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MANUAL DE UTILIZARE

SXS
FRIGIDER

Vă rugăm să citiţi acest manual de instrucţiuni cu
atenţie, înainte de a utiliza aparatul şi să îl păstraţi
la îndemână pentru o consultare ulterioară.
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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

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
3
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•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.
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Introducere
- Type 1

Lampă (bec) /Panou LED (opţiune)

Lampă (bec) /
Panou LED (opţiune)

*

Ice Maker

Raft

- Type 2

Lampă (bec) /Panou LED (opţiune)

Lampă (bec) /Panou LED (opţiune)

*

Raft cu rama
(opţional)

(1 / 2)

Zona Opti Temp (opţiune)/
Zona proaspătă ‘0’ (opţiune)

ATENŢIE!

•

Părţile, caracteristicile şi opţiunile sunt diversificate, în funcţie de
model. Modelul ales poate să nu cuprindă toate opţiunile.

* Procesul de congelare are loc cel mai rapid pe raftul marcat.

ROMÂNIA

Lampă (bec) /
Panou LED (opţiune)

Installation
*Modelul cu distribuitor - Tip 1

Space plus

Lampă (bec) Panou LED (opţiune)

Raftul de pe uşă
Automat cuburi gheaţă

Raft

Lampă (bec) /
Panou LED (opţiune)

*

Raft

Raft

Raft cu rama (opţional)

Raft (pliant sau obişnuit)

Raft

Gheaţă şi apă, fără de ţevi (opţional)
Sertar pentru verdeţuri
Sertar

Raft

Capacul inferior

*Modelul cu distribuitor - Tip 2
Raft suplimentar
pentru uşă (opţional)
Lampă (bec) /Panou LED (opţiune)

ROMÂNIA

Raft

Suport pentru vin (de plastic sau de sârmă)
(opţional)

Automat
cuburi gheaţă
Raft sau sertar

Raft
Alimentator cu cutii (opţional)
Raft pentru snacks-uri (opţional)

Lampă (bec) /
Panou LED (opţiune)

Raft sau sertar

Centrul snacks-uri (opţional)

Lampă (bec) /Panou LED (opţiune)

Raft cu rama
(opţional)

*

Raft (pliant sau obişnuit)
Gheaţă şi apă, fără de ţevi (opţional)
Cutia pentru verdeţuri (1 sau 2) /
Prospeţimea vidului (opţional)
Reglarea umezelii

Sertar

Zona Opti Temp (opţiune)/
Zona proaspătă ‘0’ (opţiune)

Capacul inferior

ATENŢIE!
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•

Părţile, caracteristicile şi opţiunile sunt diversificate, în funcţie de
model. Modelul ales poate să nu cuprindă toate opţiunile.

* Procesul de congelare are loc cel mai rapid pe raftul marcat.

ROMÂNIA

Demontează capacul de jos desfăcând toate
şuruburile. Apoi, scoate ţeava de alimentare cu
apă presând în acelaşi timp în dreapta punctul
marcat pe desen .

Instalare

ROMÂNIA

Trece^i
frigiderul

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

Max
5

4

3

2

1

Min
1

FRZ
TEMP

4
REF
TEMP

5
3Max

2

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.

•nainte de
instalare

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




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
Dup™ aceea

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.
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.

Ajustarea înălţimii (la unele modele)
Dacă uşa
compartimentului
congelatorului
este mai joasă
decât uşa
compartimentului
frigiderului

Introduceţi folia transparentă livrată împreună cu produsul când uşa congelatorului
este mai jos decât uşa frigiderului.
Detaşaţi uşa cu înălţimea mai mică, folosiţi şurubelniţa în cruce pentru a deşuruba
şurubul de la balamaua de jos, după cum se arată în Figura (①), introduceţi folia
(② ).

Folie
transparentă

Balamaua
de jos

Suport inferior

Suporturile reglabile
frigiderul nu este stabil.

Dacă uşa frigiderului este mai jos decât uşa congelatorului, faceţi reglajele necesare
când folosiţi frigiderul.

Dacă uşa
compartimentului
congelatorului
este mai înaltă
decât ușa
compartimentului
frigiderului
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Utilizaţi instrumentul de reglare (①) pentru a roti bolţul de reglare a articulaţiei
(②) în sensul acelor de ceasornic sau în sens invers acelor de ceasornic şi a regla înălţimea
frigiderului în funcţie de cea a congelatorului.

