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Introducere

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

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

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

•n caz de deteriorare a cablului de alimentare, acesta trebuie ¶nlocuit de c™tre produc™tor
sau de agentul s™u de service, ori de c™tre o persoan™ similar™, calificat™, pentru evitarea
accidentelor.
Nu modifica^i ≥i nu prelungi^i cablul de alimentare.
 Pute^i suferi un ≥oc electric sau provoca un incendiu.

Aten^ie
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Introducere
Pericol de
accidentare a
copiilor

PERICOL: Risc de accidentare a copiilor.
•nainte de a arunca vechiul dvs. frigider sau congelator:
Scoate^i u≥ile, dar l™sa^i rafturile la locurile lor, astfel ¶nc<t copiii s™ nu se poat™ strecura
u≥or ¶n™untru.
Aparatul nu este proiectat pentru a fi utilizat de copii sau de persoane infirme f™r™
supraveghere.
Copiii trebuie supraveghea^i pentru a v™ asigura c™ nu se joac™ cu aparatul.

Aten^ie

Nu depozita^i ≥i nu utiliza^i benzin™ sau alte substan^e inflamabile, lichide sau gazoase,
¶n apropierea acestui aparat sau a altuia.

Nu depozita^i
Aten^ie

•n caz de scurtcircuit, ¶mp™m<ntarea reduce riscul de ≥oc electric datorit™ cablului de
scurgere a curentului electric.
Pentru a preveni un posibil ≥oc electric, acest aparat trebuie ¶mp™m<ntat; utilizarea
inadecvat™ a bornei de ¶mp™m<ntare poate da na≥tere la ≥oc electric. Consulta^i un
electrician calificat sau o persoan™ de la service dac™ instruc^iunile de ¶mp™m<ntare nu
sunt bine ¶n^elese sau dac™ ave^i dubii c™ aparatul este bine ¶mp™m<ntat.

•mp™m<ntare
Aten^ie

Identificarea componentelor
*Model f™r™ dozator
Compartimentul
congelatorului

Compartiment
ul frigiderului
Col^ pentru produse lactate
Bec
Raft
Suport pentru vin (din plastic sau metal)

Raft ¶n u≥™
Raft sau sertar

Raft •n u≥™ (1 sau 2 buc™^i)
Raft

Bec
Raft sau sertar

Sertar pentru gust™ri (op^ional)
Raft (rabatabil sau normal)
Centru pentru alimente proaspete (op^ional)
Cutie pentru ou™
Raft •n u≥™ (1 sau 2 buc™^i)
Sertar pentru legume
(1 sau 2)

Raft ¶n u≥™

Raft •n u≥™

Sertar (2 sau 3)

Comutator de umiditate
Zona Minune (op^ional)
Compartiment pentru produse
proaspete (op^ional)

Raft ¶n u≥™

Capac inferior

Comutator de conversie
(carne/legume) (op^ional)

NOT>
•
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Dac™ constata^i c™ din aparatul dvs. lipsesc unele componente, este posibil ca
acestea s™ fie folosite numai la alte modele (de exemplu “Centrul pentru b™uturi
r™coritoare” nu exist™ la toate modelele).

Introducere

*Model cu dozator
Compartimentul
congelatorului

Compartiment
ul frigiderului
Col^ pentru produse lactate
Bec
Raft
Suport pentru vin (din plastic sau metal)
Raft •n u≥™

Dispozitiv automat
de fabricat ghea^™
Raft sau sertar

Raft
Dispozitiv pentru recipiente (op^ional)
Sertar pentru gust™ri (op^ional)

Bec
Raft sau sertar

Raft (rabatabil sau normal)
Centru pentru alimente proaspete (op^ional)
Cutie pentru ou™

Sertar pentru legume
(1 sau 2)

sertar
Raft ¶n u≥™

Comutator de umiditate

Sertar (2 sau 3)

Zona Minune (op^ional)
Compartiment pentru produse
proaspete (op^ional)
Raft •n u≥™

Raft ¶n u≥™

Capac inferior

Comutator de conversie
(carne/legume) (op^ional)

NOT>
•

33

Dac™ constata^i c™ din aparatul dvs. lipsesc unele componente, este posibil ca
acestea s™ fie folosite numai la alte modele (de exemplu “Centrul pentru b™uturi
r™coritoare” nu exist™ la toate modelele).

Instalare

Unde se amplaseaz™
1. Amplasa^i aparatul ¶ntr-un loc ¶n care s™
fie u≥or de utilizat.

Alege^i un loc
bun

2. Evita^i s™ a≥eza^i aparatul aproape de
surse de c™ldur™, de lumina direct™ a
soarelui sau de umezeal™.
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. Pentru a evita vibra^iile, aparatul trebuie s™ stea pe o suprafa^™ plan™.
5. Nu instala^i aparatul la o temperatur™ mai mic™ de 5°C. Aceasta ar putea
afecta func^ionarea aparatului.

Evacuarea
aparatului vechi

Acest aparat con^ine lichide (agent frigorific, lubrifiant) ≥i este alc™tuit din componente
≥i materiale refolosibile ≥i / sau reciclabile.
Toate materialele importante trebuie trimise la centrul de colectare a de≥eurilor ≥i pot
fi folosite dup™ prelucrare (reciclare). Pentru a-l duce ¶napoi, contacta^i agen^ia local™.
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Instalare

Scoaterea u≥ii
Aten^ie

Risc de ≥oc electric
•ntrerupe^i alimentarea frigiderului ¶nainte de instalare. Nerespectarea acestei reguli poate
fi fatal™ sau poate da na≥tere la v™t™m™ri grave.
Dac™ u≥a de acces este prea str<mt™
pentru ca frigiderul s™ poat™ trece, scoate^i
u≥a frigiderului ≥i introduce^i frigiderul lateral.
Capac inferior

Scoate^i capacul
inferior ≥i apoi
tubul de
alimentare cu apa

Scoate^i capacul inferior, ridic<ndu-l, ≥i scoate^i
clema, apoi trage^i ¶n sus conducta de alimentare
cu ap™, ap™s<nd ¶n acela≥i timp zona ()
prezentat™ ¶n figura din partea dreapt™.

Tub de alimentare cu ap™

NOT®
•

Dac™ un cap™t al tubului se deformeaz™ sau se zg<rie, t™ia^i partea respectiv™.

1) Scoate^i capacul de la balamale sl™bind
≥uruburile. Separa^i toate cablurile de
conectare cu excep^ia celui de
¶mp™m<ntare.

Scoate^i u≥a
compartimentul
ui congelatorului

Capac
balama

Cabluri
conectare

Linie
¶mp™m<ntare

Balama
superioar™
Contrapiuli^™

Balama superioar™

2) Scoate^i contrapiuli^a rotind-o ¶n sensul
invers acelor de ceasornic () ≥i apoi
ridic<nd balamaua superioar™ ( ).

NOT®
•

C<nd scoate^i balamaua superioar™, ave^i grij™ ca u≥a s™ nu cad™ ¶n fa^™.

3) Scoate^i u≥a compartimentului congelatorului
ridic<nd-o. De aceast™ dat™, u≥a trebuie s™ fie
ridicat™ suficient de mult, astfel ¶nc<t tubul conductei
de alimentare cu ap™ s™ fie complet tras afar™.

Balama inferioar™

NOT®
•

Trece^i u≥a compartimentului frigiderului prin u≥a de acces ≥i l™sa^i-o jos, dar ave^i
grij™ s™ nu deteriora^i tubul conductei de alimentare cu ap™.

