FRIDGE-FREEZER
User's Guide
Please read this User's Guide carefully before
operating and keep it handy for reference at all times.

COMBIN√ FRIGORIFIC√
INSTRUCﬁIUNI DE UTILIZARE
V„ rug„m s„ citi˛i cu aten˛ie aceste instruc˛iuni Ónainte de a
utiliza aparatul. P„stra˛i aceste instruc˛iuni pentru a le putea
consulta la nevoie.
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Œnregistrare
Modelul ∫i num„rul serial se g„sesc Ón partea din spate a
aparatului. Num„rul este unic la acest aparat ∫i nu este
disponibil ∫i pentru altele. Trebuie s„ trece˛i aici
informa˛iile cerute ∫i s„ p„stra˛i acest Óndrumar ca pe o
dovad„ permanent„ a achizi˛iei dvs. Capsa˛i aici chitan˛a.

Introducere

Data cump„r„rii

:

Dealerul de la care a˛i cump„rat :
Adresa dealerului

:

Num„rul de telefon al dealerului :
Model nr.

:

Nr. serial

:

Instruc˛iuni importante pentru
siguran˛„
PRECAUﬁII ELEMENTARE PENTRU SIGURANﬁ√
Acest ghid con˛ine multe mesaje importante pentru siguran˛„.
Citi˛i Óntotdeauna ∫i respecta˛i toate mesajele de siguran˛„.

w 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 PERICOL, ATENﬁIE sau
PRECAUﬁII. Aceste cuvinte Ónseamn„:

w PERICOL

Ve˛i fi ucis(„) sau r„nit(„) grav dac„ nu
urma˛i instruc˛iunile.

w ATENﬁIE Pute˛i fi ucis(„) sau r„nit(„) grav dac„ nu
urma˛i instruc˛iunile.

w PRECAUﬁII

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 Ónt‚mpla dac„ nu respecta˛i instruc˛iunile.
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Instruc˛iuni importante pentru
siguran˛„
w ATENﬁIE
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 Ónainte 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 ∫tec„rul cu fa˛a Ón sus ∫i ave˛i grij„ s„ nu fie
prins Ón spatele frigiderului.
Poate curge ap„ Ón„untru sau ∫tec„rul
poate fi deteriorat, ceea ce poate
determina apari˛ia unui incendiu sau o
electrocutare.
Nu l„sa˛i cablul de alimentare s„ fie Óndoit sau ap„sat
de un obiect greu care Ól poate
deteriora.
Cablul de alimentare se poate deteriora,
determin‚nd apari˛ia unui incendiu sau o
electrocutare.
Nu modifica˛i ∫i nu prelungi˛i cablul de
alimentare.
V„ pute˛i electrocuta sau pute˛i provoca
un incendiu Ón urma deterior„rii cablului
de alimentare sau a altor piese.
Scoate˛i ∫tec„rul din priz„ c‚nd cur„˛a˛i, manipula˛i
sau Ónlocui˛i becul interior al frigiderului.
• Pute˛i fi electrocutat(„) sau r„nit(„).
• C‚nd Ónlocui˛i becul interior al
frigiderului, asigura˛i-v„ c„ inelul din
cauciuc pentru prevenirea sc‚nteilor
din soclu nu este scos.
39

Introducere

Instruc˛iuni importante pentru
siguran˛„
Nu trage˛i de cablu ∫i nu atinge˛i ∫tec„rul cu m‚inile
ude.
Pute˛i fi electrocutat(„) sau r„nit(„).

Œndep„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.

Asigura˛i-v„ c„ este f„cut„
Ómp„m‚ntarea.
O Ómp„m„ntare incorect„ poate provoca
defec˛iuni sau electrocutare.

Cablu de Ómp„m‚ntare

Peste 76 cm
Plac„ de cupru

Œn cazul Ón 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.

2. When using the fridge-freezer

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
Ónchiderea u∫ii.

Nu v„ urca˛i pe u∫„ sau pe rafturile u∫ii, nici pe barul
congelatorului sau pe camera de r„cire.
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.
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Instruc˛iuni importante pentru
siguran˛„
Nu instala˛i frigiderul Óntr-un loc ud sau Óntr-un loc Ón
care ajunge apa sau ploaia.
Deteriorarea izola˛iei p„r˛ilor electrice
poate provoca scurgeri de curent.

Nu folosi˛i ∫i nu p„stra˛i Ón frigider sau Ón apropierea
acestuia substan˛e inflamabile, eter,
benzen, alcool, medicamente, gaz
PL, doze cu pulverizare sau produse
cosmetice.
Pot provoca explozie sau incendiu.

Nu pune˛i o lum‚nare aprins„ Ón
frigider pentru Óndep„rtarea
mirosurilor.
Pot provoca explozie sau incendiu.

Nu p„stra˛i medicamente sau materiale de interes
academic Ón 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.

Nu folosi˛i pulverizatoare inflamabile Ón
apropierea frigiderului.
Pot provoca un incendiu.
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Instruc˛iuni importante pentru
siguran˛„
Evita˛i aparatele de Ónc„lzit.
Pot provoca un 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.

Dac„ frigiderul a stat Ón ap„,
folosi˛i-l numai dup„ ce Ól verifica˛i.
Pute˛i fi electrocutat(„) sau se poate
isca un incendiu.

