
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FUNCˇIONARE (dispozitivul pentru apTM)
Caracteristici

EXTERIOR

CLAPET

DE DOZARE

GRIL

TAV
PIC

PENTRU

TURI

INTERIOR

CLAPET

ORIFICIU

INEL DE FIXARE

MOTOR

(?N INTERIOR)

SUPORT PENTRU
RECIPIENTUL CU

AP

REZERVORUL DE AP
DISC DE BLOCARE

CLAPET

CAPAC

M

NER

RECIPIENT PENTRU

AP

25

FUNCˇIONARE (dispozitivul pentru apTM)
Umplerea recipientului pentru apTM
1 Roti^i

discul de blocare ¶n

turna^i apTM

¶n

2

direc^ia sTMge^ii ≥i

?nchide^i capacul fixa...nd mai ¶nta...i
celTMlalt conform

recipient.

capTMt, apoi

figurii

4 Asigura^i componenta

3 Plasa^i recipientul pentru apTM ¶n suportul pentru
recipient din interiorul compartimentului de
refrigerare. Asigura^i-vTM cTM proeminen^a
componentei de conectare este aliniatTM cu
clapeta. ?mpinge^i partea de conectare ¶n
orificiu pa...nTM ca...nd se fixeazTM cu un clic.

un

de conectare

cu

ajutorul

inelului de fixare.

ClapetTM
Proeminen^TM

?

ATENˇIE

?

?

numai

Folosi^i

apTM;

nu

Apa fierbinte trebuie

alte

lichide,

rTMcitTM ¶nainte de

inelul de fixare

Utiliza^i

folosi^i

pentru

a

cum ar

fi bTMuturi

fi turnatTM ¶n

a

rTMcoritoare, lapte

sau

sucuri.

recipientul pentru apTM.

asigura recipientul pentru apTM ≥i

a

preveni mi≥carea sau

cTMderea acestuia.

Utilizarea

dispozitivului

1 ApTMsa^i clapeta

de dozare

cu

2 Apa curge

ajutorul paharului.

ata...ta

timp ca...t clapeta de

dozare

men^inutTM ¶n pozi^ie apTMsatTM. Clapeta
revine la pozi^ia ini^ialTM dupTM ¶ndepTMrtarea
paharului ≥i apa ¶nceteazTM sTM curgTM.

este

?

NOT

Motorul

pentru

se

a

rote≥te ¶n

sens

invers ca...teva secunde

elimina apa rTMmasTM ¶n tuburi.

(Acest

suptTM ¶napoi).
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dupTM

lucru este

eliberarea
cauza

clapetei

de dozare

sunetului emis de apa

FUNCˇIONARE (dispozitivul pentru apTM)
CUR ˇARE
Grila

≥i

tava

1 Trage≥i

tava

pentru picTMturi
pentru picTMturi ≥i ¶ndepTMrta^i grila.

2 VTMrsa^i apa ¶n chiuvetTM, spTMla^i

.

picTMturi ≥i grila

cu un

tava pentru
detergent obi≥nuit ≥i clTMti^i

bine.

Recipientul pentru apTM
1

2 CurTM^a^i

?ndepTMrta^i capacul

interiorul

≥i

exteriorul

recipientului

pentru apTM cu ajutorul unui detergent pentru
vase ≥i clTMti^i bine cu apTM de la robinet.

Alte

componente

?ndepTMrta^i capacul, curTM^a^i-l ¶mpreunTM cu elementul de legTMturTM cu ajutorul
clTMti^i

unui

detergent obi≥nuit ≥i

bine.

?

ATENˇIE

?

Utiliza^i apTM cTMldu^TM pentru curTM^are.
Utiliza^i

numai

apTM pentru curTM^are.

DacTM

a^i

folosit

dispozitivul pentru a turna bTMuturi
sau patru pahare de apTM.

rTMcoritoare, turna^i apTM ¶n recipient ≥i umple^i succesiv trei
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FUNCˇIONARE (dispozitivul pentru apTM)
DEPOZITAREA ALIMENTELOR
Depozita^i

alimentele

alimentelor
Nu

depozita^i

LTMsa^i

la

proaspete ¶n compartimentul pentru refrigerare. Men^inerea prospe^imii ≥i
¶nghe^are ≥i dezghe^are al acestora.

temperaturi joase

mancarea fierbinte sTM

combina

frigorificTM poate

Acoperi^i

alimentele
nu se va

Nu bloca^i
frigorificTM.

duzele de

alimente u≥or

perisabile,

rTMceascTM ¶nainte de

se

a o

cum ar

fi

bananele, ananasul ≥i pepenii.

depozita. Introducerea de alimente fierbin^i
≥i la cheltuieli mari cu energia electricTM!