1) Sl™bi^i ≥uruburile de la capacul de la balama
≥i scoate^i capacul. Scoate≥i cablul de
conectare, dac™ exist™, cu excep^ia celui de
¶mp™m<ntare.

Scoate^i u≥a
frigiderului

2) Scoate^i contrapiuli^a rotind-o ¶n sensul
invers acelor de ceasornic () ≥i apoi
scoate^i balamaua superioar™ ridic<nd-o
( ).

Cabluri
conectare
Balama
superioar™

3) Scoate^i u≥a compartimentului frigiderului
ridic<nd-o.
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Contrapiuli^™

Instalare

Trece^i frigiderul lateral prin u≥a de acces, dup™
cum se arat™ ¶n figura din dreapta.

Trece^i
frigiderul

Max
5

4

3

2

1

Min
1

FRZ
TEMP

2

REF
TEMP

3

4

5

Max

Montarea u≥ii la loc
Monta^i u≥ile ¶n ordine invers™ fa^™ de scoatere, dup™ ce le-a^i trecut prin u≥a de
acces.

Instalarea conductei de alimentare cu ap™
(*Numai modelul cu dozator)
•nainte de
instalare

Func^ionarea automatului de ghea^™ necesit™ o presiune a apei de 147~834 kPa
(1,5~8,5 kgf/cm2) (adic™ un pahar de h<rtie (180 cc) va fi umplut ¶n 3 secunde).
2
 Dac™ presiunea apei nu atinge valoarea de 147 kPa (1,5 kgf/cm ) sau mai pu^in,
este necesar s™ achizi^iona^i o pomp™ separat™ de presiune pentru ¶nghe^are
automat™ ≥i pentru alimentare cu ap™ rece.
 P™stra^i lungimea total™ a tubului conductei de alimentare cu ap™ ¶n limitele a 8 m ≥i
ave^i grij™ ca tubul s™ nu se ¶ndoaie. Dac™ are 8 m sau mai mult, pot ap™rea
probleme la alimentarea cu ap™ din cauza presiunii apei de drenaj.
 Instala^i tubul conductei de alimentare cu ap™ ¶ntr-un loc aflat departe de c™ldur™.


Aten^ie
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Conecta^i numai la re^eaua de alimentare cu ap™ potabil™.
Consulta^i instruc^iunile de la trusa filtrului de ap™ pentru instalare.

Instalare

Ajustarea ¶n™l^imii
Dac™ u≥a
compartimentului
congelatorului
este mai joas™
dec<t u≥a
compartimentului
frigiderului

Aduce^i u≥a la acela≥i nivel introduc<nd roti^a (de tip) plat ¶n ≥an^ul ≥urubului st<ng de
ajustare a ¶n™l^imii ≥i rotind-o ¶n sensul acelor de ceasornic ().



Dac™ u≥a
compartimentului
congelatorului
este mai ¶nalt™
dec<t u≥a
compartimentului
frigiderului

Aduce^i u≥a la acela≥i nivel introduc<nd roti^a (de tip) plat ¶n ≥an^ul ≥urubului drept de
ajustare a ¶n™l^imii ≥i rotind-o ¶n sensul acelor de ceasornic ().



Dup™ aducerea
u≥ilor la acela≥i
nivel

U≥ile frigiderului se vor ¶nchide u≥or prin ¶n™l^area p™r^ii din fa^™, ajust<nd ≥urubul
pentru ¶n™l^ime. Dac™ u≥ile nu se ¶nchid corect, func^ionarea aparatului poate avea de
suferit.
1. ≤terge^i tot praful acumulat ¶n timpul transportului ≥i cur™^a^i bine aparatul.

Dup™ aceea

2. Instala^i la locurile lor accesoriile cum ar fi cutia pentru cuburi de ghea^™, tava de
evaporare pentru capac etc. Acestea sunt ambalate ¶mpreun™, pentru a
pre¶nt<mpina eventualele deterior™ri din timpul transportului.
3. Conecta^i cablul de alimentare (sau priza) la borna electric™ de ie≥ire. Nu conecta^i
≥i alte aparate la aceea≥i ie≥ire.
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Func^ionare
S™ ¶ncepem
C<nd instala^i prima dat™ frigiderul, 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
¶nghe^ate. Dac™ func^ionarea este ¶ntrerupt™, a≥tepta^i 5 minute ¶nainte de a re¶ncepe.

Ajustarea temperaturilor ≥i func^iilor
*Model f™r™ dozator

Tip-1

Tip-2

38

Func^ionare

*Model cu dozator

Tip-1

Tip-2

NOT®
•

39

Este posibil ca modelul dvs. s™ nu includ™ toate op^iunile.

Func^ionare
Prin aceast™ func^ie se economise≥te energia afi≥at™
Ap™sa^i simultan butoanele FREEZER ≥i EXPRESS FRZ. ≥i ^ine^i-le ap™sate timp de
5 secunde, p<n™ c<nd se aude un „Ding". Toate ledurile/LCD-urile se vor aprinde ≥i
apoi se vor stinge. C<nd modul de economisire a energiei este activat, afi≥ajul va
r™m<ne stins p<n™ la urm™toarea deschidere a u≥ii. Apoi se va activa la fiecare
deschidere a u≥ii sau ap™sare a unui buton ≥i va r™m<ne activat timp de 20 secunde
dup™ ultima deschidere a u≥ii sau folosire a unui buton. Pentru a dezactiva modul de
economisire a energiei, ap™sa^i simultan butoanele FREEZER ≥i EXPRESS FRZ. ≥i
^ine^i-le ap™sate timp de 5 secunde, p<n™ c<nd se aude un „Ding".

Afi≥are
economisire a
energiei
(la unele modele)

Pute^i regla temperatura pentru compartimentul congelatorului ≥i al frigiderului.
Tip-1

Tip-2

FREEZER

Cum se ajusteaz™
temperatura ¶n
compartimentul
congelatorului

FRZ.TEMP.

Mediu(-19ºC)Mediu spre puternic(-22ºC)Puternic(-23ºC)Slab(-15ºC)Mediu spre slab(-17ºC)

Tip-1

Cum se ajusteaz™
temperatura ¶n
compartimentul
frigiderului

Tip-2

REFRIGERATOR
REF.TEMP.

Mediu(3ºC)Mediu spre puternic(2ºC)Puternic(0ºC)Slab(6ºC)Mediu spre slab(4C)

Temperatura interioar™ real™ variaz™ ¶n func^ie de starea alimentelor, deoarece
temperatura indicat™este o temperatur™ ^int™, nu cea real™ din frigider.
 Func^ia de refrigerare este slab™ la ¶nceput. Regla^i temperatura ca mai sus,
dup™ ce a^i folosit frigiderul cel pu^in 2-3 zile.
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Func^ionare
Cum se folose≥te
dozatorul
(la unele modele)



Selecta^i una dintre: ghea^™ pisat™, ap™, cuburi de ghea^™ ≥i ap™sa^i u≥or butonul cu
un pahar sau alt recipient.
Ap™
Aprinde^i becul care
indic™ apa ap™s<nd
butonul de selectare.

•

Ghea^™ pisat™
Aprinde^i becul care indic™
ghea^™ pisat™ ap™s<nd
butonul de selectare.

Cuburi de ghea^™
Aprinde^i becul care indic™
cuburi de ghea^™ ap™s<nd
butonul de selectare.

Referin^™ : ˇine^i o can™ ¶n acest loc timp de c<teva secunde dup™ ob^inerea de ghea^™ sau
ap™, astfel ¶nc<t ultimele pic™turi s™ cad™ ¶n can™ ≥i nu pe podea.

