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Mulțumim că ați ales acest produs. 
Acest manual de utilizare conține informații importante legate de siguranță și instrucțiuni 
menite să vă ajute cu funcționarea și întreținerea aparatului dvs. 
Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de utilizare înainte de a folosi dispozitivul și 
păstrați-l pentru a-l consulta mai târziu.

Pictogramă Tip Semnificație

AVERTISMENT Risc de vătămare gravă sau de deces

RISC DE ELECTROCUTARE Risc de tensiune periculoasă

FOC Avertisment; Risc de incendiu / materiale inflamabile

ATENȚIE Risc de vătămare corporală sau de daune materiale

IMPORTANT Operarea corectă a sistemului
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1 INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

1.1 Avertismente generale privind siguranța
Citiți cu atenție acest Manual de utilizare.

Avertisment! Păstrați fantele de ventilație, din 
carcasa aparatului sau din structura încorporabilă, 
libere de orice blocaje.

AVERTISMENT: Nu utilizați dispozitive mecanice 
sau alte mijloace pentru a accelera procesul de 
dezghețare, cu excepția celor recomandate de către 
producător.

AVERTISMENT: Nu utilizați aparate electrice în 
interiorul compartimentelor de depozitare a 
alimentelor, exceptând cazul în care acestea sunt de 
tipul celor recomandate de către producător.

AVERTISMENT: Nu avariați circuitul agentului 
frigorific.

AVERTISMENT: Când poziționați aparatul, verificați 
cablul de alimentare să nu fie comprimat sau 
deteriorat.

AVERTISMENT: Nu plasați prize portabile multiple 
sau surse de alimentare portabile la partea din spate a 
aparatului.

AVERTISMENT: Pentru a evita riscurile ce survin în 
urma instabilității aparatului, acesta trebuie fixat 
conform instrucțiunilor.

Dacă aparatul dumneavoastră utilizează agentul 
frigorific R600a (această informație se află pe eticheta 
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frigiderului) trebuie să aveți grijă în timpul transportului 
și al instalării pentru a împiedica deteriorarea 
elemenților de răcire ai aparatului. R600a este un gaz 
natural, care nu afectează mediul înconjurător, dar 
care este exploziv. În cazul unei scurgeri provocate de 
deteriorarea elemenților de răcire, mutați frigiderul la 
distanță de flăcări deschise sau de surse de căldură și 
aerisiți câteva minute încăperea în care se află 
aparatul.
• Nu deteriorați circuitul gazului de răcire în timpul 

transportului și poziționării frigiderului.
• Nu depozitați în aparat substanțe explozive precum 

doze de aerosoli cu gaz propulsor inflamabil.
• Acest aparat este destinat a fi utilizat în gospodărie 

și în aplicații similare, precum:
 – bucătării ale personalului din magazine, birouri 
sau alte medii de lucru.

 – ferme, precum și de către clienții hotelurilor, 
motelurilor și ai altor medii de tip rezidențial.

 – medii de tip pensiune cu mic dejun inclus;
 – catering și aplicații non-retail similare.

• Dacă ștecherul frigiderului nu se potrivește cu priza, 
el trebuie înlocuit de către producător, de agentul 
său de service sau de persoane cu o calificare 
similară, pentru a evita pericolele.

• Cablul de alimentare al frigiderului este echipat cu 
un ștecher special cu împământare. Acest ștecher 
trebuie utilizat cu o priză specială cu împământare, 
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de 16 amperi. Dacă nu aveți o astfel de priză în 
locuința dumneavoastră, apelați la un electrician 
autorizat pentru a o instala.

• Acest produs poate fi utilizat de către copii cu vârsta 
minimă de 8 ani și de persoanele cu capacități 
fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsă 
de experiență și cunoștințe, dacă aceștia au fost 
supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea 
produsului într-un mod sigur și că înțeleg pericolele 
implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu produsul. 
Operațiunile de curățare și întreținere nu trebuie să 
fie efectuate de către copii fără supraveghere.

• Copiii cu vârste între 3 și 8 ani au voie să încarce 
și să descarce aparatele de refrigerare. Copiii nu 
trebuie să efectueze curățarea sau întreținerea 
aparatului; copiii foarte mici (între 0-3 ani) nu trebuie 
să utilizeze aparatul; copiii mici (între 3-8 ani) 
trebuie să utilizeze aparatul în condiții de siguranță 
doar dacă sunt supravegheați permanent; copiii 
mai mari (între 8-14 ani) și persoanele vulnerabile 
pot utiliza aparatul în condiții de siguranță după 
ce au fost supravegheați sau instruiți în mod 
corespunzător privind utilizarea aparatului. 
Persoanele foarte vulnerabile trebuie să utilizeze 
aparatul în condiții de siguranță doar dacă sunt 
supravegheate permanent.

• În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, 
acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul 



RO - 7

său de service sau persoane cu o calificare similară, 
pentru a evita pericolele.

• Acest produs nu este destinat a fi utilizat la altitudini 
de peste 2000 de metri.

Pentru a evita contaminarea alimentelor, respectați 
următoarele instrucțiuni:
• Deschiderea ușii pentru intervale lungi poate 

provoca o creștere considerabilă a temperaturii din 
compartimentele aparatului.

• Curățați cu regularitate suprafețele care vin în 
contact cu alimentele și cu sistemele de scurgere 
accesibile

• Depozitați carnea și peștele crude în recipiente 
adecvate în frigider, astfel încât să nu vină în contact 
cu alte alimente sau să nu picure pe acestea.

• Compartimentele cu două stele pentru alimente 
congelate sunt adecvate pentru depozitarea 
alimentelor pre-congelate, pentru depozitarea sau 
prepararea înghețatei și pentru prepararea cuburilor 
de gheață.

• Compartimentele cu una, două sau trei stele nu sunt 
adecvate pentru congelarea alimentelor proaspete.