② Bolţ al
balamalei
de reglaj

① Instrument
de reglaj
Ridicaţi
Coborâţi

Suporturile reglabile
frigiderul nu este stabil.

Nu înălţaţi prea mult. Bolţul balamalei poate ieşi.
(Limite de reglaj pe înălţime: maximum 5 mm)

După aducerea
uşilor la acelaşi
nivel

Uşile frigiderului se vor închide uşor prin înălţarea părţii din faţă, ajustând şurubul
pentru înălţime. Dacă uşile nu se închid corect, funcţionarea aparatului poate avea de
suferit.

După aceea

1. Ștergeţi tot praful acumulat în timpul transportului şi curăţaţi bine aparatul.
2. Instalaţi la locurile lor accesoriile cum ar cutia pentru cuburi de gheaţă, tava de
evaporare pentru capac etc. Acestea sunt ambalate împreună, pentru a
preîntâmpina eventualele deteriorări din timpul transportului.
3. Conectaţi cablul de alimentare (sau priza) la borna electrică de ieşire. Nu conectaţi
şi alte aparate la aceeaşi ieşire.
12

Pornire
După instalare, frigiderul trebuie lăsat timp de 2-3 ore pentru a se ajusta la temperatură de lucru
obişnuită. Apoi, în frigider trebuie plasate produsele alimentare proaspete sau congelate.
Dacă frigiderul v
ctat, aşteptaţi timp de 5 minute înaintea pornirii acestuia.

Reglarea temperaturii ˜ i func°iuni
*Modelul fără distribuitor -Type 1

Tasta centrul de snack-uri

Centrul de snack-uri

ATENŢIE
• Modelul Dvs. Poate să nu aibă toate funcţiile
• Ecranul este deservit prin atingere. Umiditatea excesivă de pe ecran
poate cauza funcţionarea incorectă a acestuia. Vă rugăm să menţineţi
ecranul uscat şi curat.

ROMÂNIA

Ecranul cu funcţiuni

Func^ionare

*Modelul fără distribuitor -Type 2

Tasta centrul de snack-uri

ROMÂNIA

Centrul de snack-uri

Ecranul cu funcţiuni

Display Power Saving Mode

ATENŢIE
• Modelul Dvs. Poate să nu aibă toate funcţiile
• Ecranul este deservit prin atingere. Umiditatea excesivă de pe ecran
poate cauza funcţionarea incorectă a acestuia. Vă rugăm să menţineţi
ecranul uscat şi curat.

1

Tasta centrul de snack-uri

Centrul de snack-uri

Opţiune

Ecranul cu funcţiuni

Tip-1

ROMÂNIA

Tip-2

ATENŢIE
• Modelul Dvs. Poate să nu aibă toate funcţiile
• Ecranul este deservit prin atingere. Umiditatea excesivă de pe ecran
poate cauza funcţionarea incorectă a acestuia. Vă rugăm să menţineţi
ecranul uscat şi curat.

Func^ionare
*Modelul cu distribuitor - Type 2

Tasta centrul de snack-uri
Evacuare apă/gheaţă
Tasta comutatorul distribuitorului
Lampa distribuitorului (ascunsă)

Opţiune

Centrul de snack-uri

Ecranul cu funcţiuni

ROMÂNIA

Tip-1

Tip-2

ATENŢIE
• Modelul Dvs. Poate să nu aibă toate funcţiile
• Ecranul este deservit prin atingere. Umiditatea excesivă de pe ecran
poate cauza funcţionarea incorectă a acestuia. Vă rugăm să menţineţi
ecranul uscat şi curat.

3

*Modelul cu distribuitor - Type 3

Tasta centrul de snack-uri
Evacuare apă/gheaţă
Tasta comutatorul distribuitorului
Lampa distribuitorului (ascunsă)

Opţiune

Centrul de snack-uri

Ecranul cu funcţiuni

Tip-2

ROMÂNIA

Tip-1

Display Power Saving Mode

ATENŢIE
• Modelul Dvs. Poate să nu aibă toate funcţiile
• Ecranul este deservit prin atingere. Umiditatea excesivă de pe ecran
poate cauza funcţionarea incorectă a acestuia. Vă rugăm să menţineţi
ecranul uscat şi curat.

Func^ionare

ROMÂNIA

Această funcţie se porneşte automat în 20 de secunde după pornirea alimentării.
În timpul funcţionării în modul de economisire a energiei toate ecranele LED/LCD
vor fi oprite până la următoarea deschidere a uşilor. Apoi ecranele se vor aprinde
la fiecare deschidere a uşi sau apăsare a butonului şi vor rămâne pornite timp de
20 de secunde de la ultima deschidere a uşilor sau apăsare a butonului.