Dispozitiv automat
de fabricat ghea^™
(la unele modele)

Power
Comutator
Switch
Feeler
Arm
Bra^ sond™

Dispozitivul automat de fabricat ghea^™ poate produce automat 6 cuburi odat™,
50-60buc™^i pe zi. Aceast™ cantitate poate varia ¶n func^ie de anumi^i factori, printre
care temperatura ambiental™, deschiderea u≥ii, ¶nc™rcarea congelatorului etc.
 C<nd cutia de p™strare a ghe^ii este plin™, nu se mai produce ghea^™.
 Dac™ nu dori^i s™ folosi^i dispozitivul automat de fabricat ghea^™, seta^i comutatorul
dispozitivului de fabricat ghea^™ pe OFF. Dac™ dori^i s™ folosi^i din nou dispozitivul
automat de fabricat ghea^™, seta^i comutatorul pe ON.


UWAGA
•

Este normal s™ se aud™ un zgomot c<nd ghea^a cade ¶n cutia de p™strare a ghe^ii.

ATENˇIE
 Nu introduce^i m<inile ¶n dispozitivul de fabricat ghea^™ c<nd acesta este ¶n func^iune.
V™ pute^i r™ni.
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Func^ionare
Buc™^ile de ghea^™ sunt lipite unele de altele
 C<nd buc™^ile de ghea^™ sunt lipite unele de altele, scoate^i-le din recipientul pentru
ghea^™, sparge^i-le ¶n buc™^i mici ≥i pune^i-le la loc ¶n recipientul pentru ghea^™.
 Dac™ automatul de ghea^™ produce buc™^i de ghea^™ prea mici sau lipite unele de
altele, cantitatea de ap™ cu care este alimentat dispozitivul de fabricat ghea^™
trebuie ajustat™. Contacta^i centrul de service.
❈ Dac™ ghea^a nu se folose≥te ¶n mod frecvent, buc™^ile se pot lipi unele de altele.
Pan™ de curent
 Ghea^a poate c™dea ¶n compartimentul congelatorului. Scoate^i recipientul pentru
ghea^™ ≥i arunca^i toat™ ghea^a, apoi usca^i-l ≥i pune^i-l la loc. Dup™ ce aparatul este
pornit din nou, se va selecta automat pe ghea^™ pisat™.
Aparatul este instalat recent
 Dureaz™ circa 12 ore pentru ca un frigider nou instalat s™ produc™ ghea^™ ¶n
compartimentul congelatorului.

C™nd automatul
de ghea^™ nu
func^ioneaz™
omogen

V™ rug™m, selecta^i aceast™ func^ie pentru o congelare rapid™.
 Dezactivat➝ Activat➝ Dezactivat se
<Tip-1>
repet™ la fiecare ap™sare a butonului
(
).
 Semnul cu s™geat™ r™m<ne pe On dup™
ce clipe≥te de 4 ori, c<nd se selecteaz™
Activat
Dezactivat
activarea Refriger™rii Speciale.
 Func^ia de congelare rapid™ se
dezactiveaz™ automat dup™ ce trece o
anumit™ perioad™ de timp.

Congelator
expres

Acest buton opre≥te func^ionarea unui alt
buton.
 Secven^a de blocare sau deblocare se repet™
la fiecare ap™sare a butonului (
)
mai mult de 3 secunde.
 Dac™ folosi^i butonul LOCK, nici unul dintre
celelalte butoane nu va func^iona p<n™ c<nd
nu le debloca^i.

Blocare

<Tip-1>

<Tip-2>

Activat

Dezactivat

<Tip-2>

BLOCARE DEBLOCARE

BLOCARE DEBLOCARE

Dozatorul dispune de un bec indicator
pentru ¶nlocuirea cartu≥ului filtrului de ap™.
<Tip-1>
<Tip-2>
 Filtrul de ap™ trebuie ¶nlocuit o dat™ la
≥ase luni.
 Becul filtrului se aprinde pentru a v™
anun^a c<nd s™ ¶nlocui^i filtrul.
 Dup™ ¶nlocuirea filtrului, ap™sa^i ≥i ^ine^i
ap™sat butonul filtrului mai mult de 3 secunde, pentru a reseta indicatorul.

Func^ia de
afi≥are a st™rii
filtrului (ciclul de
¶nlocuire a
filtrului)
(la unele modele)



Bec dozator
(la unele modele)

Acest buton aprinde sau stinge
becul dozatorului.
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Func^ia becului dozatorului este activat™
sau dezactivat™ prin ap™sarea butonului
Bec/Filtru.

<Tip-1>

Activat

Dezactivat

<Tip-2>

Activat

Dezactivat

Func^ionare
Alte func^ii

Cum se face
alimentarea cu
ghea^™ / ap™ rece

Aten^ionare u≥™ deschis™
 Se va auzi un sunet de avertizare de 3 ori, la intervale de treizeci de secunde, dac™
u≥a frigiderului sau a congelatorului este l™sat™ deschis™ mai mult de ≥aizeci de
secunde.
 Contacta^i centrul local de service dac™ sunetul de avertizare continu™ chiar ≥i dup™
ce a^i ¶nchis u≥a.
Func^ia de diagnosticare (detectare a unei avarii)
 Func^ia de diagnosticare detecteaz™ automat o avarie a frigiderului ¶n timpul utiliz™rii.
 Dac™ apare o avarie, aparatul nu va mai func^iona chiar dac™ nu se apas™ nici un
buton ≥i nu exist™ indica^ii. •n acest caz, nu ¶ntrerupe^i alimentarea, dar contacta^i
imediat centrul local de service. Dac™ ¶ntrerupe^i alimentarea, tehnicianul de la service
va avea nevoie de foarte mult timp pentru a detecta piesa avariat™.
Apa este r™cit™ ¶n timp ce este p™strat™ ¶n recipientul pentru ap™ din compartimentul
frigiderului, iar apoi este trimis™ la dozator.
Ghea^a este fabricat™ ¶n dispozitivul automat de fabricare a ghe^ii ≥i trimis™ apoi la
dozator, sub form™ de cuburi sau pisat™.
NOT®
•

Precau^ii

Este normal ca apa s™ nu fie foarte rece la ¶nceput. Dac™ dori^i ap™ mai rece,
ad™uga^i ghea^™ ¶n pahar.