• Dacă frigiderul este lăsat gol pentru perioade mai 
lungi, deconectați-l, dezghețați-l, curățați-l, uscați-l 
și lăsați ușa deschisă pentru a preveni formarea 
mucegaiului în interiorul aparatului.
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Dacă dozatorul de apă este disponibil
Curățați rezervoarele de apă dacă nu au fost folosite 
timp de 48 de ore; clătiți sistemul de apă conectat la o 
sursă de apă dacă nu s-a eliberat apă din dozator timp 
de 5 zile.
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1.2 Avertizări la instalare

Înainte de a utiliza frigiderul cu congelator 
pentru prima oară, acordați atenție 
următoarelor puncte:
• Tensiunea de funcționare a frigiderului cu 

congelatoreste de 220-240 V la 50 Hz.
• Ștecherul trebuie să fie accesibil după 

instalare.
• Atunci când este pus în funcțiune pentru 

prima dată, frigiderul cu congelator poate 
prezenta un miros. Acest lucru este 
normal, iar mirosul se va atenua odată cu 
răcirea frigiderului cu congelator. 

• Înainte de a conecta frigiderul cu 
congelator, asigurați-vă că informațiile 
de pe plăcuța cu date tehnice (tensiunea 
sau sarcina la conectare) se potrivesc 
cu acelea ale rețelei de alimentare cu 
energie. Dacă aveți îndoieli, consultați un 
electrician calificat.

• Introduceți ștecherul într-o priză care 
dispune de o împământare eficientă. 
Dacă priza nu are împământare sau 
ștecherul nu se potrivește cu priza, vă 
recomandăm să cereți sprijinul unui 
electrician autorizat.

• Aparatul trebuie conectat la o priză 
corect instalată, cu protecție fuzibilă. 
Alimentarea electrică (CA) și tensiunea la 
punctul de funcționare trebuie să coincidă 
cu detaliile de pe plăcuța de identificare a 
aparatului (plăcuța de identificare se află 
în interiorul aparatului, în partea stângă).

• Nu ne asumăm răspunderea pentru 
daunele survenite din cauza utilizării fără 
împământare.

• Așezați frigiderul cu congelator într-un loc 
ferit de lumina directă a soarelui.

• Frigiderul dumneavoastră cu congelator 
nu trebuie utilizat niciodată în aer liber 
sau lăsat în ploaie.

• Aparatul dumneavoastră ar trebui să se 
afle la cel puțin 50 cm distanță de plite, 
cuptoare cu gaz și de radiatoare și ar 
trebui să se afle la cel puțin 5 cm distanță 
față de cuptoarele electrice.

• Când frigiderul dumneavoastră cu 
congelator este așezat lângă un 

congelator, ar trebui să existe o distanță 
de cel puțin 2 cm între acestea, pentru a 
preveni umezirea suprafeței exterioare.

• Nu acoperiți corpul sau partea superioară 
a frigiderului cu congelator cu dantelă. 
Acestea afectează performanța 
frigiderului dumneavoastră.

• Este necesar un spațiu liber de minimum 
150 mm deasupra aparatului. Nu așezați 
nimic pe aparat.

• Nu așezați obiecte grele pe aparat.
• Curățați foarte bine aparatul, în special 

la interior, înainte de a-l utiliza (vezi 
Curățarea și întreținerea).

• Înainte de a utiliza frigiderul cu 
congelator, ștergeți toate componentele 
cu apă caldă, în care ați dizolvat o 
linguriță de bicarbonat de sodiu. Apoi, 
clătiți cu apă curată și lăsați să se 
usuce. După curățare, montați toate 
componentele în frigiderul cu congelator.

• Picioarele frontale ajustabile ar trebui 
ajustate în așa fel încât să vă asigurați 
că aparatul dumneavoastră este stabil 
și la nivel. Dumneavoastră puteți regla 
picioarele rotindu-le în orice direcție. 
Lucrul acesta ar trebui făcut înainte de a 
așeza alimentele în frigider.

• Instalați cele două ghiduri de distanță din 
plastic (partea cu palete 
negre - condensator- în 
partea din spate) 
întorcându-le la 90° (după 
cum este ilustrat în 
figură), pentru a preveni 
condensarea prin 
atingerea de perete.

• Distanța dintre aparat și peretele din 
spate trebuie să fie de maximum 75 mm.

1.3 În timpul utilizării

• Nu conectați congelatorul frigiderului la 
rețeaua de electricitate cu ajutorul unui 
prelungitor.

• Nu conectați la prize defecte, fisurate sau 
vechi.

• Nu trageți, nu îndoiți și nu deteriorați 
cablul.
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• Nu utilizați adaptoare de priză
• Acest aparat este conceput pentru a fi 

utilizat de adulți. Nu lăsați copiii să se 
joace cu aparatul sau să se agațe de 
ușă.

• Nu atingeți niciodată cablul de 
alimentare/fișa cu mâinile ude. Aceasta 
poate cauza un scurtcircuit sau 
electrocutarea.

• Nu introduceți recipiente din sticlă sau 
doze în compartimentul de producere 
a gheții, deoarece ar putea exploda în 
urma congelării conținutului.

• Nu amplasați materiale explozive sau 
inflamabile în frigider. Amplasați băuturile 
cu conținut ridicat de alcool în poziție 
verticală și asigurați-vă că recipientele 
sunt închise etanș.

• Atunci când scoateți gheața din 
compartimentul de producere a gheții, 
nu o atingeți. Gheața poate provoca 
degerături și/sau poate tăia.

• Nu atingeți produsele congelate cu 
mâinile ude! Nu mâncați înghețata sau 
cuburile de gheață imediat după ce 
au fost scoase din compartimentul de 
produs gheață.

• Nu recongelați alimente care au fost 
congelate și s-au dezghețat. Acest lucru 
ar putea cauza probleme de sănătate 
cum ar fi toxiinfecțiile alimentare.