ROMÂNIA

ATENŢIE
ATENŢIE

ATENŢIE

ROMÂNIA

Func^ionare
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▪ La unele modele, pictograma
este întotdeauna ON,
cu excepţia modului de economisire a energiei.

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.
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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™.
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
Func^ionare
Coşuleţul
congelatorului
(partea cu 2 steluţe)

Partea cu două steluţe ** (numai la unele modele)
Partea cu două steluţe simbolizează temperatura între -12°C ~ -18°C
Produsele de alimentare sunt congelate pentru scurt timp.

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

ROMÂNIA

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

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.

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.

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.




Centrul pentru b™uturi r™coritoare nu poate
func^iona normal f™r™ capac.

Numai modelele cu capacul interior al recipientului.



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

Deservire

Gheaţă şi apă fără racordarea ţevilor
(numai la unele modele)
Pentru funcţiunile Automat Cuburi Gheaţă sau Distribuitor de Apă, se poate folosi apa din rezervor

Cum se procedează?

Demontarea rezervorului cu apă
Împingeţi levierul de asigurare în poziţia „DESCHIS”, aşa cum
①. Apoi prindeţi rezervorul de apă de baza
②)şi trageţi de aceasta pentru a îl elibera.
Umplerea rezervorului cu apă
Ridicaţi clemele din ambele părţi pentru demontarea
capacului şi umpleţi rezervorul cu apă. Apoi, închideţi
capacul şi clemele din ambele părţi. Umpleţi cu apă până
la nivelul marcat cu linie (3 l / 2.1 l).
Montarea rezervorului
Împingeţi levierul de asigurare în poziţia „DESCHIS”, aşa cum
①. Apoi prindeţi rezervorul de apă de baza
②)şi trageţi de aceasta pentru a îl elibera.
Amplasaţi capacul pe rezervor astfel încât conducta pompei
să se găsească în poziţie intermediară, apoi introduceţi şi apăsaţi
③. Împingeţi levierul
④).

Folosirea
sticlelor

Montarea sticlei cu apă

ATENŢIE!
•

•

•
•
•
•

•
•

•

19

În timpul montării sau demontării rezervorului cu apă trebuie păstrate precauţiile
şi nu trebuie folosită forţa excesivă, pentru a nu deteriora rezervorul.
În cazul în care apa lipseşte din rezervor, folosirea Automatului Cuburi Gheaţă
Folosirea altelor lichide decât apă, poate cauza probleme de funcţionare a pompei.
Dacă nivelul de apă din rezervor este scăzut, cuburile
Înaintea umplerii cu apă se recomandă îndepărtarea resturilor de apă din rezervor.
Modul de folosire a distribuitorului şi a automatului de cuburi nu este asemănător
celorlalte tipuri de frigider.
Nu aruncaţi rezervorul cu apă dacă în locul acestuia folosiţi sticle de apă.
Din cauza greutăţii posibile a rezervorului cu apă, nu lăsaţi copii să ridice rezervorul,
mai ales cu o singură mână.
De 9-10 ori pe zi veţi putea auzi zgomotul pompei de apă care funcţionează.
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Învârtiţi robinetul rezervorului în stânga pentru a-l desface.
Deschideţi sticla cu apă şi racordaţi la robinet.
Este posibilă folosirea doar sticlelor de 1,5 – 2 l(35cm).
Unele sticle nu corespund robinetului din frigider.
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Func^ionare

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

zona Opti Temp

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.

V Fresh (Această opţiune nu este disponibilă
la toate modelele)
Apăsarea obişnuită a butonului V Fresh păstrează proaspete legumele şi fructele.
O parte din aer este pompată, temporar, în afara compartimentului,
ceea ce creează vacuum în compartimenul parţial etanş al sertarului.

Instrucţiuni
de utilizare

Prin apăsarea butonului de pe sertar, aerul va fi evacuat din
compartiment, reducând astfel, temporar, presiunea interioară.