Arunca^i ghea^a (circa 20 buc™^i) ≥i apa (circa 7 pahare) care s-au format prima dat™ de
la instalarea frigiderului.
Prima ghea^™ ≥i ap™ pot include particule sau pot avea un miros de la conducta de
alimentare cu ap™ sau de la cutia de alimentare cu ap™. Acest lucru este necesar ≥i ≥n cazul
¶n care frigiderul nu a fost utilizat o perioad™ mai lung™.
Nu l™sa^i copiii s™ vin™ ¶n contact cu dozatorul
Copiii pot ap™sa incorect butonul sau pot deteriora becurile.
Ave^i grij™ ca alimentele s™ nu blocheze trecerea ghe^ii.
Dac™ sunt a≥ezate alimente la locul pe unde intr™ ghea^a, ghea^a nu mai poate c™dea din
dozator. De asemenea, trecerea ghe^ii poate fi obturat™ cu ghea^™ pisat™, dac™ se folosesc
numai a≥chii de ghea^™. De aceast™ dat™, scoate^i a≥chiile de ghea^™ acumulate.
Nu p™stra^i niciodat™ bidoane cu b™uturi sau alte alimente ¶n recipientul pentru ghea^™
¶n scopul unei r™ciri rapide.
Dac™ proceda^i astfel, pute^i deteriora automatul de fabricat ghea^™.
Nu folosi^i pahare de cristal sub^ire sau de faian^™ pentru a colecta ghea^a.
Este posibil ca astfel de pahare sau recipiente s™ se sparg™.
Pune^i mai ¶nt<i ghea^a ¶ntr-un pahar, ¶nainte de a-l umple cu ap™ sau alte b™uturi.
Este posibil ca apa s™ stropeasc™ dac™ ad™uga^i ghea^™ la lichidul existent ¶ntr-un pahar.
Nu v™ atinge^i cu m<na sau cu alte instrumente de orificiul de ie≥ire a ghe^ii.
Atingerea poate cauza spargerea obiectului sau v™t™marea m<inii.
Nu scoate^i capacul automatului de fabricat ghea^™.
Din c<nd ¶n c<nd, nivela^i suprafa^a astfel ¶nc<t recipientul pentru ghea^™ s™ fie bine umplut cu ghea^™.
Ghea^a se str<nge chiar l<ng™ automatul de fabricat ghea^™. Prin urmare, ¶ntr-o astfel de
situa^ie automatul de ghea^™ poate considera c™ recipientul de p™strare a ghe^ii este plin ≥i
poate opri fabricarea de ghea^™.
Dac™ ob^ine^i ghea^™ p™tat™ opri^i imediat utilizarea ei ≥i contacta^i centrul de service.
Nu folosi^i pahare prea ¶nguste sau prea ad<nci.
Este posibil ca ghea^a s™ se blocheze pe traseu ≥i, astfel, frigiderul se poate avaria.
ˇine^i paharul la o distan^™ adecvat™ de orificiul de ie≥ire a ghe^ii.
Un pahar ^inut prea aproape de orificiul de ie≥ire poate ¶mpiedica ghea^a s™ ias™ afar™.
43 V™ rug™m s™ nu p™ta^i zona de l<ng™ comutatorul din u≥™ cu nici un aliment dulce,
astfel ¶nc<t furnicile s™ nu ¶ntrerup™ func^ionarea normal™ a comutatorului din u≥™.

Func^ionare

Centrul pentru b™uturi r™coritoare (existent numai la unele modele)
Cum se folose ≥te

Deschide^i u≥a centrului pentru b™uturi
r™coritoare.
 Pute^i avea acces la centrul pentru b™uturi
r™coritoare f™r™ a deschide u≥a frigiderului ≥i
prin urmare economisi^i curent electric.
 Becul interior se aprinde ¶n compartimentul
frigiderului c<nd se deschide u≥a centrului
pentru b™uturi r™coritoare. Prin urmare, este
u≥or s™ identifica^i con^inutul acestuia.

Folosi^i u≥a
centrului pentru
b™uturi
r™coritoare ca pe
un suport.

Nu folosi^i u≥a centrului pentru b™uturi
r™coritoare ca pe o mas™ de t™iat ≥i ave^i grij™ s™
nu o deteriora^i cu instrumente ascu^ite.
 Nu v™ sprijini^i bra^ele pe ea ≥i nu ap™sa^i tare.


Nu scoate^i
capacul interior
al centrului
pentru b™uturi
r™coritoare.

Nu a≥eza^i
obiecte
grele pe u≥a
centrului
pentru b™uturi
r™coritoare ≥i nu
le permite^i
copiilor
s™ se aga^e de
ea.
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Centrul pentru b™uturi r™coritoare nu poate
func^iona normal f™r™ capac.



Nu numai c™ u≥a centrului pentru b™uturi
r™coritoare se poate deteriora, dar ≥i copiii se
pot r™ni.

Func^ionare

Raft (existent numai la unele modele)
Raft rabatabil

Pute^i ^ine aici obiecte mai ¶nalte, cum ar fi bidoane sau sticle, ¶mping<nd pur ≥i
simplu jum™tatea din fa^™ a raftului dedesubtul jum™t™^ii din spate. Trage^i c™tre
dvs. pentru a avea din nou un raft ¶ntreg.

Suportul pentru vinuri (existent numai la unele modele)
Ajustarea
suportului pentru
vinuri
(Tip-1)

Sticlele pot fi p™strate lateral ¶n acest col^ pentru
vinuri. Acesta poate fi ata≥at la orice raft.

•n cazul introducerii suportului pentru vinuri :
Trage^i ¶n jos suportul pentru vinuri conform  ,
dup™ ce l-a^i introdus ¶n partea lateral™ de sprijin
a raftului, conform , prinz<ndu-l de sus ca ¶n .
•n cazul deta≥™rii suportului pentru vinuri :
Trage^i spre interior suportul pentru vinuri
conform ➃, dup™ ce l-a^i ^inut ¶n sus conform ➂.

(Tip-2)



!
"

Cu ajutorul acestui sertar pentru vinuri, sticlele
pot fi p™strate lateral.

Cutia pentru ou™
NOT®
Nu folosi^i cutia pentru ou™ drept recipient pentru
p™strarea ghe^ii. Se poate sparge.
• Nu pune^i cutia pentru ou™ ¶n compartimentul
congelatorului sau ¶n compartimentul pentru
r™coritoare.
•
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Func^ionare

Controlul umidit™^ii ¶n compartimentul pentru legume
Umiditatea poate fi ^inut™ sub control rotind comutatorul de control al umidit™^ii
spre st<nga / dreapta atunci c<nd p™stra^i legume sau fructe.
Umiditate ridicat™
HIGH

HUMIDITY CONTROL
LOW
LOW

HIGH

W

LO

Umiditate sc™zut™

IGH

H

HUMIDITY CONTROL
HIGH
LOW

Convertirea ¶ntr-un compartiment pentru legume
sau carne (existent numai la unele modele)


Sertarul de jos din frigider poate fi transformat ¶n compartiment pentru legume sau carne.

Compartimentul pentru carne men^ine temperatura la un punct mai sc™zut dec<t
compartimentul frigiderului, astfel ¶nc<t carnea ≥i pe≥tele s™ poat™ fi p™strate
proaspete un timp mai ¶ndelungat.
NOT®
•

Legumele sau fructele ¶nghea^™ dac™ comutatorul de convertire este setat pe
compartimentul pentru carne. Prin urmare, asigura^i-v™ c™ a^i verificat ¶nainte de
a pune alimentele la p™strare.

Dezodorizant (existent numai la unele modele)
Acest sistem absoarbe ¶n mod
eficient mirosurile puternice cu
ajutorul unui catalizator optic.
Acest sistem nu afecteaz™ ¶n nici
un fel alimentele puse la p™strare.

Cum se folose≥te
sistemul de
dezodorizare
46



Av<nd ¶n vedere faptul c™ este deja instalat pe traseul de introducere a aerului
rece din compartimentul frigiderului, nu este necesar™ o instalare separat™.



Folosi^i recipiente ¶nchise pentru a p™stra alimentele cu mirosuri ¶n^ep™toare. ¶n caz
contrar, aceste mirosuri pot fi absorbite de alte alimente din compartimentul respectiv.

Func^ionare

Col^ de tranzi^ie a temperaturii ¶n zona minune
(existent numai la unele modele)
Ap™s<nd butonul, pute^i depozita legume,
fructe sau alte tipuri de alimente, cum ar fi
carnea ce urmeaz™ a fi decongelat™, pe≥tele
crud etc.

