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  1. Buton reglare temperaturã(termostat) + luminã interioarã 

  2. Balcoane pe uşã

  3. Raft din sticlã

  4. Cutie pentru legume

  5. Picioare reglabile
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Unelte necesare: surubelnita in cruce, su rubelnita dreapta, che ie hexagonala.

Ÿ Asigurați-vă că unitatea este deconectată și goală.
Ÿ Pentru a scoate ușa, este necesar să înclinați unitatea înapoi. Ar trebui să așezați unitatea pe o suprafață solidă

astfel încât să nu alunece în timpul procesului de inversare a ușii.
Ÿ Toate piesele scoase trebuie păstrate pentru a se face reinstalarea ușii.
Ÿ Nu așezați unitatea la orizontala deoarece acest lucru poate deteriora sistemul de răcire.
Ÿ Este mai bine ca 2 persoane să se ocupe de unitate în timpul asamblării.

1.Scoateți capacul balamalei din dreapta sus.

2. Desfaceți șuruburile. Apoi scoateți suportul de balamale.

3. Scoateți capacul șurubului din stânga sus.

4.Deplasați capacul miezului de pe partea stângă la dreapta. Apoi ridicați 
   partea superioară a ușii și așezați ușa pe o suprafață moale pentru a nu 
   o zgâria.
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6.Deșurubați și îndepărtați știftul de balama de jos cu o șurubelniță plană, întoarceți suportul și înlocuiți știftul

7. Reinstalați suportul care se potrivește cu știftul articulației de jos. Înlocuiți piciorul reglabil

8.Puneți ușa înapoi. Asigurați-vă că ușa este aliniată orizontal și vertical, astfel încât garniturile să fie închise 

pe toate părțile înainte de a strânge în sfârșit balamaua superioară.

9.Introduceți suportul pentru balamale și înșurubați-l în partea de sus 

a unității.

10.Folosiți o cheie pentru a strânge-o, dacă este necesar.

Unscrew Screw

5.Deșurubați balamaua de jos. Apoi scoateți picioarele reglabile din cealaltă parte
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11. Puneți înapoi capacul balamalei și capacul șurubului.

înşurubaţi

Instalarea manerului usii

Distantierele
Înșurubați distanțierele în spatele aparatului conform imaginii de mai jos..

xxxmm

xxxmm

Spatiu necesar unei bune functionari

Ÿ  Păstrați suficient spațiu pentru dechiderea ușii.
Ÿ  Păstrați un spațiu de cel puțin 50 mm pe ambele părți.
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Sugestii și sfaturi utile

Sugestii pentru refrigerarea alimentelor proaspete
Pentru a obține cele mai bune performanțe:
Ÿ nu păstrați alimente calde sau lichide care se evaporă în frigider
Ÿ  acoperiți sau înfășurați mâncarea, în special dacă are o aromă puternică
Ÿ  poziționează alimentele astfel încât aerul să poată circula liber în jurul lor

Sugestii pentru refrigerare
Sfaturi utile:
Ÿ Carne (de toate tipurile): înfășurați în pungi de polietilenă și așezați-le pe raftul de sticlă de deasupra 

legumelor . Pentru siguranță, păstrați în acest fel doar una sau două zile cel mult.
Ÿ Alimente gătite, mâncăruri reci, etc.: acestea trebuie acoperite și pot fi așezate pe orice raft.
Ÿ Fructe și legume: acestea trebuie curățate bine și introduse în sertarul pentru legume

Ÿ Unt și brânză: acestea trebuie plasate în recipiente speciale etanșe sau învelite în folie de aluminiu 
sau pungi de polietilen pentru a exclude cât mai mult aer. 

Ÿ Sticle de lapte: acestea ar trebui să aibă un capac și ar trebui să fie depozitate în suportul de sticle de pe ușă.
Bananele, cartofii, ceapa și usturoiul, dacă nu sunt ambalate, nu trebuie păstrate la frigider.

Înlocuirea lămpii

                         Înainte de a înlocui lampa, deconectați aparatul 
de la sursa de alimentare.

Pentru a înlocui lampa de tip LED urmați pașii de mai jos :
1.Setați butonul de reglare a temperaturii la poziția „0” pentru a opri 

aparatul.
2.Deconectați aparatul pentru a vă asigura că aparatul este deconectat 

de la sursa de alimentare principală.
3.Scoateți capacul lămpii.
4.Scoateți capacul lămpii cu ajutorul unei șurubelnițe plate.
5.Deșurubați lampa cu două degete.
6.Montați lampa nouă în conformitate cu direcția opusă, apoi înlocuiți 

capacul lămpii.
7.Introduceți aparatul și reglați butonul în poziția corectă.

Atenţie!
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Defrosting
The evaporator, however, will become progressively covered with frost. This should be removed.
Never use sharp metal tools to scrape off frost from the evaporator as you could damage it.
However, when the ice becomes very thick on the evaporator, complete defrosting should be carried out as 
fellows:
Ÿ pull out the plug from the socket;
Ÿ remove all stored food, wrap it in several layers of newspaper and put it in a cool place;
Ÿ keep the door open, and placing a basin underneath of the appliance to collect the defrost water;
Ÿ when defrosting is completed, dry the interior thoroughly
Ÿ replace the plug in the power socket to run the appliance again.
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