¶n

duce la alterarea altor alimente

depozitate

umezeala

Nu deschide^i
temperaturii.

aromei

mult de modul de

depinde

cu

folie de

evapora, iar alimentele
aer.

Circula^ia

aerului

u≥a frecvent. Deschiderea

plastic sau introduce^i-le ¶ntr-un recipient cu capac. Astfel,
¶≥i vor pTMstra gustul ≥i proprietTM^ile nutritive.
asigurTM men^inerea temperaturii egale ¶n

rece

u≥ii permite

intrarea aerului cald ¶nTMuntru

combina

≥i provoacTM cre≥terea

COMPARTIMENTUL DE CONGELARE
Nu

depozita^i

sticle ¶n

Nu

recongela^i

compartimentul

alimentele

de

congelare

decongelate pentru

evita

a

acestea

--

pot crTMpa

atunci cand

pierderea gustului ≥i

a

¶nghea^TM.

proprietTM^ilor

nutritive ale

acestora.

Atunci cand
rafturile

depozita^i pentru perioade mai lungi alimente ¶nghe^ate,
compartimentului de congelare, nu pe u≥a acestuia.

?ncTMrcarea pentru congelare
sTM

se

facTM ¶n

pozi^ia

--

Se recomandTM

ca

cum ar

¶ncTMrcarea alimentelor

nou

fi

¶nghe^ata, plasa^i-le

introduse

pe

pentru congelare

urmTMtoare:

Alimente

nou

introduse

COMPARTIMENTUL DE REFRIGERARE
Evita^i amplasarea
deoarece acestea

SpTMla^i

alimentelor umede ¶n

pot ¶nghe^a ¶n

partea

contact direct

din

cu

spate

aerul

a

rafturilor

compartimentului

refrigerare,

alimentele ¶nainte de

alimentelor

refrigerare. SpTMla^i ≥i ≥terge^i legumele si fructele, curTM^a^i ambalajele
¶mpachetate pentru a preveni alterarea alimentelor ¶nvecinate.

Asigura^i-vTM cTM ouTMle depozitate pe rafturile speciale sunt proaspete ≥i depozita^i-le
pentru cTM astfel ¶≥i vor pTMstra prospe^imea o perioadTM mai ¶ndelungatTM.
Raftul u≥ii
?ncTMrcarea
performan^elor.
--

NOT

de

rece.

alimentelor pe

¶ntreaga suprafa^TM a

raftului

u≥ii

nu va

¶n

pozi^ie

verticalTM

duce la scTMderea

Este posibilTM formarea de condens ¶n interiorul combinei frigorifice dacTM aceasta este
amplasatTM ¶ntr-o zonTM caldTM ≥i umedTM, dacTM deschide^i frecvent u≥a sau dacTM depozita^i ¶n
interior multe legume. Acest fenomen nu afecteazTM func^ionarea combinei frigorifice ≥i nu
este un motiv de ¶ngrijorare. ≤terge^i condensul cu ajutorul unei carpe moi.
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CUR ˇARE
COMPONENTE DIN INTERIOR

Men^ine^i curTM^enia combinei frigorifice pentru a
preveni apari^ia mirosurilor neplTMcute. Alimentele
vTMrsate trebuie
acestea

≥terse imediat, ¶n caz contrar
acidifia ≥i pTMta suprafe^ele

putandu-se

SpTMla^i rafturile
compartimentelor, rafturile de pe u≥i, tTMvile de
depozitare, garniturile magnetice de pe u≥i etc.
Utiliza^i o solu^ie cTMldu^TM de sTMpun sau detergent
de vase pentru a curTM^a interiorul combinei
frigorifice. ≤terge^i folosind o carpTM curatTM ≥i
umedTM, apoi usca^i.

de

plastic.
Nu utiliza^i bure^i metalici, perii metalice, solu^ii de
curTM^are abrazive sau solu^ii puternic alcaline la
curTM^area suprafe^elor.

