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INFORMAˇII IMPORTANTE PENTRU SIGURANˇ®
PRECAUˇII ELEMENTARE PENTRU SIGURANˇ®
Acest ghid con^ine multe mesaje importante pentru siguran^™. Citi^i ¶ntotdeauna ≥i
respecta^i toate mesajele de siguran^™.
Acesta este simbolul de avertizare pentru siguran^™. V™ avertizeaz™ cu privire la mesajele de siguran^™
care v™ informeaz™ despre accidentele care v™ pot fi fatale sau v™ pot r™ni, pe dvs. sau alte persoane, ori care
pot deteriora produsul. Toate mesajele de siguran^™ vor fi precedate de simbolul de avertizare pentru siguran^™
≥i de cuv<ntul de semnalare a riscului PERICOL, ATENˇIE sau PRECAUˇII. Aceste cuvinte ¶nseamn™:

PERICOL
ATENˇIE
PRECAUˇII

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

Pute^i fi ucis(™) sau r™nit(™) grav dac™ nu urma^i instruc^iunile.

Indic™ o situa^ie riscant™ iminent™ care, dac™ nu este evitat™, poate conduce
la v™t™m™ri u≥oare sau medii ori poate deteriora doar produsul.

Toate mesajele de siguran^™ vor identifica riscul, v™ vor spune cum s™ reduce^i posibilitatea unei v™t™m™ri ≥i ce
se poate ¶nt<mpla dac™ nu respecta^i instruc^iunile.

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

1. C<nd conecta^i aparatul la priz™
Trebuie s™ folosi^i o priz™ dedicat™.

Nu l™sa^i ≥tec™rul cu fa^a ¶n sus ≥i ave^i grij™
s™ nu fie prins ¶n spatele frigiderului.

• Folosirea mai multor aparate la aceea≥i priz™ poate
provoca un incendiu.
• Disjunctorul electric poate
deteriora alimentele, iar
dozatorul poate prezenta
scurgeri.

Poate curge ap™ ¶n™untru
sau ≥tec™rul poate fi
deteriorat, ceea ce poate
determina apari^ia unui
incendiu sau o
electrocutare.

Dac™, ¶n timpul instal™rii, ¶mpinge^i frigiderul
dup™ ce a^i scos cablul de alimentare, evita^i
prinderea sau ap™sarea cablului.

Nu l™sa^i cablul de alimentare s™ fie ¶ndoit
sau ap™sat de un obiect greu care ¶l poate
deteriora.

Aceasta ar putea constitui un risc de incendiu sau
electrocutare.

Cablul de alimentare se
poate deteriora, determin<nd
apari^ia unui incendiu sau o
electrocutare.
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INFORMAˇII IMPORTANTE PENTRU SIGURANˇ®
1. C<nd conecta^i aparatul la priz™
Nu modifica^i ≥i nu prelungi^i cablul de
alimentare.

Scoate^i ≥tec™rul din priz™ c<nd cur™^a^i,
manipula^i sau ¶nlocui^i becul interior al
frigiderului.

V™ pute^i electrocuta sau
pute^i provoca un incendiu ¶n
urma deterior™rii cablului de
alimentare sau a altor piese.

• Pute^i fi electrocutat(™) sau r™nit(™).
• C<nd ¶nlocui^i becul interior al
frigiderului, asigura^i-v™ c™
inelul din cauciuc pentru
prevenirea sc<nteilor din soclu
nu este scos.

Scoate^i cablul de alimentare f™r™ s™ ^ine^i de
cablu, ci de cap™tul
≥tec™rului.

•ndep™rta^i apa sau praful din ≥tec™r ≥i
introduce^i-l, av<nd grij™ s™ fie bine fixate
capetele.

Pute^i provoca o electrocutare,
un scurtcircuit sau un
incendiu.

Praful, apa sau o conexiune
nesigur™ pot provoca un
incendiu sau o electrocutare.

Nu trage^i de cablu ≥i nu atinge^i ≥tec™rul cu
m<inile ude.

A≥tepta^i cel pu^in 5 minute ¶nainte de a
conecta din nou
aparatul la priz™.

Pute^i fi electrocutat(™) sau
r™nit(™).

Func^ionarea congelatorului
poate avea de suferit.