Œn cazul unei scurgeri de gaz, nu atinge˛i frigiderul sau
priza ∫i aerisi˛i imediat Ónc„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„ (80-90 g) este inflamabil„. Œn cazul
Ón care apar scurgeri de gaz Ón urma unei deterior„ri
grave Ón 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.
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Instruc˛iuni importante pentru
siguran˛„
Œn cazul Ón care frigiderul eman„ un miros nepl„cut sau
fum, scoate˛i-l imediat din prizŒ ∫i
contacta˛i centrul de service.
Poate fi provocat un incendiu.
Centrul de service

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.

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 Ón interior sau se
poate produce o reac˛ie chimic„.

C‚nd arunca˛i frigiderul, scoate˛i
materialele de ambalare din u∫„.
Un copil se poate bloca Ón„untru.

Instala˛i frigiderul pe o podea solid„ ∫i dreapt„.
Dac„ Ól instala˛i Óntr-un loc instabil,
acest lucru poate avea consecin˛e
fatale, din cauza c„derii frigiderului la
deschiderea sau Ónchiderea u∫ii.
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Instruc˛iuni importante pentru
siguran˛„
Nu introduce˛i m‚inile sau instrumente metalice Ón
orificiul de ie∫ire a aerului rece, Ón acoperitoare, Ón
partea inferioar„ a frigiderului, Ón
gr„tarul rezistent la c„ldur„ (orificiul
de evacuare) din partea din spate.
Pute˛i fi electrocutat(„) sau r„nit(„).

Dac„ dori˛i s„ arunca˛i frigiderul, contacta˛i biroul
specializat local.
Dac„ dori˛i s„ arunca˛i de∫euri casnice
masive, cum ar fi aparatur„
electrocasnic„ ∫i mobil„, este de
preferat s„ contacta˛i biroul specializat
local.

Biroul specializat

w PRECAUﬁII
Œnc„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 atinge˛i alimentele sau
recipientele din congelator cu m‚inile
ude.
Pute˛i c„p„ta deger„turi.
A∫tepta˛i cel pu˛in 5 minute Ónainte de
a conecta din nou aparatul la priz„.
Func˛ionarea congelatorului poate avea
de suferit.
Nu pune˛i sticle Ón congelator.
Con˛inutul poate Ónghe˛a, iar sticla se
poate sparge, provoc‚nd v„t„m„ri.
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.
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Instruc˛iuni importante pentru
siguran˛„
Nu instala˛i frigiderul Óntr-un loc ud sau Óntr-un loc Ón
care ajunge apa sau ploaia.
Deteriorarea izola˛iei p„r˛ilor electrice
poate provoca scurgeri de curent.

Nu introduce˛i m‚inile Ón partea
inferioar· a frigiderului.
Placa metalic„ din partea de jos poate
provoca r„niri.

C‚nd transporta˛i frigiderul, ˛ine˛i-l
de barele-m‚ner aflate Ón partea din
fa˛„ jos ∫i Ón partea din spate sus.
Œn caz contrar, v„ pot aluneca m‚inile
∫i v„ pute˛i r„ni.

Deoarece deschiderea ∫i Ónchiderea u∫ii 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 Ónchiderea u∫ii poate
determina prinderea picioarelor sau a
m‚inilor Ón deschiz„tura u∫ii sau r„nirea
unui copil de c„tre col˛ul acesteia.

Nu pune˛i animale vii Ón frigider.
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Instruc˛iuni importante pentru
siguran˛„
w Aten˛ie
• Acest frigider cu congelator trebuie instalat Ón mod
corect ∫i amplasat Ón conformitate cu instruc˛iunile
de instalare, Ónainte de a fi pus Ón func˛iune.

Precau˛ii

• Nu scoate˛i frigiderul din priz„ tr„g‚nd de cablul de
alimentare. ﬁine˛i bine de ∫tec„r ∫i trage˛i-l din priz„.
• C‚nd Óndep„rta˛i aparatul de perete, ave˛i grij„ s„ nul trage˛i peste cablul de alimentare sau s„ nu
deteriora˛i cablul.
• Dup„ ce frigiderul cu congelator a fost pus Ón
func˛iune, nu atinge˛i suprafe˛ele reci din
compartimentul congelatorului, mai ales dac„ ave˛i
m‚inile umede sau ude. Se poate Ónt‚mpla s„ vi se
lipeasc„ pielea de aceste suprafe˛e extrem de reci.
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Instruc˛iuni importante pentru
siguran˛„
Accesibilitatea prizei
de alimentare

Priza de alimentare pentru frigiderul cu congelator trebuie
s„ se afle Óntr-un loc accesibil, pentru deconectare rapid„
Ón caz de urgen˛„.

Œnlocuirea cablului
de alimentare

Œn cazul Ón care cablul de alimentare este deteriorat,
trebuie Ónlocuit de produc„tor sau de agentul s„u de
service, ori de c„tre o persoan„ similar„ calificat„, pentru
a evita accidentele.

Pericol

Risc de blocare a copiilor
Œnainte de a arunca vechiul frigider sau congelator:
Scoate˛i u∫ile.
L„sa˛i rafturile la locul lor, astfel Ónc‚t copiii s„ nu poat„
intra Ón„untru.

Nu depozita˛i

Nu depozita˛i benzin„ sau alte substan˛e ori lichide
inflamabile Ón apropierea acestui aparat sau a altuia.