?nainte

AVERTISMENT

¶ncepe curTM^area, aminti^i-vTM cTM
obiectele umede se vor lipi de suprafe^ele foarte
reci. Nu atinge^i suprafe^ele ¶nghe^ate cu mainile
ude

de

sau

a

Deconecta^i aparatul

Utiliza^i o solu^ie cTMldu^TM de sTMpun
detergent de vase pentru a curTM^a exteriorul
combinei frigorifice. ≤terge^i folosind o carpTM
curatTM ≥i umedTM, apoi usca^i.
--

sau

INTERIOR

Nu
?

Este recomandabil sTM

curTM^a^i regulat
≥i componentele din interior.
Utiliza^i o solu^ie cTMldu^TM de sTMpun sau detergent
de vase pentru a curTM^a interiorul combinei
frigorifice. ≤terge^i folosind o carpTM curatTM ≥i
umedTM, apoi usca^i.
--

de la

re^eaua electricTM ¶nainte de

a

spTMla ¶n apropierea componentelor electrice (lTMmpi,
¶ntrerupTMtoare, reglaje etc.). ≤terge^i apa cu ajutorul unui
burete sau carpe pentru a preveni scurgerea apei ¶n
interiorul componentelor electrice ≥i riscul unui ≥oc electric.

umede.

EXTERIOR

--

interiorul combinei

utiliza^i

lichide de

curTM^are

inflamabile

sau

toxice.

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

?

Detergen^i corespunzTMtori Solu^ie vegetalTM pentru spTMlat
apTM cu sTMpun.

vase,
?

?n

cazul

nerespectTMrii

acestor

indica^ii, pot surveni

modificTMri de culoare.

INFORMAˇII GENERALE
SCHIMBAREA DOMICILIULUI

VACANˇE
Este indicat sTM

?ndepTMrta^i sau lega^i toate obiectele mobile din interiorul

frigorificTM ¶n prizTM ¶n timpul
Amplasa^i alimentele care pot
fi ¶nghe^ate ¶n compartimentul de congelare pentru a le
prelungi valabilitatea. DacTM inten^iona^i sTM pleca^i pentru o
perioadTM mai lungTM de timp, scoate^i toate alimentele din
combinTM, decupla^i-o de la re^eaua electricTM, curTM^a^i
complet interiorul ≥i lTMsa^i toate u≥ile DESCHISE pentru a
preveni formarea de mirosuri.
lTMsa^i

combina

vacan^elor de duratTM medie.

combinei

frigorifice.

Pentru

evita deteriorarea

cand sunt retrase

Este

posibil ca peretele
refrigerare sTM se

¶ncTMlzeascTM

DE CURENT

special
Cele mai multe ¶ntreruperi de curent dureazTM mai
douTM

pu^in

de

≥i

Acest

combinei

fapt se

conductei

prin

care
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dupTM
alarma^i.

datoreazTM

anti-condens,

circulTM lichid de

rTMcire cald
exterior.

exterior al

uneori, ¶n

imediat

instalare. Nu vTM

nu afecteazTM temperatura din interiorul
frigorifice. Este indicat, totu≥i, sTM deschide^i de
cat mai pu^ine ori u≥a pe perioada ¶ntreruperii curentului.
?n cazul unor ¶ntreruperi de duratTM mai lungTM, plasa^i un
bloc de ghea^TM uscatTM deasupra alimentelor ¶nghe^ate.
ore

picioarelor cu filet, roti^i-le panTM

complet ¶n interior.

CONDUCTA ANTI-CONDENS

de

?NTRERUPERI

a

prin peretele

compartimentului

Conducta anticondens

?NLOCUIREA L MPII
LAMPA COMPARTIMENTULUI DE CONGELARE
Pentru

partea

extrage lampa compartimentului

a

din

conform

spate

figurii

a

din

dispozitivului

de

de

congelare, apuca^i
protec^ie ≥i trage^i spre dvs.

de

dreapta.