Schimbarea temperaturii ¶n zona minune
(existent numai la unele modele)
Pute^i selecta limitele optime de
temperatur™ ¶n func^ie de tipul
alimentelor depozitate.

Mod de folosire

- Sunt disponibili 3 pa≥i de selectare
a temperaturii, inclusiv -3°C, -1°C ≥i
4°C. Legumele / fructele ≥i
alimentele care trebuie p™strate la
rece ≥i necesit™ umiditate, precum
≥i carnea / pe≥tele pot fi p™strate
mai proaspete ¶n func^ie de tipul
alimentului.
C<nd folosi^i Zona Minune pentru a depozita carne, fructele sau legumele pot
¶nghe^a.
 C<nd folosi^i Zona Minune pentru a depozita carne, carnea sau pe≥tele se pot altera
≥i prin urmare carnea sau pe≥tele trebuie p™strate ¶n compartimentul congelatorului.
 Dac™ se deschide u≥a compartimentului frigiderului, se aprinde becul ¶n setarea
selectat™, iar la ¶nchidere se stinge.
 (Legume/fructe) ➔ (p™strare la rece cu men^inerea umidit™^ii) ➔ (carne) se repet™
secven^ial la fiecare ap™sare a butonului "Selectare".


Zona Minune (existent numai la unele modele)
Scoaterea Zonei
Minune



Instalarea Zonei
Minune





Mai ¶nt<i, scoate^i cutia cu legume.
Dup™ ce a^i ridicat u≥or Zona Minune, pune^i m<na ¶n
interior ≥i trage^i c™tre exterior.

Fixa^i carcasa Zonei Minune pe ≥an^ ≥i glisa^i-o u≥or
c™tre interior.
 Dac™ for^a^i, piesele de leg™tur™ s-ar putea deteriora.
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Sugestii pentru p™strarea alimentelor

Amplasarea alimentelor
(Consulta^i sec^iunea despre identificarea componentelor)

Suportul pentru
vinuri

Depozita^i vinuri.

Sertarul pentru
gust™ri

Pune^i alimente mici, cum ar fi p<inea,
gust™rile etc.
P™stra^i aici diverse alimente ^nghe^ate, cum
ar fi carne, pe≥te, ¶nghe^at™, gust™ri congelate
etc.

Raftul
compartimentului
congelatorului

Pune^i alimente congelate mici,
ambalate.
 Temperatura probabil c™ va cre≥te c<nd
se deschide u≥a. Prin urmare, nu p™stra^i
aici pe termen lung alimente precum
¶nghe^ata etc.

Suportul din u≥™
de la
compartimentul
congelatorului



Sertarul
compartimentului
congelatorului



P™stra^i aici carne, pe≥te, pui etc. dup™ ce
le ambala^i ¶n folie sub^ire.
 Se p™streaz™ uscate.

Col^ul pentru
produse lactate

Pune^i produse lactate, cum ar fi unt,
br<nz™ etc.

Cutia pentru ou™

A≥eza^i aceast™ cutie pentru ou™ ¶n locul
adecvat.

Centrul pentru
b™uturi
r™coritoare

Pune^i alimente de uz frecvent, cum ar fi
b™uturile etc.

Raftul
compartimentului
frigiderului

P™stra^i aici felurile de m<ncare preparate ≥i
alte alimente, la o distan^™ potrivit™.

Suportul din u≥™
de la
compartimentul
frigiderului

Pune^i alimente ambalate mici sau b™uturi,
cum ar fi lapte, suc, bere etc.

Sertarul pentru
legume

Pune^i legume sau fructe.

Col^ul de
convertire sertar
pentru legume /
pentru carne

P™stra^i legume, fructe, carne pe cale de
decongelare, pe≥te crud etc., set<nd
comutatorul de convertire dup™ cum este
necesar.
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Sugestii pentru p™strarea alimentelor

P™strarea alimentelor
P™stra^i alimentele proaspete ¶n compartimentul frigiderului. Modul de congelare ≥i
decongelare a alimentelor reprezint™ un factor important de men^inere a prospe^imii ≥i
aromei.
 Nu p™stra^i alimente care se altereaz™ u≥or la temperaturi sc™zute, cum ar fi banane ≥i
pepene.
 L≥sa^i alimentele fierbin^i s™ se r™ceasc™ ¶nainte de a le pune la p™strare; dac™ pune^i
¶n frigider alimente fierbin^i, pute^i altera alte alimente ≥i se va consuma ≥i mai mult
curent electric.
 C<nd pune^i alimentele la p™strare, acoperi^i-le cu folie de vinil sau a≥eza^i-le ¶ntr-un
recipient cu capac. Acest lucru ¶mpiedic™ umezeala s™ se evapore ≥i ajut™ la
p™strarea gustului ≥i substan^elor nutritive ale alimentelor.
 Nu bloca^i supapele cu alimente. Circula^ia lin™ a aerului rece p™streaz™ temperaturile
din frigider constante.
 Nu deschide^i frecvent u≥a. Deschiderea u≥ii permite intrarea aerului cald ¶n frigider ≥i
determin™ cre≥terea temperaturii.
 Nu ^ine^i prea multe alimente ¶n suportul din u≥™, deoarece acestea se pot ¶mpinge ¶n
rafturile interioare, astfel ¶nc<t u≥a nu se mai poate ¶nchide complet.


Compartimentul
congelatorului

Nu ^ine^i sticle ¶n compartimentul congelatorului – s-ar putea sparge c<nd sunt
¶nghe^ate.
 Nu recongela^i alimentele pe care le-a^i decongelat. Acest lucru cauzeaz™ pierderea
gustului ≥i a substan^elor nutritive.
 C<nd congela^i alimente precum ¶nghe^ata pentru o perioad™ mai lung™, pune^i-le ¶n
raftul congelatorului, nu ¶n suportul din u≥™.
 Nu atinge^i alimentele sau recipientele reci – mai ales dac™ sunt metalice – cu
m<inile ude ≥i nu pune^i produse din sticl™ ¶n compartimentul congelatorului.
- Este posibil ca din acest motiv s™ c™p™ta^i deger™turi, iar recipientele se pot sparge
¶n momentul ¶n care con^inutul ¶nghea^™, cauz<nd v™t™m™ri corporale.


Compartimentul
frigiderului

Evita^i s™ p™stra^i alimente umede ¶n rafturile de sus ale frigiderului; ar putea ¶nghe^a
din cauza contactului direct cu aerul rece.
 Cur™^a^i ¶ntotdeauna alimentele ¶nainte de a le pune ¶n frigider. Legumele ≥i fructele
trebuie sp™late ≥i ≥terse, iar alimentele ambalate ≥terse, pentru a nu se altera celelalte
alimente.
 C<nd ^ine^i ou™ ¶n suport sau ¶n cutia pentru ou™, asigura^i-v™ c™ sunt proaspete ≥i
^ine^i-le ¶ntotdeauna ¶n pozi^ie vertical™, care le p™streaz™ proaspete mai mult timp.


NOT®
•
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Dac™ ^ine^i frigiderul ¶ntr-un loc cald ≥i umed, deschiderea frecvent™ a u≥ii sau
p™strarea multor alimente ¶n el poate cauza formarea condensului, care nu
afecteaz™ func^ionarea aparatului. ¶ndep™rta^i condensul cu o c<rp™ de praf f™r™
grij™.

•ngrijire ≥i ¶ntre^inere

Cum se demonteaz™ componentele
NOT®
•

Demontarea se face ¶n ordine invers™ fa^™ de montare. Asigura^i-v™ c™ a^i deconectat
aparatul de la re^eaua de alimentare cu curent ¶nainte de montare ≥i demontare. Nu v™
folosi^i prea mult de for^™ c<nd demonta^i componentele. Este posibil s™ le deteriora^i.