Œmp„m‚ntare

Œn caz de scurtcircuit electric, Ómp„m‚ntarea reduce riscul
de ∫oc electric, printr-un cablu de scurgere a curentului
electric. Pentru a preveni un eventual ∫oc electric, acest
aparat trebuie Ómp„m‚ntat.
Utilizarea neadecvat„ a prizei de Ómp„m‚ntare poate
conduce la ∫oc electric. Consulta˛i un electrician calificat
sau o persoan„ de la service dac„ instruc˛iunile de
Ómp„m‚ntare nu sunt complet Ón˛elese sau dac„ nu sunte˛i
sigur c„ aparatul este Ómp„m‚ntat corect.
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Instruc˛iuni importante pentru
siguran˛„
w Aten˛ie

w Ave˛i grij„ ca orificiile de ventilare ale aparatului sau
Óncastrate Ón acesta s„ nu fie obstruc˛ionate.
w Nu folosi˛i instrumente mecanice sau alte mijloace de
accelerare a procesului de dezghe˛are, altele dec‚t
cele recomandate de produc„tor.
w Nu deteriora˛i circuitul frigorific.
w Nu folosi˛i aparate electrice Ón interiorul
compartimentelor de p„strare a alimentelor, dec‚t
dac„ sunt de tipul recomandat de produc„tor.
w 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 Óns„ ∫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 Ónc„perea Ón
care se afl„ aparatul, timp de c‚teva minute.
Pentru a evita crearea unui amestec de gaz inflamabil Ón
cazul apari˛iei unei scurgeri Ón circuitul frigorific,
dimensiunea Ónc„perii Ón care se afl„ aparatul depinde de
cantitatea de agent frigorific folosit„. Œnc„perea trebuie s„
aib„ c‚te 1 m2 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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Instruc˛iuni importante pentru
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• Dac„ priza de perete este sl„bit„, nu introduce˛i
cablul de alimentare.
Se poate produce un ∫oc electric sau incendiu.

w Precau˛ii

• Nu scoate˛i frigiderul din priz„ tr„g‚nd de cablul de
alimentare. ﬁine˛i bine de ∫tec„r ∫i trage˛i-l din priz„.
Pute˛i deconecta un cablu ∫i produce un scurtcircuit.
• Nu folosi˛i o c‚rp„ ud„ sau umed„ atunci c‚nd
cur„˛a˛i ∫tec„rul. Œndep„rta˛i orice corpuri str„ine din
picioru∫ele ∫tec„rului.
Œn caz contrar, exist„ un risc de incendiu.
• Dup„ ce a˛i scos aparatul din priz„, a∫tepta˛i cel
pu˛in cinci minute Ónainte de a-l conecta din nou la
priz„.
Func˛ionarea anormal„ a frigiderului poate conduce la
pagube materiale.
• Scoate˛i frigiderul din priz„ dac„ nu-l folosi˛i o
perioad„ mai lung„.
Orice deteriorare a sistemului de izolare poate cauza
incendiu.
• Nu l„sa˛i copiii s„ ating„ panoul de control din partea
frontal„ a aparatului sau s„ se joace cu el.
• Agentul frigorific folosit Ón frigider / congelator ∫i
gazele din materialul izolant necesit„ proceduri
speciale de evacuare. Asigura˛i-v„ c„ nici una dintre
˛evile din spatele aparatului nu este deteriorat„,
Ónainte de evacuare.
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Identificarea componentelor

Colt pentru
produse lactate

Bec

Tavita pentru oua

Raft din sticla
detasabil
Raft pentru vin

Cosul din usa

Cutie pentru gust„ri
(Op˛ional)

Rezervor de apa
(Op˛ional)

Sertar pentru legume
Se folose∫te pentru a
pastra legumele si
fructele proaspete si
crocante.

Cos in usa pentru
sticle de 2

Zona miraculoasa
(Op˛ional)
Rezervor de apa
Tavita pentru gheata
Cutia pentru gheata
Maner
Compartiment
congelator

Barul pentru ghea˛„
(Op˛ional)
Colt pentru
produse utile

BALAMA reversibil„
- INFERIOAR√
(Modelul cu bar
pentru ghea˛„)
Picioruse ajustabile
pentru nivelare

Not„

Dac„ constata˛i c„ aparatul dvs. nu dispune de
anumite componente, este posibil ca acestea s„ fie
disponibile numai la alte modele. (adic„ "Zona
miraculoas„" nu este inclus„ la toate modelele)
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Instalare

1. Alege˛i un loc potrivit.
A∫eza˛i frigiderul cu congelator Óntr-un loc unde s„ fie
u∫or de utilizat.

2. Evita˛i s„ a∫eza˛i aparatul Ón apropierea surselor de
c„ldur„, luminii directe a soarelui sau umezelii.

3. Pentru a asigura o circulare adecvat„ a aerului Ón jurul
frigiderului cu congelator, l„sa˛i un spa˛iu suficient Ón
ambele p„r˛i, ca ∫i deasupra, ∫i o distan˛„ de cel pu˛in
2 inci (5 cm) fa˛„ de peretele din spate.

