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DESCRIEREA APARATULUI

1.Mâner

2.Orificiu pentru drenaj

3.Coş depozitare

4.Cablu de alimentare

5.Panou control

6.Rotiţă pentru deplasare

Notă: imaginea este cu titlu de prezentare

-7-



DESCRIEREA APARATULUI
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Eliminaţi ambalajele, benzile adezive, etc şi lăsaţi uşa deschisă pentru o aerisire a interiorului.

*  Urmaţi  instrucţiunile  iar  după  10  min.  de  când  l-aţi  pornit  va  începe  îngheţarea.

Aparatul este curăţat înainte de ambalare. Totuşi curăţaţi-l şi dvs. după dezambalare.

Lăsaţi aparatul să funcţioneze gol timp de 2 ore, după care puteţi introduce în el alimentele.

Când lada frigorifică este conectată la priza de alimentare, toate becurile indicatoare vor lumina o dată 
pentru scurt timp. Apoi panoul de control va afişa setările la care aparatul a rămas anterior opririi sale.

Apăsaţi butonul SET pentru a regla temperatura. Becul indicator de stabilire a nivelului de temperatură
se va aprinde. El poate fi setat în mod ciclic, iar la 5 sec. după ultima apăsare, termostatul poate confirma 
alegerea făcută, în mod automat. 

Când toate becurile indicatoare sunt aprinse, apăsaţi butonul SET, becul indicator al opţiunii SUPER se va
aprinde, iar la 5 sec. după ultima apăsare, termostatul poate confirma alegerea făcută în mod automat. 
Apăsaţi butonul SET din nou, becul indicator al opţiunii SUPER se va stinge, iar aparatul va reveni la modul
FRIGIDER.

Recomandări de setare a temperaturii interioare

*

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

PANOUL DE CONTROL

CONECTAREA ELECTRICĂ

REGLAREA TEMPERATURII

lumină indicatoare nivel temperatură lumină indicatoare congelare rapidă

buton setare

buton Oprit
lumină indicatoare de funcţionare

Recomandare mod frigider

Recomandare mod congelator

Mod congelare rapidă

Status indicatori luminoşi(becuri LED):
Indicator luminos(LED) nivel temperatură - lumină albastră:
                  - nivel FRIGIDER(fridge): 1 sau 2
                  - nivel CONGELATOR(freezer): 3,4,5,6 sau 7
Indicator luminos(LED) congelare rapidă(SUPER / Fast Freezing) - lumină albastră:
                  - mod Congelare Rapidă pornit - becul LED este aprins
                  - mod Congelare Rapidă oprit   - becul LED este stins
Indicator luminos(LED) de funcţionare(Running) - lumină verde:
                  - compresorul funcţionează - becul LED este aprins
                  - compresorul nu funcţionează - becul LED este stins
OFF 3' s: După apăsarea acestui buton timp de 3 sec. aparatul se va opri din funcţionare.

La 30 min. după ultima setare făcută, becul indicator îşi va reduce intensitatea la jumătate(pentru economie 
de energie)
Repornirea aparatului 
În urma unei opriri accidentale a alimentării cu energie a aparatului, la revenirea acesteia, aparatul va 
reporni cu setările avute înainte de întrerupere.
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FIŞELE TEHNICE

     
  
 

 FIŞA PRODUSULUI LA227A+

 1. Denumirea / marca de comerţ a producătorului / importatorului .............…...............…..
  2. Identificatorul de model al producătorului / importatorului ....…..........….............................. LA227A+
  3. Numele importatorului ................................................. SC SMART ELECTRO-DISTRIBUTION SRL
  4. Adresa importatorului ............ bvd. Basarabia, nr. 256, poarta 3-Faur, sector 3, Bucureşti, România
  5. Tip aparat ...............................................…. Ladă frigorifică(dublă funcţionare -> frigider/congelator)               
  6. Clasa de eficienţă energetică ................................................................................…......……....... A+
  7. Consumul anual de energie(kWh/an) .....................................................................….................. 213
  8. Capacitate netă(volum de depozitare/litri) ...........…...................…...........................…...............   200
  9. Clasificare după numărul de stele(pentru funcţia de congelare) .............................................. 4(****)
10. Autonomie de funcţionare în caz de nealimentare cu energie(h) ........................…....................... 30
11. Temperatură interioară(°C) .....................… 2-8(funcţia de racire) // -18 <> -24(funcţia de congelare)
12. Metoda de dezgheţare a compartimentului de congelare .............................................…... Manuală
13. Canal de drenaj ......................................................................................................................…... DA 
14. Capacitatea de congelare(kg/24h) ..............................................................................…............... 12
15. Clasa de climă(temperatura încăperii în care ap. funcţ. la param. normali /°C) ...... SN/N/ST(10-38)
16. Nivelul emisiilor de zgomot transmise prin aer[dB(A) re 1pW] .................................….................. 42
17. Clasă de protecţie/Agent frigorific ................................................…......….................. I/R600A(56 g)
18. Greutare brută(cu ambalaj) / netă(fără ambalaj, kg) ...............................................….............. 35/31
19. Dimensiuni brute(cu ambalaj,LxAxH, mm) ...............................................…….....….... 934x570x886
20. Dimensiuni nete(fără ambalaj,LxAxH, mm) ..............................................…..…........... 910x555x847
21. Voltaj/Frecvenţă/Putere totală/Intensitate curent(V/Hz/W/A) ............................ 220-240/50/100/0,70
22. Culoare carcasă ..............................................................................................…........................ Albă
23. Material interior .........................................................................................…........................ Aluminiu
24. Rotile(pentru o deplasare uşoară) ............................................................................................ DA(4)
25. Mâner uşă ..........................................................................................................…....................... DA
26. Fabricat în PRC 