Asigura^i-v™ c™ este f™cut™ ¶mp™m<ntarea.

•n cazul ¶n care cablul de alimentare sau
≥tec™rul este deteriorat, ori dac™ orificiile
prizei sunt sl™bite, nu le
folosi^i.

O ¶mp™m<ntare
incorect™ poate provoca
defec^iuni sau
electrocutare.

Acestea pot provoca o
electrocutare, un scurtcircuit sau
un incendiu.

Asigura^i-v™ c™ introduce^i ≥tec™rul ¶ntr-o
priz™ dedicat™ cu voltajul corespunz™tor ≥i cu
¶mp™m<ntare.
Dac™ utiliza^i un prelungitor, asigura^i-v™ c™
utiliza^i unul cu ¶mp™m<ntare.
Aceasta poate provoca un incendiu.
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INFORMAˇII IMPORTANTE PENTRU SIGURANˇ®
2. C<nd folosi^i frigiderul
Nu a≥eza^i obiecte grele sau periculoase
(recipiente cu lichide) pe
frigider.

Nu v™ urca^i pe u≥™ sau pe rafturile u≥ii, nici
pe barul congelatorului sau pe camera de
r™cire.

Pot c™dea ≥i cauza v™t™m™ri,
incendiu sau electrocutare la
deschiderea sau ¶nchiderea u≥ii.

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.

Nu l<sa^i copiii s< intre ¶n interiorul
produsului.

Nu a≥eza^i pe frigider vaze cu flori, ce≥ti,
produse cosmetice,
medicamente sau alte
recipiente cu ap™.

Dac™ un copil intr™ ¶n frigider,
via^a lui poate fi pus™ ¶n pericol.

Prin c™dere, pot provoca un
incendiu, electrocutare sau
v™t™mare.

Deschiderea ≥i ¶nchiderea cu putere a u≥ii
frigiderului poate determina c™derea
alimentelor p™strate ¶n co≥ul frigiderului ¶n
urma impactului, r™nindu-v™ astfel picioarele;
prin urmare, lua^i-v™ m™suri de precau^ie.

Nu folosi^i ≥i nu p™stra^i ¶n frigider sau ¶n
apropierea acestuia substan^e inflamabile,
eter, benzen, alcool, medicamente, gaz PL,
doze cu pulverizare
sau produse
cosmetice.
Pot provoca explozie
sau incendiu.

Nu instala^i frigiderul ¶ntr-un loc ud sau ¶ntrun loc ¶n care ajunge apa
sau ploaia.

Nu p™stra^i medicamente sau materiale de
interes academic •n frigider.
Dac™ p™stra^i materiale
care necesit™ un control
strict al temperaturii,
acestea se pot deteriora
sau poate avea loc o
reac^ie nea≥teptat™, ceea
ce poate constitui un risc.

Deteriorarea izola^iei p™r^ilor
electrice poate provoca
scurgeri de curent.
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INFORMAˇII IMPORTANTE PENTRU SIGURANˇ®
2. C<nd folosi^i frigiderul
Pentru a usca interiorul nu utiliza^i un
usc™tor ≥i nu aprinde^i
o lum<nare pentru a
¶ndep™rta mirosul.

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

Pot provoca explozie sau
incendiu.

Pot provoca un
incendiu.

Nu folosi^i pulverizatoare inflamabile ¶n
apropierea
frigiderului.

Dac™ frigiderul a stat ¶n ap™, folosi^i-l numai
dup™ ce ¶l verifica^i.
Pute^i fi electrocutat(™)
sau se poate isca un
incendiu.

Pot provoca un incendiu.

•n caz de tunete ≥i fulgere sau dac™ nu
utiliza^i aparatul o perioad™ mai lung™,
scoate^i cablul de
alimentare din priz™.

Acest aparat nu este conceput pentru a fi
utilizat de c™tre persoane (inclusiv copii) cu
capacit™^i fizice, senzoriale sau mintale
reduse sau c™rora le lipsesc experien^a ≥i
cuno≥tin^ele, except<nd cazul ¶n care sunt
supravegheate sau au primit instruc^iuni ¶n
leg™tur™ cu utilizarea aparatului, din partea
unei persoane responsabile pentru siguran^a
lor.