4. Pentru a evita vibra˛iile, aparatul trebuie nivelat.
Dac„ este necesar, ajusta˛i picioru∫ele pentru a
compensa o podea cu neregularit„˛i.
Partea frontal„ trebuie s„ fie pu˛in mai sus dec‚t cea
din spate, pentru a ajuta la Ónchiderea u∫ii.
Picioru∫ele ajustabile pot fi rotite cu u∫urin˛„, Ónclin‚nd
u∫or frigiderul.
Roti˛i picioru∫ele ajustabile Ón sensul invers al acelor de
ceasornic (
) pentru a ridica aparatul ∫i Ón sensul
acelor de ceasornic (
) pentru a-l coborÓ.

5. Cur„˛a˛i bine frigiderul cu congelator ∫i ∫terge˛i tot
praful acumulat Ón timpul transportului.

6. Instala˛i accesoriile cu ar fi cutia pentru cuburi de
ghea˛„ etc. la locurile lor. Acestea sunt ambalate
Ómpreun„, pentru a preveni eventualele deterior„ri Ón
timpul transportului.

7. Conecta˛i cablul de alimentare (sau ∫tec„rul) la priz„.
Nu mai conecta˛i ∫i alte aparate la aceea∫i priz„.

S„ Óncepem

C‚nd frigiderul cu congelator este instalat, l„sa˛i-l 2-3 ore
pentru a se stabiliza la temperatura normal„ de
func˛ionare, Ónainte de a-l umple cu alimente proaspete
sau congelate.
Dac„ scoate˛i cablul din priz„, l„sa˛i s„ treac„ 5 minute
Ónainte de a reporni aparatul.
Acum frigiderul cu congelator este gata de utilizare.
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Controlul temperaturii
Frigiderul cu congelator dispune de comenzi care v„
permit s„ regla˛i temperatura din compartimentul frigiderul
∫i al congelatorului.

Panou de afi∫aj pentru
controlul temperaturii
Ajustarea
temperaturilor ∫i
func∫iilor

Buton de
ajustare a
temperaturii
pentru
compartimentul
zonei
miraculoase

Buton de
ajustare a
temperaturii
pentru
compartimentul
congelatorului

Model LCD

Congelator
expres

Buton de ajustare
a temperaturii
pentru
compartimentul
frigiderului

Buton de vacanta

Buton de blocare

Model LED
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Not„

Toate func˛iile ajustabile la Modelul LCD sunt operate
dup„ ap„sarea oric„rui buton.

Cum se ajusteaz„
temperatura Ón
compartimentul
frigiderului ∫i al
congelatorului

• Temperatura ini˛ial„ a compartimentului congelatorului ∫i
frigiderului este de -20∞C, respectiv 3∞C. Acum pute˛i ajusta
dup„ dorin˛„ temperatura din cele dou„ compartimente.

Model LCD

Model LED

Not„

Temperatura interioar„ real„ variaz„ Ón func˛ie de starea
alimentelor, deoarece setarea de temperatur„ indicat„
este temperatura ˛int„, nu temperatura actual„ din
frigider.
Func˛ia de refrigerare este slab„ la Ónceput. Ajusta˛i
temperatura ca mai sus, dup„ ce folosi˛i frigiderul cel
pu˛in 2-3 zile.
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• Ap„s‚nd butonul, ve˛i putea p„stra legumele, fructele (la
o temperatur„ relativ sc„zut„) sau alte tipuri de alimente
cum ar fi carnea ce urmeaz„ a fi decongelat„, pe∫tele
proasp„t etc.

Func˛ionare Zona
miraculoas„ Col˛ul
de temperatur„ de
tranzi˛ie (Op˛ional)

Mod de folosire
• Pute˛i selecta temperatura optim„ Ón func˛ie de tipul
alimentelor puse la p„strare.

• Sunt disponibile 4 pozi˛ii de selectare a temperaturii,
inclusiv 2∞C, -1∞C, -3∞C ∫i -7∞C.
Legumele / fructele ∫i alimentele de p„strat la rece care
necesit„ men˛inerea umidit„˛ii ∫i pe∫tele / carnea pot fi
p„strate mai proaspete Ón func˛ie de tipul alimentelor
puse la p„strare.
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• Selecta˛i aceast„ func˛ie pentru o congelare rapid„.

Congelator expres

• Aceast„ func˛ie se folose∫te dac„ dori˛i s„ congela˛i
alimentele rapid. Ap„sa˛i o dat„ butonul EXPRESS FRZ.
(congelator expres) ∫i imediat se activeaz„ func˛ia de
congelare rapid„, becul fiind aprins.
• Opera˛iunea de congelator expres dureaz„ circa 3 ore.
C‚nd opera˛iunea se sf‚r∫e∫te, se revine automat la
setarea de temperatur„ anterioar„. Dac„ dori˛i s„ opri˛i
opera˛iunea de congelare rapid„, ap„sa˛i Ónc„ o dat„
butonul EXPRESS FRZ., becul se stinge ∫i opera˛iunea
de congelator expres se Óntrerupe, iar frigiderul revine la
setarea de temperatur„ anterioar„.

In
La selecting
selectarea
"On"
"ON"

In selecting
La
selectarea
"Off"
"OFF"

In selecting
La
selectarea
"On"
"ON"

In selectarea
selecting
La
"Off"
"OFF"

Model LCD

Model LED

• Semnul grafic cu s„geat„ r„m‚ne pe On dup„ ce
clipe∫te de 4 ori; c‚nd se selecteaz„ func˛ia de
congelator expres se aprinde.
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• Cu ajutorul acestei func˛ii, frigiderul cu congelator va
func˛iona Ón modul de economisire a energiei, care este
util dac„ sunte˛i plecat Ón vacan˛„, reduc‚nd consumul
de curent c‚t mai mult posibil.
Ap„sarea butonului "VACATION" activeaz„ func˛ia, becul
fiind aprins, iar ap„sarea Ónc„ o dat„ o dezactiveaz„.