 FIŞA PRODUSULUI LA227A++

 1. Denumirea / marca de comerţ a producătorului / importatorului .............…...............…..
  2. Identificatorul de model al producătorului / importatorului ....…..........…............................ LA227A++
  3. Numele importatorului ................................................. SC SMART ELECTRO-DISTRIBUTION SRL
  4. Adresa importatorului ............ bvd. Basarabia, nr. 256, poarta 3-Faur, sector 3, Bucureşti, România
  5. Tip aparat ...............................................…. Ladă frigorifică(dublă funcţionare -> frigider/congelator)               
  6. Clasa de eficienţă energetică ................................................................................…......……..... A++
  7. Consumul anual de energie(kWh/an) .....................................................................….................. 174
  8. Capacitate netă(volum de depozitare/litri) ...........…...................…...........................…...............   200
  9. Clasificare după numărul de stele(pentru funcţia de congelare) .............................................. 4(****)
10. Autonomie de funcţionare în caz de nealimentare cu energie(h) ........................…....................... 30
11. Temperatură interioară(°C) .....................… 2-8(funcţia de racire) // -18 <> -24(funcţia de congelare)
12. Metoda de dezgheţare a compartimentului de congelare .............................................…... Manuală
13. Canal de drenaj ......................................................................................................................…... DA 
14. Capacitatea de congelare(kg/24h) ..............................................................................…............... 12
15. Clasa de climă(temperatura încăperii în care ap. funcţ. la param. normali /°C) .................. T(10-43)
16. Nivelul emisiilor de zgomot transmise prin aer[dB(A) re 1pW] .................................….................. 42
17. Clasă de protecţie/Agent frigorific ................................................…......….................. I/R600A(56 g)
18. Greutare brută(cu ambalaj) / netă(fără ambalaj, kg) ...............................................….............. 35/31
19. Dimensiuni brute(cu ambalaj,LxAxH, mm) ...............................................…….....….... 934x570x886
20. Dimensiuni nete(fără ambalaj,LxAxH, mm) ..............................................…..…........... 910x555x847
21. Voltaj/Frecvenţă/Putere totală/Intensitate curent(V/Hz/W/A) ............................ 220-240/50/100/0,70
22. Culoare carcasă ..............................................................................................…........................ Albă
23. Material interior .........................................................................................…........................ Aluminiu
24. Rotile(pentru o deplasare uşoară) ............................................................................................ DA(4)
25. Mâner uşă ..........................................................................................................…....................... DA
26. Fabricat în PRC 
      Parametrii energetici sunt măsuraţi în conformitate cu prevederile EMC Directive 2014/30/EU 
cu privire la compatibilitatea electromagnetică şi LVU Directive 2014/35/EU pentru echipamente de 
joasă tensiune.
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FIŞA PRODUSULUI LA277A+

  1. Denumirea / marca de comerţ a producătorului / importatorului .............…...............….
  2. Identificatorul de model al producătorului / importatorului ....…..........….............................. LA277A+
  3. Numele importatorului ................................................. SC SMART ELECTRO-DISTRIBUTION SRL
  4. Adresa importatorului ............ bvd. Basarabia, nr. 256, poarta 3-Faur, sector 3, Bucureşti, România
  5. Tip aparat ...............................................…. Ladă frigorifică(dublă funcţionare -> frigider/congelator)               
  6. Clasa de eficienţă energetică ................................................................................…......……....... A+
  7. Consumul anual de energie(kWh/an) .....................................................................….................. 235
  8. Capacitate netă(volum de depozitare/litri) ...........…...................…...........................…................   251
  9. Clasificare după numărul de stele(pentru funcţia de congelare) .............................................. 4(****)
10. Autonomie de funcţionare în caz de nealimentare cu energie(h) ........................…....................... 36
11. Temperatură interioară(°C) .....................… 2-8(funcţia de racire) // -18 <> -24(funcţia de congelare)
12. Metoda de dezgheţare a compartimentului de congelare .............................................…... Manuală 
13. Canal de drenaj ......................................................................................................................…... DA 
14. Capacitatea de congelare(kg/24h) ..............................................................................…............ 13,5
15. Clasa de climă(temperatura încăperii în care ap. funcţ. la param. normali /°C) ...... SN/N/ST(10-38)
16. Nivelul emisiilor de zgomot transmise prin aer[dB(A) re 1pW] .................................….................. 42
17. Clasă de protecţie/Agent frigorific ................................................…......….................. I/R600A(56 g)
18. Greutare brută(cu ambalaj) / netă(fără ambalaj, kg) ...............................................….............. 38/34
19. Dimensiuni brute(cu ambalaj,LxAxH, mm) ...............................................…….....….... 990x640x885
20. Dimensiuni nete(fără ambalaj,LxAxH, mm) ..............................................…..…........... 954x616x845
21. Voltaj/Frecvenţă/Putere totală/Intensitate curent(V/Hz/W/A) .............................. 220-240/50/115/1,1
22. Culoare carcasă ..............................................................................................…........................ Albă
23. Material interior .........................................................................................…........................ Aluminiu
24. Rotile(pentru o deplasare uşoară) ............................................................................................ DA(4)
25. Mâner uşă ..........................................................................................................…....................... DA
26. Fabricat în PRC
      Parametrii energetici sunt măsuraţi în conformitate cu prevederile EMC Directive 2014/30/EU 
cu privire la compatibilitatea electromagnetică şi LVU Directive 2014/35/EU pentru echipamente de 
joasă tensiune.
                
    



Pe Sufletul Táu!
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