Exist™ pericolul electrocut™rii
sau provoc™rii unui incendiu.

Copiii trebuie supraveghea^i pentru a v™
asigura c™ nu se joac™ cu aparatul.
•n cazul unei scurgeri de gaz, nu atinge^i
frigiderul sau priza ≥i aerisi^i imediat
¶nc™perea.

Nu pulveriza^i ap™ pe partea exterioar™ sau
interioar™ a frigiderului ≥i nu cur™^a^i aparatul
cu benzen sau
solven^i.

• 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™.
•n cazul ¶n care apar
scurgeri de gaz ¶n
urma unei deterior™ri
grave ¶n timpul
transportului,
instal™rii sau folosirii
frigiderului, orice
sc<nteie poate
provoca incendiu
sau arsuri.

Deteriorarea izola^iei
p™r^ilor electrice poate
provoca electrocutare sau
incendiu.
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2. C<nd folosi^i frigiderul
Nu l™sa^i nici o persoan™, cu excep^ia
personalului calificat, s™ demonteze, s™
repare sau s™ aduc™ modific™ri frigiderului.

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

Pute^i fi r™nit(™),
electrocutat(™) sau se
poate isca un
incendiu.

Poate fi provocat un
incendiu.

C<nd arunca^i frigiderul, scoate^i materialele
de ambalare din u≥™.

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.).

Un copil se poate bloca
¶n™untru.

Poate constitui un risc
nea≥teptat de incendiu,
electrocutare, deteriorare a
materialului p™strat ¶n
interior sau se poate
produce o reac^ie chimic™.

Instala^i frigiderul pe o podea solid™ ≥i
dreapt™.

Dac™ dori^i s™ arunca^i frigiderul, contacta^i
biroul specializat local.

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

Dac™ 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.

Nu introduce^i m<inile sau instrumente
metalice ¶n orificiul de ie≥ire a aerului rece, ¶n
acoperitoare, ¶n partea inferioar™ a
frigiderului, ¶n gr™tarul rezistent la c™ldur™
(orificiul de
evacuare) din
partea din spate.
Pute^i fi electrocutat(™)
sau r™nit(™).
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PRECAUˇII
•nc™lcarea acestei instruc^iuni poate determina v™t™m™ri corporale sau deteriorarea locuin^ei
sau a mobilei. V™ rug™m s™ v™ lua^i de fiecare dat™ m™suri de precau^ie.
Nu atinge^i alimentele sau recipientele din
congelator cu
m<inile ude.

Nu pune^i ¶n frigider alimente f™r™ nicio
ordine.
Alimentele pot c™dea ¶n timpul deschiderii ≥i ¶nchiderii
u≥ii frigiderului ≥i pot r™ni persoanele.

Pute^i c™p™ta
deger™turi.

Nu pune^i sticle ¶n congelator.

Nu introduce^i m<inile ¶n partea inferioar™ a
frigiderului.

Con^inutul poate ¶nghe^a, iar
sticla se poate sparge,
provoc<nd v™t™m™ri.

Placa metalic™ din partea de
jos poate provoca r™niri.

C<nd transporta^i frigiderul, ^ine^i-l de barelem<ner aflate ¶n partea din fa^™ jos ≥i ¶n partea
din spate sus.

Deoarece deschiderea ≥i ¶nchiderea u≥ii sau
a barului frigiderului poate provoca
v™t™marea corporal™ a persoanelor din jur,
v™ rug™m s™ v™ lua^i m™suri de precau^ie.

•n caz contrar, v™ pot
aluneca m<inile ≥i v™
pute^i r™ni.
Deoarece produsul este
greu, dac™ este
transportat de c™tre o
singur™ persoan™ se pot provoca r™niri sau accidente.

Deschiderea sau ¶nchiderea u≥ii poate determina
prinderea picioarelor
sau a m<inilor ¶n
deschiz™tura u≥ii sau
r™nirea unui copil de
c™tre col^ul acesteia.

Nu pune^i animale vii
¶n frigider.

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

INSTALARE
1. Alege^i o loca^ie potrivit™.
Amplasa^i combina frigorific™ ¶n locuri u≥or
accesibile.

CONTINUARE

2. Evita^i amplasarea ¶n apropierea surselor de
c™ldur™, ¶n contact direct cu razele solare sau
¶n zone cu umiditate ridicat™.