Pentru a deschide sertarul,  trageţi de mâner în exterior
şi  deschideţi sertarul. Pentru a închide sertarul, împingeţi
până se aude un clic. Apoi apăsaţi butonul V Fresh.
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Func^ionare
Zona proaspătă (Disponibil numai la unele modele)
Temperatura din àZona proasp„t„ 0á poate fi
modificat„ prin setarea similar„ celei de mai jos.
C‚nd compartimentul frigiderului este setat pe
temperatura 6∞C, ZONA PROASP√T√ 0 are
temperatura 4 2∞C.
C‚nd compartimentul frigiderului este setat pe
temperatura 3∞C, ZONA PROASP√T√ 0 are
temperatura 0 2∞C.
C‚nd compartimentul frigiderului este setat pe
temperatura 0∞C, ZONA PROASP√T√ 0 are
temperatura -3 2∞C.

P„stra˛i numai carne, pe∫te.
Dac„ p„stra˛i legume ∫i fructe, acestea pot Ónghe˛a.

Folosirea raftului de pe uşă (Disponibil numai la unele modele)
Dacă dispozitivul pentru cuburi de gheaţă nu este folosit, obţineţi
mai mult loc pentru produse alimentare.
·Demontaţi şi goliţi dispozitivul automat pentru cuburi de gheaţă.
·Deconectaţi dispozitivul pentru cuburi de gheaţă.
·Montaţi cu grijă raftul pe uşă.
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1

2
3

·Introduceţi (2) în orificiul de jos (3).
·Nu trebuie să depozitaţi produse alimentare astfel încât la deschiderea uşii acestea să cadă din frigider.

Compartimentul congelatorului
(Această opţiune nu este disponibilă la toate modelele)
alimente:
Trebuie să scoateţi sertarul de mijloc al camerei
congelatorului, iar iar produsele alimentare să le amplasaţi
direct pe raftul din sârmă. Camera congelatorului este
dotată cu două rafturi din sârmă, pentru a asigura o suprafaţă
de depozitare cât mai mare. Camera este dotată, de asemenea,
cu un sertar care facilitează depozitarea acărnii umede şi a
produselor alimentare în stare semilichidă.

Maneta
schimbarea
temperaturii
zona
Col^ de pentru
tranzi^ie
a temperaturii
¶n zonadin
minune
(existent
Opti
Tempnumai
(numailalaunele
unelemodele)
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.

Schimbareatemperaturii
temperaturii
¶nzona
zonaOpti
minune
Schimbarea
din
Temp
(existent
numaimodele)
la unele modele)
(numai
la unele
Mod de folosire

Pute^i selecta limitele optime de
Se
poate programa
un interval
temperatur™
¶n func^ie
de tipul
de
temperaturi
ideale,
în funcţie
alimentelor depozitate.
de felul produselor stocate.
- Sunt disponibili 3 pa≥i de selectare
a temperaturii, inclusiv -3°C, -1°C ≥i
Sunt
3 setări
de temperatură:
4°C.accesibile
Legumele
/ fructele
≥i
-3°C,
-1°C şi 4°C.
Verdeţurile/fructele
alimentele
care
trebuie p™strate la
şirece
alte produse
care umiditate,
trebuie păstrate
≥i necesit™
precum
în≥ifrig
şi care/necesită
umezelii,
carnea
pe≥telepăstrarea
pot fi p™strate
precum
şi carnea/peştele
vorde
rămâne
mai proaspete
¶n func^ie
tipul
proaspete
mai mut timp, în funcţie de produs.
alimentului.
Temp pentru a depozita carne, fructele sau legumele pot
C<nd folosi^i zona
ZonaOpti
Minune
¶nghe^a.
 C<nd folosi^i zona
ZonaOpti
Minune
Temp 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".





Demontarea zonei
Opti Temp
Instalarea Zonei
Minune
Instalarea zonei
Opti Temp

Dup™ ce a^i ridicat u≥or Zona Minune, pune^i m<na ¶n
interior ≥i trage^i c™tre exterior.
Scoateţi spaţiul pentru verdeţuri.
Ridicaţi uşor zona Opti Temp  şi scoateţi-o cu mâna .

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.
Programaţi zona Opti Temp pe raft  şi introduceţi o înapoi
cu grijă .
Apăsarea cu forţa prea mare poate cauza deteriorarea părţilor.
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Scoaterea Zonei
Minune

Zona Minune (existent numai la unele modele)
Zona
(numai la unele modele)
Mai ¶nt<i,Opti
scoate^iTemp
cutia cu legume.

Sugestii pentru p™strarea alimentelor

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

Suportul pentru
vinuri
Sertarul pentru
gust™ri
Raftul
compartimentului
congelatorului

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.
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



Col^ul pentru
produse lactate
Cutia pentru ou™

ROMÂNIA

Depozita^i vinuri.