Frigidere vechi și defecte
• Dacă vechiul dumneavoastră congelator 

este prevăzut cu un sistem de blocare, 
stricați-l sau demontați-l înainte de a-l 
arunca, deoarece copiii s-ar putea bloca 
în interiorul acestuia, ceea ce ar putea 
cauza un accident.

• Frigiderele și congelatoarele vechi conțin 
material de izolare și agent frigorific cu 
CFC. Așadar, depozitați congelatorul 
vechi la punctele de colectare pentru a 
proteja mediul înconjurător.

Declarație de conformitate CE
Declarăm că produsul nostru îndeplinește 
prevederile Directivelor Hotărârilor și 
Regulamentelor Europene și cerințele 
prezentate în standardele la care se face 

referire.
Eliminarea aparatului vechi
Simbolul de pe produs sau de 
pe ambalajul acestuia indică 
faptul că este posibil ca acest 
produs să nu poată fi tratat ca 
deșeu menajer. În schimb, va fi 
înmânat la punctul de colectare adecvat 
pentru reciclarea echipamentelor electrice 
și electronice. Asigurându-vă că acest 
produs este eliminat corect, veți ajuta 
la prevenirea potențialelor consecințe 
negative pentru mediul înconjurător și 
sănătatea umană, care r putea fi cauzate, 
altfel, de manipularea necorespunzătoare 
a deșeurilor provenite de la acest produs. 
Pentru informații mai detaliate despre 
reciclarea acestui produs, contactați biroul 
local, serviciul pentru eliminarea deșeurilor 
menajere sau magazinul de la care ați 
achiziționat acest produs.
Ambalajul și Mediul înconjurător 
Materialele de ambalare 
protejează mașina dvs. de daune 
care pot să se producă în timpul 
transportului. Materialele de 
ambalare sunt ecologice, întrucât sunt 
reciclabile. Utilizarea de materiale reciclate 
reduce consumul de materii prime și, prin 
urmare, scade producția de deșeuri.
Note:
• Citiți cu atenție manualul de instrucțiuni 

înainte de a instala și utiliza aparatul 
dumneavoastră. Nu suntem responsabili 
pentru deteriorarea cauzată de utilizarea 
necorespunzătoare.

• Urmați toate instrucțiunile de pe aparatul 
dumneavoastră și din manualul de 
instrucțiuni și păstrați acest manual la loc 
sigur, pentru a rezolva problemele care 
ar putea interveni în viitor.

• Acest aparat este destinat uzului casnic 
și trebuie utilizat numai în scopurile 
specificate. Nu este destinat pentru uz 
comercial sau uz comun. O astfel de 
utilizare va duce la anularea garanției 
aparatului, iar compania noastră nu va fi 
responsabilă pentru pierderile care vor 
apărea.
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• Acest aparat este produs pentru utilizarea 
casnică și este potrivit numai pentru 
răcirea/depozitarea alimentelor. Nu este 
potrivit utilizării comerciale sau în comun 
și/sau pentru depozitarea substanțelor 
nealimentare. Compania noastră nu 
este răspunzătoare de pierderile create 
în urma utilizării necorespunzătoare a 
aparatului.

2  DESCRIEREA APARATULUI
Acest aparat nu este destinat utilizării ca 
aparat încorporat.

A 1

B

5

3

4

2

6
7

8

9

10

11

12 13 14

Această prezentare are doar scopul 
de a vă informa despre componentele 

aparatului. Componentele pot varia, în 
funcție de modelul aparatului.
A) Compartiment frigider
B) Compartiment congelator
1)  Cutie termostat (Atunci când iluminarea 

și termostatul sunt poziționate 
deasupra)

2) Raft pentru vinuri *.
3) Rafturi frigider
4) Capac cutie pentru fructe și legume
5) Compartiment legume

6) Sertare congelator
7) Rafturi de sticlă ale frigiderului*
8) Raft pentru sticle
9) Raft de ușă reglabil*/Raft de ușă

10) Rezervor de apă*
11) Rafturi ușă
12) Tăvița pentru cuburi de gheață
13) Racletă de plastic*
14) Suport pentru ouă

* La anumite modele

Butonul rotativ al termostatului

Capac lampă

(Atunci când termostatul este poziționat deasupra)

Piese componente ale dozatorului de 
apă

(A) Grup rezervor frontal
1

2

3

(B) Grup rezervor apă

4
5

6

7

8

9

1) Capac superior rezervor apă
2) Capac din sticlă
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3) Rezervor picurător apă
4) Capac superior rezervor apă
5) Capac rezervor de apă
6) Capace laterale de blocare
7) Rezervor de apă
8) Garnitură rezervor
9) Detaliu robinet

1 2

3
4

Observații generale:
Compartimentul pentru alimente 
proaspete (frigider): Cea mai eficientă 
utilizare a energiei se obține în configurația 
cu sertarele la partea inferioară a aparatului 
și cu rafturile egal distribuite; poziția 
casetelor de pe uși nu afectează consumul 
de energie.
Compartimentul pentru alimente 
congelate (congelator): Cea mai eficientă 
utilizare a energiei se obține cu sertarele și 
casetele în pozițiile din fabrică.
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2.1 Dimensiuni

H
1

H
2

W2

D
2

W1

D
1

W3

90o

D
3

Spaţiu necesar în timpul 
funcţionării 2

H2 mm 1950,0

W2 mm 640,0

D2 mm 692,8
2  înălţimea, lăţimea şi adâncimea 

aparatului inclusiv mânerul şi spaţiul 
necesar pentru circulaţia liberă a 
aerului de răcire

Spaţiul total necesar în timpul 
funcţionării 3

W3 mm 650,2

D3 mm 1137,9
3  Înălţimea, lăţimea şi adâncimea 

aparatului inclusiv mânerul, spaţiul 
necesar circulaţiei aerului de răcire şi 
spaţiul necesar deschiderii uşii la un-
ghiul minim ce permite îndepărtarea 
tuturor echipamentelor interne

Dimensiuni generale 1

H1 mm 1800,0

W1 mm 540,0

D1 mm 595,0
1  înălţimea, lăţimea şi adâncimea 

aparatului fără mâner
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3 UTILIZAREA APARATULUI

3.1  Informații despre tehnologia Less 
Frost

Datorită vaporizatorului integral, tehnologia 
LessFrost oferă răcire mai eficientă, mai 
puțină nevoie de decongelare manuală și 
un spațiu de depozitare mai flexibil.