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

1. Cur™^a^i frigiderul ≥i ≥terge^i praful acumulat
pe parcursul transportului.

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.

3. Conecta^i cablul de alimentare sau ≥techerul
la priz™. Nu utiliza^i aceea≥i priz™ pentru alte
aparate.
4. •nainte de a depozita alimente, l™sa^i aparatul
s™ func^ioneze 2-3 ore.
Verifica^i curentul de aer rece din
compartimentul de congelare pentru a v™
asigura c™ r™cirea are loc. Combina
dumneavoastr™ frigorific™ este acum gata de
utilizare.

4. Combina frigorific™ trebuie pus™ ¶n pozi^ie
orizontal™ pentru a evita vibra^iile. La nevoie,
regla^i picioarele cu filet pentru a compensa
denivel™rile podelei.
Partea din fa^™ ar trebui s™ fie pu^in mai
ridicat™ dec<t cea din spate, pentru a ajuta la
¶nchiderea u≥ii.
Picioarele cu filet pot fi manipulate cu
u≥urin^™ ¶nclin<nd u≥or combina. Pentru a
¶n™l^a combina, ¶nv<rti^i picioarele cu filet ¶n
sensul acelor de ceasornic [
]. Pentru a
cobor¶ combina, r™suci^i picioarele cu filet ¶n
sensul contrar acelor de ceasornic [
].
5. Nu instala^i combina frigorific™ sub 5˚C
pentru a evita deteriorarea acesteia.
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COMPONENTE
COMPARTIMENTUL
DE CONGELARE

Dispozitiv pentru
ghea^™ cu rotire
(Op^ional)

Lamp™
Raft
Raft u≥™
congelator

Scal™ pentru controlul
temperaturii
congelatorului

COMPARTIMENT
DE REFRIGERARE
Recipient
pentru ap™

Dezodorizant
(Op^ional)

Rafturi
Lamp™
Vita Light
(Op^ional)
sau
kit de vitamine
(Op^ional)
Compartiment
pentru legume

Rafturi frigider

Picior cu filet
pentru echilibrare

Masc™ baz™

NOT®

●

Acest ghid acoper™ c<teva modele diferite. Este posibil ca frigiderul
pe care l-a^i achizi^ionat s™ dispun™ doar de o parte a caracteristicilor
de mai sus, sau de toate.

Pãstrarea pozitiei pãrtilor interioare, cum sunt cosurile, sertarele si rafturile livrat e de producãtor,
reprezintã cel mai eficient mod de utilizare pentru economie de energie.

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

•NAINTE DE REGLAREA TEMPERATURII
●

●

●
●
●

Temperatura frigiderului este p™strat™ constant™, indiferent de modific™rile temperaturii camerei.
Se recomand™ ca, o dat™ temperatura setat™, s™ nu mai fie schimbat™ dec<t dac™ este absolut
necesar (dispozitivele de control din compartimentele frigiderului, respectiv congelatorului).
Aceast™ combin™ frigorific™ are un buton de control a temperaturii pentru compartimentul de
refrigerare ≥i un disc de control a temperaturii pentru compartimentul de congelare.
Reglajul implicit al butonului de control a temperaturii pentru compartimentul de refrigerare este “3°C”.
Reglajul implicit al discului de control a temperaturii pentru compartimentul de congelare este “3 ”.
Acest frigider dispune de un senzor de temperatur™ ¶n compartimentul frigiderului. Acesta porne≥te
≥i opre≥te compresorul ¶n mod automat, dup™ necesit™^i.

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

CARACTERISTICA DE STINGERE AUTOMAT® A BECULUI
Dac™ u≥a a r™mas deschis™ mai mult de 7 minute, lampa din interior se stinge automat pentru a
economisi curentul electric ≥i pentru a preveni supra¶nc™lzirea. Alarma va continua s™ sune pan™ la
¶nchiderea u≥ii.

TESTARE AUTOMAT®
●

●

…

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

CONTROLUL TEMPERATURII COMPARTIMENTULUI DE REFRIGERARE
•n func^ie de tipul de frigider, elementele grafice afi≥ate pot diferi.

<Tip B>

<Tip A>
●

Ap™sa^i butonul „REFRIGERATOR" pentru a controla temperatura din frigider.