Deta≥a^i becul, tr™g< ndu-l afar™ (③) ≥i ap™s<nd ¶n acela≥i
timp u≥or (①) ≥i rotind (②) ap™r™toarea becului.
Roti^i becul ¶n sensul invers al acelor de ceasornic. Folosi^i un
bec de 10 Wa^i (max.), pe care ¶l pute^i cump™ra la un centru
de service.

Bec ¶n
compartimentul
congelatorului

!



NOT®
 La acest frigider nu se potrive≥te orice bec.
Asigura^i-v™ c™ folosi^i pentru ¶nlocuire un bec de aceea≥i dimensiune, form™ ≥i putere.
 Luminile de la dozator sunt leduri, care nu pot fi schimbate.


Raft ¶n
compartimentul
congelatorului

Pentru a scoate un raft, ¶mpinge^i raftul spre
st<nga (➁), ridica^i pu^in partea din st<nga a
raftului(), ridica^i apoi partea din dreapta (➂)
≥i scoate^i-l.

Suportul din u≥™

Ridica^i suportul din u≥™ ^in<ndu-l de ambele
capete () ≥i trage^i-l afar™ ¶n direc^ia ().

Cutia de p™strare
a ghe^ii

ˇine^i cutia de p™strare a ghe^ii a≥a cum se
arat™ ¶n figura din dreapta ≥i trage^i-o afar™ ()
¶n timp ce o ridica^i u≥or ().
 Nu demonta^i cutia de p™strare a ghe^ii dec<t
dac™ este necesar.
 Folosi^i ambele m<ini pentru a scoate cutia
pentru ghea^™, ca s™ nu cad™.

Dup™ folosirea
dozatorului

Colectorul de ap™ nu dispune de func^ie de
autodrenaj. Prin urmare, trebuie cur™^at cu
regularitate.
Scoate^i capacul tr™g<nd partea frontal™ a
capacului colectorului de ap™ ≥i ≥terge^i-l cu o
c<rp™ uscat™.
Trage^i capacul complet spre fa^™ (①) ≥i
trage^i ¶n sus partea din spate a capacului
(②), tr™g<nd-o u≥or afar™.
(③) Cur™^a^i podeaua ≥i acoperi^i cu o c<rp™
curat™.
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•ngrijire ≥i ¶ntre^inere

Pentru a scoate acoperitoarea becului, ap™sa^i ie≥itura de sub acoperitoarea becului ¶n
partea din fa^™ ≥i apoi trage^i afar™ acoperitoarea becului.
Roti^i becul ¶n sensul invers al acelor de ceasornic. Se folose≥te un bec de frigider de
max. 40 W, care poate fi cump™rat de la un centru de service.

Becul din
compartimentul
frigiderului

Centrul pentru
b™uturi
r™coritoare



Scoate^i cutia () tr™g<nd ¶n sus.
 Scoate^i sertarul superior de la centrul de
re¶mprosp™tare ≥i apoi trage^i capacul de la
centrul de re¶mprosp™tare ().
 Centrul de re¶mprosp™tare poate fi scos prin
tragere ¶n sus.


NOT®
•

Capacul
compartimentul
ui pentru
legume
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Asigura^i-v™ c™ a^i scos componentele din u≥a frigiderului c<nd scoate^i compartimentul
pentru legume, sertarul pentru gust™ri ≥i capacul centrului pentru b™uturi r™coritoare.

Pentru a scoate capacul compartimentului
pentru legume, trage^i pu^in afar™
compartimentul pentru legume ¶nspre fa^™
(), ridica^i partea frontal™ a capacului
compartimentului pentru legume dup™ cum
se arat™ la () ≥i scoate^i-l.



•ngrijire ≥i ¶ntre^inere

Informa^ii generale
•n timpul vacan^elor cu o durat™ medie, ve^i constata probabil c™ este mai bine s™
l™sa^i frigiderul ¶n func^iune. Pune^i articolele care se pot congela ¶n congelator pentru
a ^ine mai mult.
C<nd inten^iona^i s™-l scoate^i din func^iune, scoate^i toate alimentele, deconecta^i de
la re^eaua de alimentare, cur™^a^i bine interiorul ≥i l™sa^i toate u≥ile DESCHISE pentru
a ¶mpiedica formarea mirosului.

Pe timpul
vacan^ei

Pan™ de curent

Majoritatea penelor de curent care se remediaz™ ¶ntr-o or™ sau dou™ nu vor afecta
temperatura din frigider.
Totu≥i, trebuie s™ reduce^i num™rul de deschideri ale u≥ilor ¶n timp ce curentul este
oprit.

Dac™ v™ muta^i

Scoate^i sau fixa^i bine toate elementele libere din interiorul frigiderului. Pentru a
evita deteriorarea ≥uruburilor de ajustare a ¶n™l^imii, roti^i-le complet spre baz™.

Conducta
anticondens

Peretele exterior al carcasei frigiderului se poate ¶ncinge uneori, mai ales imediat
dup™ instalare.
Nu v™ alarma^i. Acest lucru se datoreaz™ conductei anticondens, care pompeaz™ aer
fierbinte pentru a preveni „transpira^ia" pe peretele exterior al carcasei.

Cur™^are
Este important ca frigiderul s™ fie curat pentru a preveni mirosurile nepl™cute.
Alimentele care s-au v™rsat trebuie ≥terse imediat, deoarece pot acidifica ≥i p™ta
suprafe^ele din plastic dac™ sunt l™sate acolo.

Exterior

Folosi^i o solu^ie c™ldu^™ de s™pun sau detergent slab pentru a cur™^a suprafa^a
frigiderului.
≤terge^i cu o c<rp™ umed™, curat™, ≥i apoi usca^i.

Interior

Se recomand™ cu™^area periodic™. Sp™la^i toate compartimentele cu o solu^ie de
bicarbonat de sodiu sau cu un detergent slab ≥i ap™ cald™. Cl™ti^i ≥i usca^i.
Verifica^i integritatea cablului de alimentare; de asemenea, verifica^i dac™ ≥tec™rul nu
s-a ¶ncins sau dac™ este bine fixat ¶n priz™.

Dup™ cur™^are

Aten^ie

Scoate^i ¶ntotdeauna cablul de alimentare din priz™ ¶nainte de cur™^are ¶n apropierea
p™r^ilor electrice (becuri, comutatoare, comenzi etc.).
≤terge^i umezeala excesiv™ cu un burete sau cu o c<rp™, pentru a preveni intrarea
apei sau lichidelor ¶n p™r^ile electrice, cauz<nd un ≥oc electric.
Nu folosi^i materiale metalice pentru cur™^are, perii, agen^i de cur™^are aspri ≥i abrazivi,
solu^ii puternic alcaline, lichide de cur™^are inflamabile sau toxice, pe orice suprafa^™.
Nu atinge^i suprafe^ele ¶nghe^ate cu m<inile ude sau umede, deoarece obiectele
umede se vor lipi sau vor adera la suprafe^ele extrem de reci.
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•ngrijire ≥i ¶ntre^inere

Depanare
•nainte de a chema un reprezentant de la service, revede^i aceast™ list™. Pute^i economisi astfel
timp ≥i cheltuial™. Aceast™ list™ include problemele cele mai obi≥nuite care nu sunt rezultatul unor
materiale cu deficien^e sau al for^ei de munc™ inadecvate folosite pentru acest aparat.