P™stra^i aici carne, pe≥te, pui etc. dup™ ce
le ambala^i ¶n folie sub^ire.
 Se p™streaz™ uscate.
Pune^i produse lactate, cum ar fi unt,
br<nz™ etc.
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
Col^ul de
convertire sertar
pentru legume /
pentru carne

Pune^i legume sau fructe.

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

Sugestii
pentru
Sugesti
i pentrup™strarea
p™strareaalimentelor
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

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®
•

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™.
Sugestie pentru economie de energie
• Nu l„sa˛i u∫a deschis„ o perioad„ lung„; Ónchide˛i
u∫a c‚t mai repede.
• Nu se recomand„ s„ pune˛i Ón„untru o cantitate
prea mare de alimente. Trebuie s„ l„sa˛i un spa˛iu
suficient pentru ca aerul rece s„ circule liber.
• Nu seta˛i o temperatur„ mai sc„zut„ Ón frigiderul
cu congelator dec‚t e necesar. Nu a∫eza˛i
alimentele Ón apropierea senzorului de
temperatur„.

Trebuie să păstraţi o distanţă minimă de cel puţin 5mm.

• L„sa˛i alimentele calde s„ se r„ceasc„ Ónainte de
a le pune Ón frigider. Alimentele calde puse Ón
frigiderul cu congelator pot strica celelalte
alimente ∫i pot conduce la sume mari de plat„
pentru consumul de energie electric„!

• Nu bloca˛i orificiile de aerisire cu alimente.
Circula˛ia liber„ a aerului rece men˛ine constant„
temperatura din frigiderul cu congelator.
• Nu deschide˛i u∫a frecvent. Deschiderea u∫ii las„
aerul cald s„ intre Ón frigiderul cu congelator,
determin‚nd cre∫terea temperaturii.

• Configuraţia rafturilor, coşurilor şi sertarelor
furnizate de către producător este optimă sub
aspectul economisirii energiei.
Configuraţia rafturilor, coşurilor şi sertarelor
furnizate de către producător este optimă sub
aspectul economisirii energiei.
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Compartimentul
frigiderului

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.


Opţiunea 1. Trebuie să utilizaţi becul de 40 waţi (max.)
care poate fi achiziţionat la centru de service.
Opţiunea 2 - LED. Trebuie să folosiţi exclusiv becul
LED 12VDC care poate fi achiziţionat la centru de service.
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Opţiunea 1. Pentru a da jos carcasa de protecţie a lămpii, trebuie să trageţi în
faţă elementul aflat sub carcasă şi apoi să o daţi jos.
Deşurubaţi becul în direcţia contrară acelor de ceasornic. Utilizaţi becul de 40
waţi (max.) care poate fi achiziţionat la centru de service.
Opţiunea 2 - LED. Pentru a schimba panoul LED trebuie să contactaţi centrul
Dvs. de service.

V Fresh
(Această opţiune nu
este disponibilă la toate
modelele)

Pentru a scoate sertarul de legume
în totalitate, trageţi sertarul pe jumătate,
iar apoi  ridicaţi capacul compartimentului
exterior, în timp ce  trageţi sertarul.

0
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Space plus

Recipientul pentru
gheaţă

Automat
cuburi gheaţă

2

Space plus trebuie ridicat puţin
şi scos în direcţia
.

1

Recipientul pentru gheaţă trebuie prins în mod demonstrat
pe schiţă şi scos( ), ridicându puţin( ).
Nu se recomandă demontarea recipientului pentru
gheaţă decât în cazurile care necesită această acţiune.
Recipientul pentru gheaţă trebuie ţinut cu ambele mâini
astfel încât să nu scapă în timpul scoaterii acestuia.
Dacă recipientul pentru gheaţă nu intră în ghidaje
trebuie învârtită puţin partea rotativă

Dacă va interveni o pauză îndelungată în folosire sau dacă funcţiunea de producere a gheţii
nu este folosită, automatul ar trebui deconectat după scoaterea space plus.
Dacă va fi nevoie de gheaţă, automatul ar trebui conectat.