●

La fiecare ap™sare a butonului, se aprinde ledul.

●

Num™rul de leduri care se aprind indic™ temperatura din compartimentul frigiderului.

●

Pute^i selecta setarea dorit™ ¶n ≥apte pa≥i, de la „0°C" la „6°C".
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FUNCˇIONARE
SUPER COOL (SUPER R®CIRE)
●

Caracteristica Super Cool (super r™cire) func^ioneaz™
c<nd frigiderul este pornit prima dat™. Compresorul ≥i
ventilatorul de circulare func^ioneaz™ la capacitate
maxim™ de r™cire, astfel ¶nc<t s™ coboare rapid
temperatura din frigider. Se dezactiveaz™ automat.

●

Dac™ ¶n frigider sunt a≥ezate alimente calde. Caracteristica
Super Cool poate fi activat™ de la butonul de pepanoul de control.
Caracteristica Super Cool se dezactiveaz™ c<nd temperatura
atinge nivelul optim, sau poate fi dezactivat™ manual, prin
ap™sarea butonului Super Cool.

CHILD LOCK (BLOCARE PENTRU COPII)
BLOCARE PENTRU COPII
Ap™sa^i ≥i ^ine^i ap™sat butonul CHILD LOCK
timp de 3 secunde pentru a bloca func^ia de
blocare pentru copii.
C<nd este blocat™, LEDUL de blocare se va
aprinde, iar cel™lalt buton nu va putea fi folosit.
Pentru deblocare, ap™sa^i ≥i ^ine^i ap™sat
butonul CHILD LOCK timp de 3 secunde.

CONTROLUL TEMPERATURII COMPARTIMENTULUI DE CONGELARE
●

Temperatura din compartimentul de congelare coboar™
odat™ cu cre≥terea num™rului de pe discul de control.

●

Deoarece temperatura compartimentelor de refrigerare ≥i
de congelare este men^inut™ cu ajutorul unei cantit™^i fixe
de aer rece, temperatura compartimentului de refrigerare
cre≥te atunci c<nd temperatura din compartimentul de
congelare scade.

●

•n cazul ¶n care temperatura compartimentului de congelare
nu este suficient de sc™zut™ ¶n timpul iernii, regla^i
dispozitivul de control al temperaturii la pozi^ia “High" (6 ~ 8)

FREEZER CONTROL
1
5
8

7 6

●

FREEZER MIN
NORMAL
FREEZER MAX

5

4 3

Reglarea recongelatorului la
este egal cu 4 fulgi de z™pad™. Reglarea recongelatorului la
NORMAL (nivel normal), are un efect suficient de recongelare, a≥a c™, ofer™m s™ a≥eza∑i regulatorul la
punctul NORMAL.
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FUNCˇIONARE
Tipul cu rotire
●

T™vi^e pentru
ghea^™

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

Cutie pentru
cuburi de ghea^™

●

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

COLˇ CONVERTIBIL
●

C<nd u≥a este deschis™, aerul mai cald nu poate
influen^a zona „proasp™t™". Prin urmare, aici pute^i
p™stra alimentele mai proaspete.

●

Compartimentul convertibil trebuie a≥ezat ¶n pozi^ia sa.
Dac™ u≥a este deschis™, nu ¶l poate substitui.

Mod de folosire
• Col^ul pentru legume sau col^ul „proasp™t" se poate folosi cu ajutorul butonului de control.
• Verifica^i pozi^ia butonului ¶nainte de a a≥eza alimentele.
• Nu pune^i butonul pe punctul din mijloc.

SERTARUL PENTRU LEGUME
Dispozitivul magic de p™strare a prospe^imii
• Dispozitivul magic de p™strare a prospe^imii ofer™ fructe ≥i
legume cu un gust proasp™t, permi^<ndu-v™ s™ regla^i cu
u≥urin^™ umiditatea din interiorul sertarului.
• Un grilaj aflat ¶n partea inferioar™ a capacului pentru
sus^inerea eficient™ sau pentru eliberarea umidit™^ii.
• Structura cu etan≥eizare p™streaz™ umiditatea.
Kit de vitamine (op^ional)

Kit de vitamine

• Kitul de vitamine se folose≥te pentru p™strarea
fructelor ¶n stare mai proasp™t™.
• •ncerca^i s™ feri^i ansamblul de umezeal™,
deoarece aceasta ¶i scade eficacitatea.
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Absoarbe
umezeala

Elibereaz™
umezeala

Prea umed

Prea pu^in
umed

FUNCˇIONARE
DEZGHEˇARE
●

Dezghe^area are loc automat.