3.2 Configurarea termostatului

Termostatul reglează automat temperatura 
interioară a compartimentelor frigiderului 
și congelatorului. Temperaturile din frigider 
pot fi obținute rotind butonul la numere 
mai mari; de la 1 la 3, de la 1 la 5 sau SF 
(Numerele maxime de pe termostat depind 
de produsul dvs.).

Notă importantă: Nu încercați să rotiți 
butonul în spatele poziției 1, aceasta 

va opri funcționarea aparatului 
dumneavoastră.

Supercomutator 
(La anumite modele) Butonul rotativ al termostatului

Capac lampă
(Imaginile sunt cu titlu de prezentare)

Configurări ale termostatului:
1 – 2 :  Pentru depozitarea pe termen lung a 

alimentelor
3 – 4 :  Pentru depozitarea pe termen lung a 

alimentelor 
5  :  Poziție de răcire maximă. Aparatul 

va funcționa mai mult timp, dacă 
este necesar, schimbați setarea de 
temperatură.

Dacă dispozitivul este în poziția SF:
• Rotiți butonul la poziția SF pentru a 

congela rapid alimente proaspete. 
În această poziție compartimentul 
congelator va funcționa la temperaturi 
mai scăzute. După ce alimentele s-au 
congelat, rotiți butonul termostatului la 
poziția normală de utilizare. Dacă nu 
modificați poziția SF, aparatul va reveni 

automat la ultima poziție de termostat 
utilizată, conform cu timpul indicat în 
notă. Readuceți comutatorul termostatului 
în poziția SF și repuneți-l în funcțiune 
normală, conform timpului indicat în 
notă. Dacă comutatorul termostatului 
este în poziția SF atunci când aparatul 
este pornit pentru prima dată, aparatul 
va reveni automat la operarea în poziția 
termostat-3, conform timpului indicat în 
notă.

Super congelare: Acest comutator se 
folosește drept comutator de super-
congelare. Pentru capacitate de congelare 
maximă, porniți acest comutator cu 24 
de ore înainte de a depozita alimentele 
proaspete. După depozitarea alimentelor 
proaspete în congelator, 24 de ore în poziția 
PORNIT este în general suficient. Pentru 
a economisi energie electrică, vă rugăm 
opriți acest comutator după 24 de ore de la 
depozitarea alimentelor.
Comutator de iarnă: Dacă temperatura 
ambiantă este sub 16 oC, acest comutator 
se folosește drept comutator de iarnă, care 
menține compartimentul frigider peste 0 oC, 
iar congelatorul sub -18 oC în medii reci.

3.3 Avertizări Setări de temperatură

• Aparatul dumneavoastră este proiectat 
pentru a funcționa în intervalele de 
temperatură ambientală menționate 
în standarde, potrivit clasei de climă 
menționate pe eticheta cu informații. 
În ceea ce privește eficiența de răcire 
a frigiderului, nu este recomandată 
utilizarea acestuia în medii care depășesc 
intervalele prezentate de temperatură. 
Aceasta va reduce eficiența aparatului în 
procesul de răcire.

• Temperatura trebuie reglată în funcție 
de frecvența de deschidere a ușii, de 
cantitatea de alimente din aparat și de 
temperatura ambientală din locul în care 
se află aparatul.

• Atunci când aparatul este pornit pentru 
prima oară, lăsați-l să funcționeze 24 
de ore, pentru a atinge temperatura de 
funcționare. În acest timp, nu deschideți 
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ușa prea des și nici nu așezați o cantitate 
mare de alimente în interiorul aparatului.

• Pentru a preveni deteriorarea 
compresorului aparatului dvs. la 
conectarea acestuia la rețea sau la 
deconectarea de la aceasta sau în 
cazul unei pene de curent, aparatul 
este prevăzut cu o funcție de decalare 
de 5 minute. Aparatul va începe să 
funcționeze normal după 5 minute.

Clasa de climă și semnificația acesteia:
T (tropicală): Acest aparat de refrigerare 
este destinat utilizării la temperaturi 
ambiante între 16 °C și 43 °C.
ST (subtropicală): Acest aparat de 
refrigerare este destinat utilizării la 
temperaturi ambiante între 16 °C și 38 °C.
N (temperată): Acest aparat de refrigerare 
este destinat utilizării la temperaturi 
ambiante între 16 °C și 32 °C.
SN (temperată extinsă): Acest aparat 
de refrigerare este destinat utilizării la 
temperaturi ambiante între 10 °C și 32 °C.

3.4 Accesorii

Aspectul şi descrierile din secțiunea 
accesoriilor pot varia în funcție de 
modelul aparatului.
3.4.1 Tava pentru gheață (La unele 
modele)
• Umpleți tava cu apă și așezați-o în 

compartimentul de congelare.
• După ce apa s-a transformat în întregime 

în gheață, puteți răsuci tava, așa cum se 
arată mai jos, pentru a scoate cuburile de 
gheață.

3.4.2  Racleta din plastic (la 
unele modele)

După o perioadă de timp, gheața se va 
acumula în anumite zone ale 
congelatorului. Gheața 
acumulată în congelator, trebuie 
să fie eliminată în mod regulat. 