Legendă pentru
sunetele emise

Este posibil ca noul frigider să emită anumite sunete pe care vechiul
dumneavoastră frigider nu le emitea. Deoarece este vorba de nişte sunete noi,
acestea ar putea constitui un motiv de îngrijorare pentru dumneavoastră.
Majoritatea sunetelor emise sunt absolut normale. Suprafeţele dure,
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mai puternice decât în realitate. Posibilele cauze ale următoarelor sunete:
• Timer-ul de dezgheţare va păcăni la începerea şi la finalizarea ciclului de dezgheţare.
• Controlul termostatului (sau al frigiderului, în funcţie de model) va păcăni de asemenea,
la pornire şi la oprire.
• Este posibil ca lichidul de răcire, ţevile de apă sau obiectele amplasate în partea superioară
a frigiderului să producă un huruit.
•Frigiderul dumneavoastră este proiectat să funcţioneze cât mai eficient pentru a păstra
alimentele la temperatura dorită. Compresorul de înaltă eficienţă poate face ca noul frigider să
funcţioneze mai mult decât cel vechi şi este posibil să auziţi un sunet intermitent sau ascuţit.
•Puteţi auzi motorul de la ventilatorul evaporatorului mişcând aerul în frigider şi în
compartimentele congelatorului.
•La sfârşitul ﬁecărui ciclu este posibil să auziţi un bolborosit produs de lichidul de refrigerare
care circulă prin frigider.Contracţiile şi dilataţiile produc un păcănit în interiorul pereţilor.
•Apa care picură pe radiatorul de dezgheţare, în timpul unui ciclu de dezgheţare,
poate produce un sunet similar sfârâiturii.
•Este posibil să auziţi sunetul produs de aerul forţat să treacă prin condensator,
de către ventilatorul condensatorului.
• Este posibil să auziţi apa curgând în tava de scurgere, în timpul ciclului de dezgheţare.

Curăţarea dozatorului de apă şi a rezervorului de
stocare a apei.
Frecvenţa curăţării: la fiecare două luni sau oricând este necesar.

Procedură:

Procedură:
1. Înainte de curăţare, goliţi apa din rezervorul de stocare.
2. Amestecaţi 0,5 l apă cu o cantitate adecvată de produs destinat curăţării dozatorului (apoi
turnaţi amestecul în rezervorul de stocare a apei). Nu utilizaţi produse chimice agresive.
3. Lăsaţi să curgă un pahar de soluţie din dozator iar restul să acţioneze în intervalul de timp
indicat pe eticheta produsului de curăţare. Nu consumaţi apă din dozator în timpul procesului
de curăţare!
4. Lăsaţi să curgă restul de soluţie până la golirea rezervorului.
5. Curăţaţi rezervorul de stocare a apei cu un burete moale şi clătiţi-l cu apă de la robinet.
6. Umpleţi rezervorul de stocare a apei cu apă proaspătă. Lăsaţi să curgă 3 pahare de apă, unul
după altul la intervale de 20 s. Umpleţi rezervorul de stocare cu apă fiartă şi lăsaţi să curgă un
pahar.
7. Verificaţi gustul apei. Dacă gustul este alterat, repetaţi acţiunea nr.6 până în momentul în care
acesta devine normal.
NU recomandăm păstrarea apei în rezervorul de stocare mai mult de 2 zile.

Depunerea de sedimente
în rezervorul de stocare
a apei

Tipul alimentării cu apă sau dozatorul
trebuie curăţat

Curăţaţi rezervorul de stocare a apei. Fierbeţi
întotdeauna apa înainte de a o introduce în
rezervorul de stocare.

Gust şi miros neplăcut
al apei

Apa nu este eliminată o perioadă de
timp îndelungată.

Goliţi apa existentă. Curăţaţi rezervorul de
stocare a apei. Umpleţi-l cu apă proaspătă.
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Este normal ca frigiderul
să stea uşor înclinat în spate.

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.

Temperatura din
frigider este prea
ridicat™, dar
temperatura din
congelator este
satisf™c™toare.
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Temperaturile
din frigider sau
congelator sunt
prea ridicate.
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Este normal ca frigiderul
să stea uşor înclinat în spate.

Este normal
ca frigiderul să stea uşor înclinat în spate.
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Ecranul prezintă
cuvântul OFF. (după 20
de secunde cuvântul
OFF dispare, dar
frigiderul rămâne în
continuare în modul
DEMO).
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Frigiderul se află în modul de demonstraţie. Modul de demonstraţie deconectează sistemul de
răcire, funcţionează normal numai iluminarea şi ecranul. Pentru a deconecta modul de
demonstraţie, trebuie să deschideţi uşa şi, ţinând butonul Fridge, să apăsaţi de trei ori butonul
EXPRESS F.
După deconectarea modului de demonstraţie apar valorile stabilite anterior.