●

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

DEZODORIZANT (OPˇIONAL)
●

Mirosurile nepl™cute din compartimentul de
alimente proaspete sunt ¶ndep™rtate f™r™
efecte d™un™toare asupra alimentelor sau
consumatorilor.

Mod de utilizare
• Deoarece catalizatorul este amplasat ¶n interiorul duzei de aer rece din compartimentul pentru alimente
proaspete, acesta nu necesit™ manipulare.
• Nu introduce^i obiecte cu v<rf ascu^it ¶n interiorul duzei de aer rece deoarece pute^i deteriora catalizatorul
dezodorizant.
• Atunci c<nd depozita^i alimente puternic mirositoare, ¶mpacheta^i-le sau p™stra^i-le ¶n recipiente ¶nchise
pentru a evita contaminarea celorlalte alimente.

Refolosirea catalizatorului
• Catalizatorul poate fi recondi^ionat ≥i refolosit
dup™ o perioad™ de utilizare ¶n condi^ii de miros
puternic.
• Extrage^i dezodorizantul din partea superioar™ a
compartimentului de refrigerare, ¶ndep™rta^i
umiditatea sau mirosul nepl™cut din acesta cu
ajutorul unui usc™tor de p™r ≥i amplasa^i-l ¶n
lumina solar™ pentru ca razele ultraviolete s™
¶ndep™rteze mirosul nepl™cut.
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FUNCˇIONARE
DOZATORUL DE AP®
NOT®

●

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

●

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

●

Umplerea recipientului cu ap™

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

2. •nchide^i capacul ap™r™torii.

3. Pute^i utiliza co≥ul superior dup™ ce a^i ¶ndep™rtat
recipientul pentru ap™ ≥i a^i ¶nchis orificiul cu un bol^.
Bol^ul este livrat ¶mpreun™ cu t™vi^a pentru ou™.

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

●

Pentru a bea

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

SUGESTII CU PRIVIRE LA DEPOZITAREA ALIMENTELOR
DEPOZITAREA ALIMENTELOR
●

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

●

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

●

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

●

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

●

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

●

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

COMPARTIMENTUL DE CONGELARE
●

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

●

Nu recongela^i alimentele decongelate pentru a evita pierderea gustului ≥i a propriet™^ilor nutritive ale
acestora.

Atunci c<nd depozita^i pentru perioade mai lungi alimente ¶nghe^ate, cum ar fi ¶nghe^ata, plasa^i-le pe
rafturile compartimentului de congelare, nu pe u≥a acestuia.
● Se recomanda sa se încarce alimentare cel putin 15mm împotriva perete congelator, se va pastra
buna circulatie a aerului în congelator.
●

●

●

•nc™rcarea pentru congelare – Se recomand™ ca ¶nc™rcarea alimentelor nou introduse pentru congelare
s™ se fac™ ¶n pozi^ia urm™toare:

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

COMPARTIMENTUL FRIGIDERULUI
Evita^i amplasarea alimentelor umede ad<nc pe rafturile interioare
ale frigiderului; ar putea ¶nghe^a c<nd intr™ ¶n contact direct cu aerul
rece. Pentru a evita acest lucru, este mai bine s™ depozita^i
alimentele ¶n recipientul acoperit.
● Este recomandabil s™ a≥eza^i alimentele umede (mai ales
legumele ≥i fructele) ¶n compartimentul de p™strare a legumelor.
Dac™ este necesar s™ le a≥eza^i pe un raft din frigider, a≥eza^i-le
aproape de u≥™ ≥i departe de peretele din spate al frigiderului,
pentru a evita ¶nghe^area cauzat™ de agentul de refrigerare care circul™ ¶n frigider.
● Sp™la^i ¶ntotdeauna alimentele ¶nainte de refrigerare. Legumele ≥i fructele trebuie sp™late ≥i ≥terse, iar alimentele
preambalate trebuie ≥terse pentru a fi cur™^ate, astfel ¶nc<t s™ se previn™ alterarea celorlalte alimente din frigider.
● C<nd depozita^i ou™ ¶n compartimentul special, asigura^i-v™ c™ sunt proaspete; a≥eza^i-le ¶ntotdeauna ¶n pozi^ie
vertical™, care le asigur™ prospe^imea un timp mai ¶ndelungat.
●
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CUR®ˇARE
DOZATOR DE AP®
Recipient pentru ap™ 1. Scoate^i capacul recipientului.