Vacan˛„

In selecting
La
selectarea
"On"
"ON"

In selecting
La
selectarea
"Off"
"OFF"

In selecting
La
selectarea
"On"
"ON"

In selectarea
selecting
La
"Off"
"OFF"

Model LCD

Model LED

Not„

C‚nd este activat modul de vacan˛„, celelalte butoane
nu vor func˛iona. C‚nd v„ Óntoarce˛i din vacan˛„,
dezactiva˛i modul de vacan˛„, astfel Ónc‚t celelalte
butoane s„ func˛ioneze ∫i frigiderul va reveni la setarea
de temperatur„ anterioar„.

56

Func˛ionare

Autotest

• Aceast„ func˛ie detecteaz„ automat defec˛iunile, dac„
se constat„ vreuna Ón timpul utiliz„rii frigiderului.
• Dac„ apare o defec˛iune ∫i aparatul nu mai func˛ioneaz„
la ap„sarea oric„rui buton ∫i nici indiciile nu mai
func˛ioneaz„, nu opri˛i alimentarea cu curent, dar
contacta˛i imediat centrul local de service.
• Dac„ opri˛i alimentarea cu curent, va fi nevoie de mult
timp pentru ca tehnicianul frigotehnist s„ detecteze care
este piesa defect„.

Blocare

Pentru modelul LED
• Prin ap„sarea acestui buton se opre∫te func˛ionarea
celorlalte butoane.
• La fiecare ap„sare a butonului LOCK se repet„
secven˛a "Blocare" sau "Deblocare".
(Pentru "Blocare" ap„sa˛i butonul "LOCK" timp de 3
secunde.
Pentru "Deblocare" ap„sa˛i butonul "LOCK" timp de 1
secunde.)
• C‚nd este activat modul "LOCK", celelalte butoane nu
vor func˛iona.

Laselecting
selectarea
In
"LOCK"
"LOCK"

On/Off

Vita Light
(op˛ional)

Laselecting
selectarea
In
"UNLOCK"
"UNLOCK"

• Prin ap„sarea acestui buton, frigiderul se porne∫te sau
se opre∫te.
• La fiecare ap„sare a butonului ON/OFF se repet„
secven˛a ON ∫i OFF.
(Pentru àOFFá ap„sa˛i butonul àON/OFFá timp de 3
secunde. Pentru àONá ap„sa˛i butonul àON/OFFá timp
de 1 secund„.)
• Ledul func˛ioneaz„ automat toat„ ziua.
Acesta determin„ fotosinteza produselor vegetale.
Vita Light
(Ledurile sunt amplasate Ón
partea din spate a sertarului
pentru legume)

• Vizualizarea razei laser cu anumite instrumente optice
(de exemplu telescoape, binocluri, ochelari, lup„) poate
constitui un risc pentru ochi.
• Ledurile func˛ioneaz„ automat. Nu descoperi˛i ledurile.
Contacta˛i un tehnician calificat dac„ ledurile nu
func˛ioneaz„ corespunz„tor.

w Precau˛ii

Folosirea comenzilor, reglajelor sau Óndeplinirea altor
proceduri dec‚t cele specificate aici poate provoca
57 expuneri periculoase la radia˛ii.
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• Alarma va suna dac„ u∫a frigiderului este l„sat„
deschis„ un timp.
Contacta˛i centrul local de service dac„ alarma continu„
s„ sune ∫i dup„ Ónchiderea u∫ii.

Alarma de la u∫„

Ob˛inerea de ghea˛„

• Scoate˛i recipientul pentru ap„, umple˛i-l ∫i pune˛i-l la
loc.

• Dac„ Ónchide˛i u∫a congelatorului
sau ap„sa˛i butonul recipientului
pentru ap„, apa cade Ón
compartimentul pentru producerea
ghe˛ii.
• Prin rotire, ghea˛a va c„dea Ón
recipientul de p„strare a ghe˛ii
M‚ner de separare a ghe˛ii din
compartimentul pentru producerea
ghe˛ii.

Not„

• Dac„ roti˛i m‚nerul de separare a ghe˛ii Ónainte ca apa
s„ fi Ónghe˛at complet, apa r„mas„ se poate v„rsa Ón
recipientul de p„strare a ghe˛ii, determin‚nd cuburile
de ghea˛„ s„ se lipeasc„unele de altele.
• Scoate˛i ghea˛a din recipientul de p„strare a ghe˛ii
pentru a o utiliza, dar nu turna˛i ap„ Ón recipientul de
p„strare a ghe˛ii pentru ca aceasta s„ Ónghe˛e. La
Ónghe˛are, recipientul de p„strare a ghe˛ii se poate
sparge.
• C‚nd cantitatea de ghea˛„ este maxim„, ghea˛a va
c„dea Ón partea de jos Ón cazul Ón care recipientul de
p„strare a ghe˛ii nu poate fi tras afar„. Ave˛i grij„ ca
recipientul pentru p„strarea ghe˛ii s„ nu fie prea plin.
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Barul pentru ghea˛„
(op˛ional)

• Œmpinge˛i punctul superior al barului p‚n„ c‚nd se aude
un sunet àclicá.
• Dup„ deschiderea barului pentru ghea˛„, pute˛i folosi
compartimentul pentru ghea˛„ ∫i recipientul de p„strare
a ghe˛ii.

w Precau˛ii

• Nu a∫eza˛i obiecte grele pe u∫a barului pentru ghea˛„
∫i nu le permite˛i copiilor s„ se aga˛e de ea.
(Pe l‚ng„ faptul c„ u∫a barului pentru ghea˛„ se poate
deteriora, ∫i copiii se pot r„ni).