Dacă este necesar, utilizați racleta de 
plastic furnizată. Pentru această operație 
nu folosiți obiecte ascuțite din metal. 
Acestea ar putea perfora circuitul de 
refrigerare și provoca stricăciuni ireparabile 
ansamblului.
3.4.3 Suportul pentru sticle (la unele 
modele)

Folosiți suportul pentru sticle 
pentru ca sticlele să nu alunece 
sau să se răstoarne.

3.4.4 Lamele pentru prospețime (la 
anumite modele)

(Imaginile sunt cu titlu de prezentare)

sau
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(Imaginile sunt cu titlu de prezentare)

În cazul în care cutia pentru fructe și 
legume este complet plină, deschideți 
lamela pentru prospețime din fața 
compartimentului pentru fructe și legume. 
Aceasta va permite ca intrarea aerului 
din cutia pentru fructe și legume și rata 
umidității să fie controlate, pentru a crește 
durata de valabilitate a alimentelor din 
interior.
Lamela situată în spatele raftului trebuie 
deschisă dacă se observă condens pe 
raftul din sticlă.
3.4.5  Raft de ușă reglabil(În anumite 

modele)
Pot fi efectuate șase reglări diferite de 
înălțime pentru a oferi zonele de depozitare 
de care aveți nevoie cu ajutorul raftului de 
ușă reglabil.
Pentru a schimba poziția raftului de ușă 
reglabil: 
Țineți partea inferioară a raftului și trageți 
de butoanele aflate pe 
partea laterală a 
raftului de ușă în 
direcția săgeții. (Fig.1)
Poziționați raftul ușii 
la înălțimea pe care o 
doriți, deplasându-l în 
sus și în jos. După ce 
obțineți poziția dorită 
pentru raftul de ușă, 
eliberați butoanele de 
pe laterala raftului de 
ușă (Fig. 2). Înainte 
de a da drumul raftului 
de ușă, încercați să-l 
mișcați în sus și în jos 

pentru a vă asigura că este fixat.
NOTĂ: Înainte ca raftul mobil al ușii să 
fie încărcat, trebuie să-l mențineți prin 

susținerea părții inferioare. În caz contrar, 
datorită greutății sale raftul ușii poate cădea 
de pe șine. Prin urmare, poate surveni 
avarierea raftului ușii sau a șinelor.

3.5 Dozatorul de apă

3.5.1 Montarea rezervorului de apă
1. Puneți rezervorul de apă în suportul 

de plastic de pe ușă, înclinat în direcția 
săgeții de pe schemă.

2. După ce ați montat rezervorul de apă, 
împingeți-l în jos, pentru a-l fixa ferm în 
suport.

3. Adăugați-vă băuturile cu ajutorul 
capacului superior al rezervorului de apă.

4. Eliberați capacele laterale de blocare 
pentru a desprinde capacul rezervorului 
de apă.

Fig. 1

Fig. 2
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5. Tava de scurgere trebuie instalată. Apoi 
apăsați ușor pe maneta robinetului, 
pentru a vă servi băuturile.

1

2
3

3.5.2 Umplerea rezervorului de apă
• Îndepărtați capacul superior al 

rezervorului de apă.
• Umpleți rezervorul cu apă.
• Montați capacul superior înapoi pe 

rezervorul de apă.
Important: Nu utilizați dozatorul de 
apă pentru nimic altceva decât apă. 
Important: Dacă lăsați apă în rezervor 
pentru o perioadă lungă de timp, 

aceasta va provoca un miros. În acest caz, 
curățați rezervorul și continuați să-l utilizați.

Important: Curățați rezervorul de apă 
înainte de a-l utiliza pentru prima dată.

3.5.3 Curățarea rezervorului de apă
• Ridicați rezervorul de apă.
• Scoateți capacul rezervorului, eliberând 

capacele laterale de blocare.
• Curățați rezervorul cu apă caldă și 

reasamblați piesele pe care le-ați scos.
3.5.4 Depozitarea rezervorului de apă
• Instalați rezervorul de apă așa cum este 

indicat.
• Asigurați-vă că robinetul și gaura se 

potrivesc în timpul instalării. 

• Fluxul de apă poate să nu fie așa cum 
era de așteptat, dacă rezervorul nu a fost 
instalat corect. De asemenea, verificați 
garniturile să fie asamblate corect. 

Tavă de scurgere
Vă rugăm să fiți atenți pentru a nu coborî 
nivelul minim pe suprafața rezervorului. În 
timpul utilizării dozatorului, apa poate stropi 
după nivelul minim de apă.

Vă rugăm să țineți paharul câteva 
momente după distribuție, pentru a 

evita scurgerile.
Dacă tava de scurgere s-a umplut cu 
apă, aceasta trebuie golită, pentru a 
evita revărsarea.

Aspectul şi descrierile din secțiunea 
accesoriilor pot varia în funcție de 

modelul aparatului.

4 DEPOZITAREA ALIMENTELOR

4.1 Compartimentul frigider

• Pentru a reduce umiditatea și a evita 
formarea gheții, nu trebuie să așezați 
niciodată în frigider lichide în recipiente 
neînchise etanș. Înghețul are tendința 
de a se concentra în cele mai reci părți 
ale lichidului evaporat și, cu timpul, va 
necesita o decongelare mai frecventă.

• Alimentele gătite trebuie să rămână 
acoperite când sunt păstrate în frigider.Nu 
puneți alimente calde în frigider. Puneți-
le atunci când sunt reci, , în caz contrar 
temperatura/umiditatea din interiorul 
frigiderului vor crește, reducând eficiența 
frigiderului. 

• Asigurați-vă că niciun element nu vine în 
contact cu peretele anterior al aparatului, 
întrucât se va forma gheață iar ambalajul 
se va lipi de aceasta. Nu deschideți ușa 
frigiderului prea frecvent.

• Vă recomandăm să împachetați mai 
lejer carnea și peștele și să le depozitați 
pe raftul din sticlă, chiar deasupra cutiei 
pentru legume, unde aerul este mai rece, 
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întrucât aceasta oferă cele mai bune 
condiții de depozitare.