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

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

Men^ine^i cur™^enia combinei frigorifice pentru a
preveni apari^ia mirosurilor nepl™cute. Alimentele
v™rsate trebuie ≥terse imediat, ¶n caz contrar
acestea put<ndu-se acidifia ≥i p™ta suprafe^ele de
plastic.

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

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

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

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

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

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

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

CONDUCTA ANTI-CONDENS

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

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

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

Precau^ii
Risc de ≥oc electric
•nainte de a ¶nlocui un bec ars, scoate^i
frigiderul din priz™, opri^i curentul sau scoate^i
siguran^a.

SCHIMBAREA DOMICILIULUI

NOT®: Chiar dac™ a^i pus unul sau ambele
comenzi pe pozi^ia OFF, curentul electric
r™m<ne ¶n circuitul de lumin™.

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

•NLOCUIREA L®MPII
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.

BECUL CONGELATORULUI
●

Scoate^i cablul de alimentare din priz™.

●

Scoate^i capacul becului sl™bind un ≥urub ≥i da^i-l jos,
tr™g<nd spre dvs. cu ambele m<ini, dup™ cum se arat™ ¶n figur™.

●

Scoate^i becul rotindu-l ¶n sensul invers al acelor de ceasornic.

BECUL FRIGIDERULUI
●

Scoate^i cablul de alimentare din priz™.

●

Scoate^i rafturile frigiderului.

●

Scoate^i capacul becului tr™g<ndu-l spre dvs.

●

Asigura^i-v™ c™ becurile s-au r™cit suficient. Scoate^i becul rotindu-l ¶n
sensul invers al acelor de ceasornic.
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AVERTISMENTE IMPORTANTE
NU UTILIZAˇI PRELUNGITOARE

DESPRE •MP®M>NTARE (LEGARE LA
P®M>NT)

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

•n eventualitatea unui scurt circuit electric,
¶mp™m<ntarea reduce riscul electrocut™rii,
reprezent<nd o cale de scurgere a curentului electric.

ACCESIBILITATEA ≤TECHERULUI DE
ALIMENTARE

Pentru a preveni eventualele ≥ocuri electrice, acest
aparat trebuie legat la p™m<nt.

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

Utilizarea necorespunz™toare a firului de ¶mp™m<ntare
poate duce la electrocutare. Consulta^i un electrician
calificat sau un agent de service dac™ ave^i ¶ndoieli cu
privire la instruc^iunile de ¶mp™m<ntare, sau cu privire
la corectitudinea ¶mp™m<nt™rii aparatului.

•NLOCUIREA ≤TECHERULUI DE
ALIMENTARE

NU MODIFICAˇI ≤I NU PRELUNGIˇI
CABLUL DE ALIMENTARE.

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

Pute^i suferi un ≥oc electric
sau provoca un incendiu.

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

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

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

ATENTIE
Acest aparat nu este destinat utilizarii de catre persoane (inclusiv copii) cu capacitati fizice,
mentale sau senzoriale, sau lipsa de experienta si cunostinte, cu exceptia cazului în care acestea
au fost acordate de supraveghere sau instruiti cu privire la utilizarea aparatului de catre o persoana
responsabila pentru siguranta lor. Copiii trebuie supravegheati pentru a se asigura ca acestea nu se
juca cu aparatul.

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

CAUZE POSIBILE

FRIGIDERUL NU FUNCˇIONEAZ®

●
●

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

●

●

●
●

●

●

ZGOMOTE ANORMALE

●

FRIGIDERUL EMITE MIROSURI

●

●

PE SUPRAFAˇA
COMPARTIMENTULUI SE
FORMEAZ® CONDENS

●

●

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

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.

P/NO : MFL65001911
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