Cauza posibil™

Problema

Solu^ia

Func^ionarea
frigiderului
Controlul frigiderului este dezactivat.

Compresorul
frigiderului nu
func^ioneaz™

Frigiderul se afl™ ¶n ciclul de
dezghe^are.
Este deconectat de la priza de perete.
Pan™ de curent. Verifica^i luminile din
cas™.
Frigiderul este mai mare dec<t cel pe
care l-a^i avut ¶nainte.

Frigiderul
func^ioneaz™
prea mult sau
un timp prea
¶ndelungat

Temperatura ¶n ¶nc™pere sau afar™ este
prea ridicat™.
Frigiderul a fost deconectat recent pentru
o anumit™ perioad™.
Au fost introduse recent cantit™^i mari
de alimente calde sau fierbin^i.
U≥ile sunt deschise prea des sau o
perioad™ prea mare de timp.
Este posibil ca u≥a frigiderului sau a
congelatorului s™ fie ¶ntredeschis™.

Acest lucru este normal. •n aceste condi^ii,
compresoarele aparatelor mai mari ≥i mai
eficiente func^ioneaz™ un timp mai ¶ndelungat.
Este normal ca un frigider s™ func^ioneze
un timp mai ¶ndelungat ¶n aceste condi^ii.
Dureaz™ c<teva ore ca un frigider s™ se
r™ceasc™ complet.
Alimentele calde vor determina frigiderul
s™ func^ioneze un timp mai ¶ndelungat,
p<n™ c<nd se atinge temperatura dorit™.
Aerul cald care intr™ ¶n frigider determin™
func^ionarea mai ¶ndelungat™ a
compresorului. Deschide^i u≥a mai rar.
Asigura^i-v™ c™ frigiderul st™ pe o
suprafa^™ plan™. Ave^i gri™ ca alimentele
sau recipientele s™ nu blocheze u≥a. A
se vedea sec^iunea DESCHIDEREA /
•NCHIDEREA u≥ilor.

Controlul frigiderului este setat pe
prea rece.

Seta^i controlul frigiderului pe mai cald, p<n™
c<nd temperatura din frigider este satisf™c™toare.

Garnitura de etan≥are a frigiderului sau
a congelatorului este murdar™, uzat™,
rupt™ sau nu este bine fixat™.

Cur™^a^i sau schimba^i garnitura de
etan≥are. O ¶nchidere neetan≥™ a u≥ii va
determina compresorul frigiderului s™
func^ioneze un timp mai ¶ndelungat,
pentru a men^ine temperatura dorit™.

Termostatul men^ine frigiderul la o
temperatur™ constant™.
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Seta^i controlul frigiderului. A se vedea
setarea controlului.
Acest lucru este normal pentru un frigider
cu sistem complet automat de dezghe^are.
Ciclul de dezghe^are are loc periodic.
Asigura^i-v™ c™ ≥tec™rul este bine fixat
¶n priz™.
Contacta^i furnizorul local de curent
electric.

Acest lucru este normal. Frigiderul
merge ≥i se ¶ntrerupe pentru a p™stra
temperatura constant™.

•ngrijire ≥i ¶ntre^inere

Problema

Cauza posibil™

Solu^ia

Termostatul men^ine frigiderul la o
temperatur™ constant™.

Acest lucru este normal. Frigiderul
merge ≥i se ¶ntrerupe pentru a p™stra
temperatura constant™.

Temperatura din
congelator este prea
sc™zut™, ¶ns™
temperatura din frigider
este satisf™c™toare.

Controlul congelatorului este setat pe
prea rece.

Seta^i controlul congelatorului pe o
temperatur™ mai ridicat™, p<n™ c<nd
temperatura din congelator este
satisf™c™toare.

Temperatura din frigider
este prea sc™zut™, iar
temperatura din
congelator este
satisf™c™toare

Controlul frigiderului este setat pe prea
rece.

Seta^i controlul frigiderului pe o
temperatur™ mai ridicat™.

Alimentele p™strate
¶n sertare ¶nghea^™.

Controlul frigiderului este setat pe prea
rece.

A se vedea solu^ia de mai sus.

Carnea p™strat™ ¶n
sertarul pentru
carne proasp™t™
¶nghea^™.

Carnea trebuie p™strat™la o temperatur™
aflat™ imediat sub punctul de ¶nghe^are al
apei (0˚C) pentru un timp maxim de
p™strare ¶n stare proasp™™t™.

Este normal s™ se formeze cristale de
ghea^™ din cauza con^inutului de
umiditate al c™rnii.

Controlul congelatorului este setat pe
prea cald.

Seta^i controlul congelatorului sau
frigiderului pe o temperatur™ mai sc™zut™.

Controlul frigiderului este setat pe prea cald.
Controlul frigiderului afecteaz™ ¶ntr-o
oarecare m™sur™ temperatura din
congelator.

Seta^i controlul congelatorului sau
frigiderului pe o temperatur™ mai sc™zut™.

U≥ile sunt deschise prea frecvent sau
un timp prea ¶ndelungat.

Aerul cald intr™ ¶n frigider / congelator la
fiecare deschidere a u≥ii. Deschide^i u≥a
mai rar.

U≥a este ¶ntredeschis™.

•nchide^i u≥a complet.

Au fost introduse recent cantit™^i mari
de alimente calde sau fierbin^i.

A≥tepta^i p<n™ c<nd frigiderul sau
congelatorul poate atinge temperatura
selectat™.

Frigiderul a fost deconectat recent
pentru o anumit™ perioad™.

Un frigider are nevoie de c<teva ore
pentru a se r™ci complet.

Controlul frigiderului este setat pe
prea cald.

Seta^i controlul frigiderului pe o
temperatur™ mai sc™zut™.

Compresorul
frigiderului nu
func^ioneaz™.

Temperaturile
sunt prea sc™zute.

Temperaturile
sunt prea ridicate.
Temperaturile
din frigider sau
congelator sunt
prea ridicate.

Temperatura din
frigider este prea
ridicat™, dar
temperatura din
congelator este
satisf™c™toare.
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•ngrijire ≥i ¶ntre^inere

Cauza posibil™

Problema

Solu^ia

Sunet ≥i zgomot
Se aude un zgomot
mai puternic c<nd
frigiderul este pornit.
Se aude un zgomot
mai puternic c<nd
porne≥te
compresorul.
Zgomot ca o
vibra^ie sau
z™ng™nit.

Frigiderele de ast™zi au o capacitate
crescut™ de depozitare ≥i men^in
temperaturile mai constante.

Este normal ca nivelul sunetului s™ fie
mai ridicat.

Frigiderul func^ioneaz™ la presiuni mai
ridicate la ¶nceputul ciclului ON.

Acest lucru este normal. Sunetul va fi
mai slab pe m™sur™ ce frigiderul
continu™ s™ func^ioneze.

Podeaua nu este dreapt™ sau este
slab™. Frigiderul se clatin™ pe podea
c<nd este mi≥cat u≥or.

Asigura^i-v™ c™ podeaua este dreapt™ ≥i
solid™ ≥i c™ poate suporta bine un
frigider.

Obiectele a≥ezate pe frigider vibreaz™.

•ndep™rta^i obiectele respective.

Vasele vibreaz™ pe rafturile din frigider.

Este normal ca vasele s™ vibreze u≥or.
Muta^i-le pu^in. Asigura^i-v™ c™ frigiderul
se afl™ pe un plan drept ≥i c™ st™ bine pe
podea.

Frigiderul atinge peretele sau un dulap.