• Depozitați fructele și legumele în mod 
liber, în compartimentele din cutia ce le 
este destinată.

• Păstrarea separată a fructelor și 
legumelor protejează legumele sensibile 
la etilen (verdețuri, broccoli, morcovi 
etc.) de fructele care emit etilen (banane, 
piersici, caise, smochine etc.).

• Nu amplasați legume ude în frigider.
• Durata de depozitare a tuturor alimentelor 

depinde de calitatea inițială a acestora 
și de refrigerarea neîntreruptă înainte de 
depozitarea în frigider.

• Scurgerea apei din carne poate 
contamina alte produse din frigider. 
Ambalați produsele din carne și curățați 
scurgerile de pe rafturi.

• Nu amplasați alimente în dreptul jetului 
de aer.

• Consumați alimentele ambalate înainte 
de data de expirare recomandată.

Nu lăsați alimentele să vină în contact cu 
senzorul de temperatură, care se află în 
compartimentul frigider, pentru a păstra 
temperatura optimă în compartimentul 
frigider.
• Pentru condiții normale de funcționare 

este suficient să reglați temperatura 
frigiderului la +4 °C.

• Temperatura compartimentului frigider 
trebuie să fie în intervalul 0-8 °C; 
alimentele proaspete sub 0 °C îngheață și 
se alterează, iar peste 8 °C contaminarea 
bacteriană crește și alimentele se 
alterează.

• Nu introduceți alimente fierbinți în frigider, 
așteptați să se răcească la temperatura 
ambiantă. Alimentele fierbinți măresc 
temperatura în frigider și cauzează 
toxiinfecții alimentare și alterarea inutilă a 
alimentelor.

• Carnea, peștele, etc. trebuie depozitate 
în compartimentul răcitor pentru alimente, 
iar compartimentul de legume este 
de preferat pentru legume (dacă este 
disponibil).

• Pentru a preveni contaminarea 
încrucișată, produsele din cane nu 
trebuie depozitate împreună cu fructele și 
legumele.

• Alimentele trebuie introduse în frigider în 
recipiente închise sau acoperite pentru a 
preveni umezeala și mirosurile.

Tabelul de mai jos este un ghid rapid 
care vă indică cel mai eficient mod de 
depozitare a grupelor majore de alimente în 
compartimentul frigiderului dvs.

Aliment
Durată de 
depozitare 

maximă

Cum și unde se 
depozitează

Legume și 
fructe 1 săptămână Cutia pentru legume 

Carne și 
pește 2 - 3 zile

Împachetați în folie, 
pungi din plastic 
sau într-un recipient 
pentru carne și 
depozitați pe raftul 
din sticlă.

Brânză 
proaspătă 3 - 4 zile Pe raftul alocat de 

pe ușă

Unt și 
margarină 1 săptămână Pe raftul alocat de 

pe ușă

Produse 
îmbuteliate, 
de ex. lapte 
și iaurt

Până la data 
de expirare 
specificată de 
producător

Pe raftul alocat de 
pe ușă

Ouă 1 lună Pe raftul special 
pentru ouă

Alimente 
gătite  2 zile Pe orice raft

NOTĂ:
Cartofii, ceapa și usturoiul nu se 
depozitează în frigider.

4.2 Compartimentul congelator

• Congelatorul este folosit pentru 
depozitarea alimentelor congelate, 
congelarea alimentelor proaspete și 
producerea cuburilor de gheață.

• Alimentele sub formă lichidă trebuie 
congelate în vase de plastic, celelalte 
alimente trebuie congelate în folii sau 
pungi de plastic. Pentru a congela 
alimente proaspete împachetați și sigilați 
corect alimentele proaspete, astfel 
încât ambalajul să fie etanș și să nu 
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existe scurgeri. Ideal este să utilizați 
pungile speciale pentru congelator, folia 
de aluminiu, pungi din polietilenă și 
recipiente din plastic.

• Nu depozitați alimente proaspete 
împreună cu alimente congelate 
deoarece acestea pot decongela 
alimentele congelate.

• Înainte de a congela alimente proaspete, 
împărțiți-le în porții care pot fi consumate 
la o singură masă.

• Consumați alimentele dezghețate după 
ce au fost congelate într-un interval scurt 
de timp după decongelare.

• Respectați întotdeauna instrucțiunile 
producătorului de pe ambalajul 
alimentelor atunci când depozitați 
alimente congelate. Dacă nu se 
oferă informații alimentele nu trebuie 
depozitate pe o perioadă mai lungă de 3 
luni de la data achiziționării.

• Când cumpărați alimente congelate, 
asigurați-vă că au fost depozitate în 
condiții adecvate și că ambalajul nu este 
deteriorat.

• Alimentele congelate trebuie transportate 
în recipiente adecvate și amplasate în 
congelator cât mai curând posibil.

• Nu cumpărați alimente congelate dacă 
ambalajul arată semne de umiditate și 
umflare anormală. Este probabil să fi fost 
depozitate la o temperatură inadecvată 
iar conținutul să se fi deteriorat. 

• Perioada de depozitare a alimentelor 
congelate depinde de temperatura 
camerei, setarea termostatului, frecvența 
de deschidere a ușii, tipul de alimente 
și perioada de timp necesară pentru 
transportul produsului de la magazin 
la locuința dumneavoastră. Respectați 
întotdeauna instrucțiunile de pe pachet și 
nu depășiți niciodată durata maximă de 
depozitare specificată.

• Dacă ușa congelatorului a fost lăsată 
deschisă pentru mult timp sau nu a 
fost închisă corect, se va forma gheață 
și aceasta poate împiedica circulația 
eficientă a aerului. Pentru a rezolva, 
scoateți congelatorul din priză și așteptați 

să se dezghețe. Curățați congelatorul 
după ce s-a dezghețat complet.

• Volumul specificat pe etichetă al 
congelatorului este volumul fără coșuri, 
capace și așa mai departe.