LAMPA COMPARTIMENTULUI DE REFRIGERARE
Pentru

a

¶n

ce

refrigerare, trage^i ¶n jos
timp
apTMsa^i partea triunghiularTM
ajutorul degetelor mari, apoi
trage^i spre dvs. conform figurii din dreapta.
extrage lampa compartimentului

de

cu

AVERTISMENTE IMPORTANTE
NU

UTILIZAˇI

PRELUNGITOARE

DESPRE

posibil, nu conecta^i ≥i alte aparate la
aceea≥i prizTM pentru a preveni suprasolicitarea
re^elei electrice, care ar putea duce la ¶ntreruperea

?n

≤TECHERULUI

DE

≥techerul

de alimentare sTM fie accesibil

deconectare

rapidTM ¶n

caz

de

astfel ¶ncat

pentru

de alimentare este

DE

deteriorat,

acesta

trebuie ¶nlocuit de
service

pentru

sau
a

de

o

electric,

preveni

eventualele
la

≥ocuri electrice,

acest

pTMmant.

Utilizarea necorespunzTMtoare a firului de
¶mpTMmantare poate duce la electrocutare. Consulta^i
un electrician calificat sau un agent de service dacTM
ave^i ¶ndoieli cu privire la instruc^iunile de
¶mpTMmantare, sau cu privire la corectitudinea
¶mpTMmantTMrii aparatului.

ALIMENTARE

≥techerul

a

aparat trebuie legat

urgen^TM.

?NLOCUIREA ≤TECHERULUI
DacTM

eventualitatea unui scurt circuit

Pentru

frigorificTM trebuie amplasatTM

LA

electric.

ALIMENTARE
Combina

MANTARE (LEGARE

¶mpTMmantarea reduce riscul electrocutTMrii,
reprezentand o cale de scurgere a curentului

curentului electric.

ACCESIBILITATEA

?MP

P MANT)

DacTM este

producTMtor, de un agent de
persoanTM cu calificTMri similare

evita riscurile.

Acest

ATRACˇIE PERICULOAS
Un frigider gol poate reprezenta o atrac^ie foarte
periculoasTM pentru copii. ?ndepTMrta^i garniturile,
dispozitivele de blocare, capacele sau u≥ile
aparatelor neutilizate pentru a evita
pericolul de sufocare.

aparat trebuie ¶mpTMmantat (legat la
pTMmant).

NU

Nu
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AMANAˇI! ACˇIONAˇI ACUM!
materiale inflamabile, explozive
chimice ¶n combina frigorificTM.

depozita^i

sau

?NAINTE DE A SOLICITA
SOLICIT
DAC

RILE

DEPANAREA

PENTRU DEPANARE POT FI ADESEA EVITATE!

FRIGIDERUL DVS. NU

FUNCˇIONEAZ

CORECT, VERIFICAˇI MAI ?NTAI URM

TOARELE

CAUZE POSIBILE:

PROBLEM

CAUZE POSIBILE

FRIGIDERUL NU

FUNCˇIONEAZ

S-a

siguran^TM?

ars o

Cablul de alimentare
electricTM

TEMPERATUR
?N

PREA

RIDICAT

COMPARTIMENTUL DE

CONGELARE SAU DE
REFRIGERARE

Dispozitivul

a

fost deconectat de la

re^eaua

este conectat corect?

de control

a

temperaturii

nu

este

reglat

corect.
este

Aparatul

amplasat langTM

un

perete

sau

langTM

o

sursTM de cTMldurTM.
Vreme cTMlduroasTM

deschideri frecvente ale u≥ii.
U≥a
pentru o perioadTM prelungitTM
de timp.
Frigiderul con^ine cantitTM^i mari de alimente.
a

ZGOMOTE ANORMALE

sau nu

--

fost lTMsatTM deschisTM

Combina
instabilTM

frigorificTM

sau

este instalatTM pe

denivelatTM,

sau

o suprafa^TM
picioarele cu filet trebuie

reglate.
?n spatele
FRIGIDERUL EMITE MIROSURI

combinei

frigorifice

se

aflTM obiecte inutile.

Alimentele

puternic mirositoare trebuie ¶mpachetate
acoperite.
Interiorul trebuie curTM^at.

sau

PE

SUPRAFAˇA

COMPARTIMENTULUI SE

FORMEAZ

CONDENS

Este

un

fenomen

obi≥nuit ¶n perioade

crescutTM.

U≥a

a
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fost lTMsatTM deschisTM.

cu

umiditate

bine