Dezghe˛are

• Dezghe˛area are loc automat.
• Apa de dezghe˛are curge pe t„vi˛a de evaporare ∫i se
evapor„ automat.
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Automat de ap„ (op˛ional)
Caracteristici

SUPORT DOZATOR

GRATAR

MANER REZERVOR
CUP√ CAPAC
CAPAC REZERVOR
REZERVOR DE APR
PANOU DECORATIV
ANSAMBLU SUPAPA

• Monta˛i ANSAMBLUL SUPAPEI dup„ ce l-a˛i potrivit
corect fa˛„ de orificiul din u∫„.

Instalare
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Umplerea
REZERVORULUI DE
AP√

1. Dup„ rotirea Ónapoi a M¬NERULUI rezervorului,
REZERVORUL DE AP√ fiind instalat pe U™√,
deschide˛i CUP√ CAPAC ∫i apoi umple˛i cu ap„
folosind un ibric etc.
* Œn timp ce umple˛i cu ap„, urm„ri˛i opera˛iunea prin
fereastra din sticl„ aflat„ pe partea frontal„ a
REZERVORULUI DE AP√.
* Se pot pune p‚n„ la 3 l de ap„.

2. Ap„sa˛i ∫i fixa˛i CUP√ CAPAC.
3. Dup„ cu a˛i umplut cu ap„, fixa˛i M¬NERUL
REZERVORULUI Ón pozi˛ia corect„.

1. Introduce˛i ansamblul supapei Ón capacul unei sticle

Umplerea sticlei PET

PET. (Œn„l˛imea PET-ului; sub 310 mm)

2. Monta˛i sticla PET pe u∫„.
3. Face˛i o gaur„ pentru
trecerea aerului, Ón partea de
sus a sticlei PET.

w Precau˛ii

C‚nd introduce˛i ansamblul supapei, efectua˛i acest
lucru dup„ ce a˛i verificat dac„ ambalajul de cauciuc din
interior este corect montat sau nu.

O
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Pentru a bea

1. Ap„sa˛i suportul dozatorului cu un pahar.
2. C‚nd ap„sa˛i suportul, va curge apa din interiorul
dozatorului.

3. Dac„ Óndep„rta˛i paharul Óncet de suport, nu va c„dea
ap„ pe jos.

w Precau˛ii

Nu folosi˛i alte b„uturi (lapte, suc, b„uturi carbonatate
etc.) dec‚t ap„ de la robinet. Nu trebuie s„ folosi˛i mai
ales b„uturi care con˛in granule (pot rezulta defec˛iuni).

Raft pentru vin
(op˛ional)

• Œn acest col˛ pentru vinuri, sticlele pot fi puse lateral.
Pute˛i apoi s„ Óntoarce˛i invers raftul pentru vinuri ∫i s„-l
sprijini˛i de raft.
Acest lucru va l„sa mai mult spa˛iu.

ex.) Ón uz

ex.) nu este Ón uz
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P„strarea alimentelor
• Nu pune˛i la p„strare alimente care se altereaz„ u∫or la

w Precau˛ii

temperaturi sc„zute, cum ar fi banane ∫i pepene.
• L„sa˛i alimentele fierbin˛i s„ se r„ceasc„ Ónainte de a le
pune Ón frigider. Dac„ pune˛i alimente fierbin˛i Ón
frigiderul cu congelator se pot strica alte alimente, iar
facturile de energie electric„ pot fi mai ridicate.
• C‚nd pune˛i alimente la p„strare, folosi˛i recipiente cu
capac. Ve˛i preveni astfel evaporarea, iar alimentele Ó∫i
vor p„stra gustul ∫i substan˛ele nutritive.
• Nu bloca˛i orificiile de ventilare cu alimente. Circularea
lin„ a aerului rece men˛ine constant„ temperatura din
frigiderul cu congelator.
• Nu deschide˛i u∫a prea des. Deschiderea u∫ii las„ aerul
cald s„ intre Ón frigider ∫i astfel temperatura cre∫te.
• Nu ˛ine˛i prea multe alimente Ón raftul din u∫„, deoarece
Ón acest fel u∫a nu se mai Ónchide bine.
• Nu p„stra˛i sticle Ón compartimentul de congelare - se
pot sparfe c‚nd Ónghea˛„.
• Nu recongela˛i alimentele care au fost decongelate. Œ∫i
vor pierde gustul ∫i substan˛ele nutritive.
• Nu p„stra˛i Ón frigider medicamente, materiale ∫tiin˛ifice
sau alte produse sensibile la temperatur„.
Nu trebuie s„ p„stra˛i Ón frigider produse care necesit„
un control strict al temperaturii.
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• Dac„ dori˛i s„ congela˛i rapid noi alimente, pune˛i-le Ón
sertarul din mijloc al compartimentului de congelare ∫i
apoi ap„sa˛i butonul EXPRESS FRZ.