• Nu recongelați alimentele dezghețate. 
Acest lucru poate fi periculos pentru 
sănătate, cu riscul de toxiinfecție 
alimentară.

NOTĂ: Dacă încercați să deschideți ușa 
congelatorului imediat după ce ați închis-o, 
veți constata că nu se va deschide ușor. 
Acest lucru este normal. Odată restabilit 
echilibrul, ușa se va deschide ușor
• Utilizați raftul de congelare rapidă pentru 

a congela rapid alimentele preparate 
în casă (sau alte alimente care trebuie 
congelate rapid) datorită puterii de 
congelare mai mari a acestuia. Raftul de 
congelare rapidă este sertarul de jos al 
compartimentului congelator.

• Pentru a utiliza capacitatea maximă a 
compartimentului congelator, folosiți 
rafturile de sticlă pentru secțiunile 
superioară și centrală și coșul din partea 
de jos în secțiunea inferioară.

Tabelul de mai jos este un ghid rapid 
care vă indică cel mai eficient mod de 

depozitare a grupelor majore de alimente în 
compartimentul congelatorului dvs.
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Carne și pește Pregătire
Durată de depozitare 

maximă
(luni)

Cotlet Ambalați în folie 6 - 8

Carne de miel Ambalați în folie 6 - 8

Friptură de vițel Ambalați în folie 6 - 8

Cubulețe de vițel Bucăţele mici 6 - 8

Cubulețe de miel Bucăţi 4 - 8

Carne tocată În pachete fără condimente 1 - 3

Măruntaie (bucăți) Bucăţi 1 - 3

Salam Trebuie păstrat ambalat, chiar dacă are membrană  

Pui și curcan Ambalați în folie 4 - 6

Gâscă și rață Ambalați în folie 4 - 6

Căprioară, iepure, 
mistreț În porții de 2,5 kg sau ca file 6 - 8

Pești de apă dulce 
(somon, crap, somn)

După curățarea măruntaielor și a solzilor peștelui, 
spălați-l și uscați-l. Dacă este cazul, tăiați-i coada și 
capul.

2

Pește slab (biban, 
calcan, plătică) 4

Pește gras (ton, macrou, 
lufar, anșoa) 2 - 4

Scoici Curate și într-o pungă 4 - 6

Caviar În ambalajul său ori într-un recipient din aluminiu sau 
din plastic 2 - 3

Melci În apă sărată,sau într-un recipient din aluminiu sau 
din plastic 3

NOTĂ: Carnea congelată care s-a dezghețat trebuie gătită precum carnea proaspătă. În cazul în care 
carnea nu este gătită după decongelare, nu trebuie recongelată.

Legume și fructe Pregătire
Durată de depozitare 

maximă
(luni)

Fasole verde și fasole 
boabe Se spală, se taie bucățele și se fierbe în apă 10 - 13

Fasole Se desfac, se spală și se fierb în apă 12

Varză Se curăță și se fierbe în apă 6 - 8

Morcov Se curăță, se taie felii și se fierbe în apă 12

Ardei Se taie codița, se taie în două, se scoate miezul și se 
fierbe în apă 8 - 10

Spanac Se spală și se fierbe în apă 6 - 9

Conopidă Se scot frunzele, se taie miezul bucăți și se lasă un 
timp în apă cu puțin suc de lămâie 10 - 12

Vinete Se taie în bucăți de 2 cm după spălare 10 - 12

Porumb Spălați-l și ambalați-l cu cocean sau boabe 12

Mere și pere Se decojesc și se feliază 8 - 10

Caise și piersici Se taie în două și se scoate sâmburele 4 - 6
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Legume și fructe Pregătire
Durată de depozitare 

maximă
(luni)

Căpșuni și mure Se spală și se curăță 8 - 12

Fructe gătite Se adaugă 10% zahăr în recipient 12

Prune, cireșe, vișine Se spală și se scot codițele 8 - 12

Durată de depozitare 
maximă (luni)

Durată de decongelare 
la temperatura camerei 

(ore)

Durată de decongelare în 
cuptor (min.)

Pâine 4 - 6 2 - 3 4-5 (220-225 °C)

Biscuiți 3 - 6 1 - 1,5 5-8 (190-200 °C)

Produse de patiserie 1 - 3 2 - 3 5-10 (200-225 °C)

Plăcintă 1 - 1,5 3 - 4 5-8 (190-200 °C)

Foietaje 2 - 3 1 - 1,5 5-8 (190-200 °C)

Pizza 2 - 3 2 - 4 15-20 (200 °C)

Produse lactate Pregătire Durată de depozitare 
maximă (luni) Condiții de depozitare

Lapte ambalat 
(omogenizat) În ambalajul propriu 2 - 3 Lapte integral – în ambalajul 

propriu

Brânză – cu excepția 
brânzeturilor albe Felii 6 - 8

Pentru depozitarea pe 
termen scurt se poate folosi 
ambalajul original. Pentru 
perioade mai lungi, înfășurați 
în folie.

Unt, margarină În ambalaj propriu 6

5  CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE
Deconectați unitatea de la sursa de 
alimentare, înainte de curățare.
Nu spălați aparatul turnând apă pe el.

Nu utilizați produse, detergenți 
sau săpunuri abrazive pentru a curăța 
aparatul. După spălare, clătiți cu apă și 
uscați cu grijă. După terminarea curățării, 
reconectați ștecherul la rețea cu mâinile 
uscate.
• Asigurați-vă că apa nu intră în 

compartimentul cu bec al frigiderului sau 
în alte elemente electrice.

• Aparatul trebuie curățat periodic utilizând 
o soluție de bicarbonat de sodiu și apă 
călduță.

• Curățați accesoriile separat, manual, cu 
apă și săpun. Nu spălați accesoriile într-o 
mașină de spălat vase.