Muta^i frigiderul astfel ¶nc<t s™ nu
ating™ pere^ii sau dulapurile.

Ap™ / umezeal™ /
ghea^™ ¶n interiorul
frigiderului.
Se adun™
umezeal™ pe
pere^ii interiori ai
frigiderului.

Vremea este cald™ ≥i umed™, ceea
ce cre≥te formarea de ghea^™ ≥i
condensul interior.

Acest lucru este normal.

U≥a este ¶ntredeschis™.

A se vedea sec^iunea privitoare la
deschiderea / ¶nchiderea u≥ilor.

U≥a este deschis™ prea des sau un
timp prea ¶ndelungat.

Deschide^i u≥a mai rar.

Vremea este umed™.

Acest lucru este normal c<nd este
vreme umed™. C<nd umiditatea este
mai sc™zut™ De aceast™ dat™.

Ap™ / umezeal™ /
ghea^™ ¶n exteriorul
frigiderului.
Se formeaz™
umezeal™ ¶n
exteriorul
frigiderului sau
¶ntre u≥i.
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U≥a este ¶ntredeschis™, determin<nd
aerul rece din interiorul frigiderului s™
¶nt<lneasc™ aerul cald din exterior.

•ngrijire ≥i ¶ntre^inere

Cauza posibil™

Problema

Solu^ia

Mirosuri ¶n
frigider
Interiorul trebuie cur™^at.

Cur™^a^i interiorul cu un burete, ap™
cald™ ≥i bicarbonat de sodiu.

•n frigider se afl™ alimente cu miros
puternic.

Acoperi^i complet alimentele.

Unele recipiente ≥i materiale de
ambalare produc mirosuri

Folosi^i un alt recipient sau o alt™
marc™ de material de ambalare.

Ambalajele alimentelor ^in u≥a
deschis™.

Muta^i ambalajele care ¶mpiedic™ u≥a
s≥ se ¶nchid™.

U≥a a fost ¶nchis™ prea tare, determin<nd
cealalt™ u≥™ s™ se deschid™ u≥or.

¶nchide^i u≥or ambele u≥i.

Frigiderul nu se afl™ pe o suprafa^™ plan™. Se
balanseaz™ pe podea dac™ este mi≥cat u≥or.

Ajusta^i ¶n¶l^imea cu ajutorul ≥uruburilor.

Podeaua este inegal™ sau slab™.
Frigiderul se balanseaz™ pe podea
dac™ este mi≥cat u≥or.

Asigura^i-v™ c™ podeaua este neted™ ≥i
poate sus^ine frigiderul. Contacta^i un
dulgher care s™ corecteze deforma^iile
sau ¶nclinarea podelei.

Frigiderul atinge peretele sau un dulap.

Muta^i frigiderul.

Alimentele ating raftul ¶n partea de sus a
sertarului.

ˇine^i mai pu^ine alimente ¶n sertar.

≤an^urile pe care culiseaz™ sertarul
respectiv sunt murdare.

Cur™^a^i sertarul ≥i ≥ina.

Recipientul pentru ghea^™ este gol.

C<nd ajunge primul lot de ghea^™ ¶n
recipient, dozatorul ar trebui s™ func^ioneze.

Temperatura din congelator este setat™
pe prea ridicat

Seta^i controlul congelatorului pe o valoare mai
mare astfel ¶nc<t s™ se fac™ cuburi de ghea^™.
C<nd ajunge primul lot de ghea^™ ¶n recipient,
dozatorul ar trebui s™ func^ioneze.

Valva de alimentare cu ap™ casnic™ nu
este deschis™.

Deschide^i valva de alimentare cu ap™
casnic™ ≥i l™sa^i s™ treac™ un timp
suficient ca s™ se fac™ ghea^a. C<nd
ghea^a s-a format, dozatorul ar trebui s™
func^ioneze.

U≥a frigiderului sau a congelatorului nu
este ¶nchis™.

Asigura^i-v™ c™ ambele u≥i sunt
¶nchise.

Deschiderea / ¶nchiderea
u≥ilor / sertarelor
U≥a(ile) nu se
¶nchid(e)

Sertarele se
mi≥c™ cu
dificultate

Dozator
Dozatorul nu
scoate ghea^™
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•ngrijire ≥i ¶ntre^inere

Problema

Cauza posibil™

Solu^ia

Dozatorul nu
scoate ghea^™.

Ghea^a s-a topit ≥i a ¶nghe^at ¶n jurul
burghiului, din cauza utiliz™rii mai pu^in
frecvente, fluctua^iilor de temperatur™ ≥i
/ sau penelor de curent.

Scoate^i recipientul pentru ghea^™ ≥i
decongela^i con^inutul. Cur™^a^i recipientul,
≥terge^i-l cu o c<rp™ uscat™ ≥i pune^i-l la
loc. C<nd se face din nou ghea^a,
dozatorul ar trebui s™ func^ioneze.

Dozatorul de
ghea^™ s-a
blocat.

Cuburile de ghea^™ s-au blocat ¶ntre
bra^ul dispozitivului de fabricat ghea^™ ≥i
spatele recipientului.

Scoate^i cuburile de ghea^™ care
blocheaz™ dozatorul.

Cuburile de ghea^™ sunt lipite unele de
altele.

Folosi^i dozatorul mai des, astfel ¶nc<t
cuburile s™ nu se lipeasc™ unele de altele.

Au fost folosite ¶n dozator cuburi de
ghea^™ cump™rate sau ob^inute ¶n alt
mod.

La acest dozator trebuie folosite numai
cuburile de ghea^™ fabricate de
dispozitivul de fabricat ghea^™.

Valva de alimentare cu ap™ casnic™ nu
este deschis™. A se vedea problema
„Dispozitivul de fabricat ghea^™ nu
fabric™ ghea^™".

Deschide^i valva de alimentare cu ap™
casnic™.

U≥a frigiderului sau a congelatorului nu
este ¶nchis™.

Asigura^i-v™ c™ ambele u≥i sunt ¶nchise.

Apa s-a aflat ¶n recipient un timp prea
¶ndelungat.

Lua^i ≥i arunca^i 7 pahare cu ap™ pentru a
¶mprosp™ta cantitatea de alimentare.
Lua^i ≥i arunca^i ¶nc™ 7 pahare cu ap™
pentru a cl™ti bine recipientul.

Aparatul nu a fost conectat corect la
re^eaua de alimentare cu ap™ rece.

Conecta^i aparatul la re^eaua de ap™ rece
care alimenteaz™ robinetele de la
buc™t™rie cu ap™.

Dozatorul nu
scoate ap™.

Apa are un gust
≥i / sau un
miros nepl™cut.

Se aude un sunet
c<nd cade ghea^a.

Acest sunet este normal c<nd ghea^a fabricat™ automat cade ¶n recipientul pentru
ghea^™. Volumul poate varia ¶n func^ie de amplasarea frigiderului.

Se aude un sunet
c<nd se face
alimentarea cu ap™.

Acest sunet este normal c<nd dispozitivul de fabricat ghea^™ prime≥te ap™ dup™ ce a
scos ghea^™ fabricat™ automat.

Altele.

Citi^i cu aten^ie capitolul „Dispozitivul automat de fabricat ghea^™ ≥i dozatorul" din
acest manual.
CASAREA APARATELOR VECHI
1. Aceast™ sigl™ (un co≥ de gunoi ¶ncercuit ≥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 ¶mpreun™ cu
gunoiul menajer, ci vor fi predate ¶n 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 ¶nconjur™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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