Not„

Dac„ ˛ine˛i frigiderul cu congelator Óntr-un loc cald ∫i umed,
deschide˛i u∫a des ori pune˛i multe legume Ón el, se poate
forma condens, care nu are nici un efect asupra
performan˛ei aparatului.
Œndep„rta˛i condensul cu o c‚rp„ de praf.
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Informa˛ii generale
• O Óntrerupere a curentului de 1-2 ore nu afecteaz„
alimentele p„strate Ón frigider. Œncerca˛i s„ evita˛i s„
deschide˛i ∫i s„ Ónchide˛i prea des u∫a.

Œntreruperea
curentului

• Scoate˛i alimentele din frigiderul cu congelator ∫i fixa˛i
bine elementele libere cu band„ adeziv„.
• Roti˛i picioru∫ele ajustabile p‚n„ c‚nd se opresc, Ónainte
de a muta frigiderul. Œn caz contrar, acestea pot zg‚ria
podeaua, sau nu ve˛i putea deplasa frigiderul.

Dac„ v„ muta˛i

ﬁeav„ anticondens

• ﬁeava anticondens este
ﬁeav„ anticondens
instalat„ Ón jurul p„r˛ii frontale
a frigiderului cu congelator,
ca ∫i pe partea dintre
compartimentul frigiderului ∫i
al congelatorului, pentru a
preveni formarea
condensului.
• Mai ales dup„ instalare sau c‚nd temperatura ambiant„
este ridicat„, frigiderul cu congelator poate fi fierbinte,
lucru normal.
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Œnlocuirea becului

1. Scoate˛i cablul de
alimentare din priz„.
2. Scoate˛i capacul becului, Ón
timp ce trage˛i de partea
mai proeminent„ din spate.
3. Scoate˛i becul rotindu-l Ón sensul invers al acelor de
ceasornic ∫i instala˛i unul nou.
4. Monta˛i la loc Ón ordinea invers„ a demont„rii.
Becul cu care face˛i Ónlocuirea trebuie s„ aib„ acelea∫i
specifica˛ii ca cel original.

w Precau˛ii

• Trebuie s„ verifica˛i garnitura inelar„, care este din
cauciuc ∫i previne apari˛ia sc‚nteilor.
• Nu atinge˛i becul, Ón cazul Ón care este aprins de mult
timp. Poate fi fierbinte.

Not„

• Capacitatea becului este de MAX 30W.
• Becul va r„m‚ne aprins timp de 7 minute dac„ u∫a
este l„sat„ deschis„ ∫i apoi se stinge pentru siguran˛„.
(Dac„ deschide˛i din nou u∫a, becul se aprinde).

Pentru a inversa
u∫ile

• Frigiderul cu congelator este prev„zut cu u∫i reversibile,
adic„ se pot deschide fie din dreapta, fie din st‚nga,
astfel Ónc‚t s„ se potriveasc„ cu mobila dvs. de
buc„t„rie.

w Precau˛ii

Totu∫i, dac„ dori˛i s„ inversa˛i u∫ile, trebuie s„ chema˛i
agentul de service.
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Cur„˛are
Asigura˛i-v„ c„ a˛i oprit alimentarea cu curent.

Œnainte de cur„˛are
Exterior

Cur„˛a˛i partea exterioar„ a frigiderului cu congelator cu o
c‚rp„ moale Ómbibat„ Ón ap„ fierbinte sau detergent lichid.
Dac„ folosi˛i detergent, asigura˛i-v„ c„ l-a˛i Óndep„rtat cu o
c‚rp„ ud„, curat„.

La fel ca mai sus.

Interior
Dup„ cur„˛are

Verifica˛i dac„ nu cumva cablul de alimentare este
deteriorat, dac„ ∫tec„rul nu s-a supraÓnc„lzie ∫i dac„ este
bine introdus Ón priz„.

w Aten˛ie

Asigura˛i-v„ c„ a˛i ∫ters aparatul cu o c‚rp„ uscat„ dup„
ce l-a˛i sp„lat cu ap„.
Nu folosi˛i praf de cur„˛at, petrol, benzin„, tiner, acid
clorhidric, ap„ clocotit„, perii aspre etc., deoarece pot
deteriora componente ale frigiderului cu congelator.
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GR√TARUL ∫i
T√VIﬁA DE
PICURARE

1. Scoate˛i partea cu orificii a GR√TARULUI cu ajutorul
degetului.

2. ™terge˛i umezeala format„ Ón jurul U™II ∫i T√VIﬁA DE
PICURARE cu ajutorul unei c‚rpe curate.

Automatul exterior

™terge˛i umezeala format„ Ón partea exterioar„ a
dozatorului ∫i de pe suportul dozatorului cu ajutorul unei
c‚rpe.

1. Ridica˛i REZERVORUL DE AP√ ap„s‚nd ∫i fix‚nd

Rezervor de ap„

bra˛ul din partea de jos a REZERVORULUI DE AP√ ∫i
apoi scoate˛i-l.

2. Dup„ ce a˛i scos CAPACUL REZERVORULUI,
cur„˛a˛i ∫i cl„ti˛i bine partea interioar„ / exterioar„ a
REZERVORULUI DE AP√, folosind un agent de
cur„˛are neutru.

Capacul
Rezervorului
& Cup„ Capac

Cur„˛a˛i ∫i cl„ti˛i bine Capacul Rezervorului & CUP√
CAPAC, folosind un agent de cur„˛are neutru.
Mai ales Ón ceea ce prive∫te partea cu ∫an˛uri a
CAPACULUI REZERVORULUI, este de preferat s-o
cur„˛a˛i cu o perie mic„.

Cur„˛a˛i ∫i cl„ti˛i bine ANSAMBLUL SUPAPEI, folosind o
perie mic„. Cl„ti˛i-l Ón timp ce opera˛i la partea inferioar„ a
ansamblului supapei. Fixa˛i de fiecare dat„ garnitura
separat„ de cauciuc pentru cur„˛are Ón pozi˛ia existent„
(pot exista scurgeri de ap„).

Ansamblu supap„
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Depanare
Œnainte de a chema agentul de service, verifica˛i
aceast„ list„.
A˛i putea economisi timp ∫i bani.
Aceast„ list„ include probleme care apar Ón mod
obi∫nuit, dar care nu sunt o urmare a unor
deficien˛e de manoper„ sau de materiale.
Problema

Cauze posibile
• Cablul de alimentare poate s„ fie scos din priz„.
Introduce˛i-l bine.
• Siguran˛a s-a ars sau Óntrerup„torul s-a deconectat.
Verifica˛i ∫i / sau Ónlocui˛i siguran˛a ∫i reseta˛i
Óntrerup„torul.
• Pan„ de curent.
Verifica˛i luminile din cas„.

Frigiderul cu
congelator nu
func˛ioneaz„

• Termostatul nu este setat pe pozi˛ia corect„.
Consulta˛i sec˛iunea referitoare la controlul temperaturii.
• Aparatul este a∫ezat aproape de o surs„ de c„ldur„.
• Timp c„lduros - deschideri frecvente ale u∫ii.
• U∫a a fost l„sat„ deschis„ o perioad„ lung„.
• U∫a de sus˛inere este deschis„ sau traseul aerului
este blocat Ón compartimentul congelatorului.

Compartimentul
frigiderului sau
congelatorului
Temperatura este
prea ridicat„

Vibra˛ii, zdr„ng„nit
sau zgomot anormal

• Podeaua pe care este instalat frigiderul cu congelator
poate fi neregulat„, sau aparatul poate fi instabil.
Nivela˛i-l rotind picioru∫ele ajustabile pentru nivelare.
• Œn partea din spate a frigiderului cu congelator se afl„
obiecte inutile.

Chiciur„ sau ghea˛„
Cristale formate pe
alimentele congelate

• U∫a poate fi Óntredeschis„ ori u∫a de sus˛inere
deschis„.
• Deschideri ale u∫ii prea frecvente sau prea
Óndelungate.
• Chiciura format„ Ón interior este normal„.
• Cel mai probabil, acest fenomen apare Óntr-un spa˛iu
ud.
™terge˛i cu un prosop uscat.

Se formeaz„
umezeal„ pe
suprafa˛a carcasei
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Depanare

Problema

Cauze posibile

Œn interior se
formeaz„ umezeal„

• Deschideri ale u∫ii prea frecvente sau prea Óndelungate.
• Pe timp umed, aerul aduce umiditatea Ón frigider, la
deschiderea u∫ii.

Miros Ón frigider

• Alimentele cu mirosuri puternice trebuie bine acoperite
sau ambalate.
• Verifica˛i dac„ nu exist„ alimente alterate.
• Interiorul trebuie cur„˛at.
Consulta˛i sec˛iunea referitoare la CUR√ﬁARE

U∫a nu se Ónchide
bine

• Pachetele cu alimente ˛in u∫a deschis„.
Muta˛i pachetele care nu las„ u∫a s„ se Ónchid„.
• Frigiderul cu congelator nu este a∫ezat la nivel.
Ajusta˛i picioru∫ele de nivelare.
• Podeaua pe care este instalat frigiderul cu congelator
poate fi neregulat„, sau aparatul poate fi instabil.
Ridica˛i u∫or partea din fa˛„ cu ajutorul picioru∫elor de
nivelare.

Becul din interior nu
func˛ioneaz„

• Nu exist„ curent la priz„.
• Becul trebuie Ónlocuit.
Consulta˛i sec˛iunea referitoare la Ónlocuirea becului.

CASAREA APARATELOR VECHI
1. Aceast„ sigl„ (un co∫ de gunoi Óncercuit ∫i t„iat) semnific„ faptul c„
produsul se afl„ sub inciden˛a Directivei Consiliului European
2002/96/EC.
2. Aparatele electrice ∫i electronice nu vor fi aruncate Ómpreun„ cu gunoiul
menajer, ci vor fi predate Ón vederea recicl„rii la centrele de colectare
special amenajate, indicate de autorit„˛ile na˛ionale sau locale.
3. Respectarea acestor cerin˛e va ajuta la prevenirea impactului
negativ asupra mediului Ónconjur„tor ∫i s„n„t„˛ii publice.
4. Pentru informa˛ii mai detaliate referitoare la casarea aparatelor
vechi, contacta˛i autorit„˛ile locale, serviciul de salubritate sau
distribuitorul de la care a˛i achizi˛ionat produsul.
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