• Curățați condensatorul cu o perie de cel 
puțin două ori pe an. Aceasta va ajuta la 

economisirea costurilor cu energia și la 
creșterea productivității.

Alimentarea cu energie trebuie 
întreruptă pe durata curățării.
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5.1 Dezghețarea

Dezghețarea compartimentului frigider

• Dezghețarea are loc automat în 
compartimentul frigiderului, în timpul 
funcționării. Apa este colectată de tava 
de evaporare și se evaporă automat.

• Tava de evaporare și orificiul de evacuare 
a apei trebuie curățate periodic cu tubul 
de drenare pentru apa provenită de la 
dezghețare, pentru a preveni acumularea 
apei în partea de jos a frigiderului, în loc 
să curgă afară.

• Puteți curăța orificiul de evacuare și 
turnând o jumătate de pahar cu apă în 
acesta.

Procesul de decongelare a 
congelatorului
• Cantități mici de gheață se vor acumula 

în interiorul congelatorului, în funcție de 
perioada de timp în care ușa este lăsată 
deschisă sau de cantitatea de umezeală 
introdusă. Este esențial să vă asigurați că 
nu este permisă formarea de gheață în 
locuri unde acest lucru va afecta fixarea 
corectă a garniturii ușii. Acest lucru ar 
putea permite aerului să penetreze 
dulapul, încurajând funcționarea 
continuă a compresorului. Formații de 
gheață subțire sunt foarte moi și pot fi 
eliminate utilizând o perie sau o racletă 

din plastic. Nu utilizaţi raclete mecanice 
sau tăioase, dispozitive mecanice sau 
alte mijloace pentru a accelera procesul 
de decongelare. Eliminați toată chiciura 
deblocată de pe suprafața dulapului. 
Pentru eliminarea stratului subțire 
de gheață, nu este necesar să opriți 
aparatul.

• Pentru eliminarea depunerilor groase 
de gheață, deconectați aparatul de la 
priză, goliți conținutul în cutii de carton 
și înfășurați-l în pături groase sau în 
straturi de hârtie, pentru a-l menține rece. 
Decongelarea va fi mai eficientă dacă 
este efectuată atunci când congelatorul 
este aproape gol și cât mai repede cu 
putință, pentru prevenirea unei creșteri 
inutile a temperaturii conținutului.

• Nu utilizaţi raclete mecanice sau 
tăioase, dispozitive mecanice sau alte 
mijloace pentru a accelera procesul de 
decongelare. O creștere a temperaturii 
alimentelor congelate în timpul 
decongelării va scurta perioada de 
depozitare. Mențineți conținutul bine 
împachetat și rece, cât timp are loc 
decongelarea.

• Uscați interiorul compartimentului cu un 
burete sau cu o lavetă curată.

• Pentru a accelera procesul de 
decongelare, așezați unul sau mai multe 
vase cu apă caldă în compartimentul 
congelator.

• Examinați conținutul în momentul când îl 
puneți la loc în congelator, iar dacă unele 
pachete s-au dezghețat, acestea trebuie 
consumate în decurs de 24 de ore sau 
gătite și recongelate.
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• După ce decongelarea s-a finalizat, 
curățați interiorul aparatului cu o soluție 
de apă caldă și puțin bicarbonat de sodiu, 
iar apoi uscați-l foarte bine. Spălați toate 
componentele detașabile în același mod 
și reasamblați-le. Înainte de introducerea 
alimentelor înapoi în congelator, 
reconectați aparatul la priză și lăsați-l 
timp de 2 - 3 ore la setarea MAX.

Înlocuirea lămpilor de tip LED
Pentru a înlocui oricare dintre LED-uri, 
contactați cel mai apropiat Centru autorizat 
de service.

Notă: Numărul și amplasarea benzilor 
LED pot fi diferite în funcție de model.

Dacă produsul este echipat cu lampă 
LED
Acest produs conține o sursă de lumină de 
clasă de eficiență energetică <E>.
Dacă produsul este echipat cu benzi 
LED sau carduri LED
Acest produs conține o sursă de lumină de 
clasă de eficiență energetică <F>.

6  TRANSPORTUL ȘI 
REPOZIȚIONAREA

6.1  Transportul și schimbarea 
poziționării

• Puteți păstra ambalajul și spuma originale 
pentru a transporta ulterior aparatul 
(opțional).

• Protejați frigiderul cu un ambalaj gros 
legat cu benzi sau corzi rezistente și 
urmați instrucțiunile privind transportul de 
pe ambalaj.

• Demontați toate piesele mobile sau fixați-
le în aparat pentru a le proteja de șocuri, 
folosind benzi, atunci când le repoziționați 
sau în timpul transportului.

Transportați întotdeauna aparatul în 
poziție verticală.

6.2 Repoziționarea ușii

• Nu este posibil să schimbați direcția 
de deschidere a ușii frigiderului 
dumneavoastră dacă mânerul ușii 
frigiderului este instalat pe partea frontală 
a ușii.

• Este posibil să schimbați direcția de 
deschidere a ușilor la modelele fără 
mâner.

• Dacă direcția de deschidere a ușii 
frigiderului poate fi schimbată, contactați 
cel mai apropiat Centru de service 
autorizat pentru a schimba direcția de 
deschidere a ușii.

7  ÎNAINTE DE APELAREA 
SERVICIILOR POST-VÂNZARE

Dacă întâmpinați probleme cu aparatul, 
verificați următoarele, înainte de a contacta 
serviciul post-vânzare.
Aparatul dvs. nu funcționează
Verificați dacă:
• Există alimentare cu energie
• Ștecherul este conectat corect la priză
• Siguranța ștecherului sau siguranța prizei 

este arsă
• Priza este defectă. Pentru a verifica, 

conectați alt aparat funcțional în aceeași 
priză.

Aparatul funcționează deficitar
Verificați dacă:
• Aparatul este supraîncărcat
• Ușa aparatului este închisă 

corespunzător.
• Nu există praf pe condensator,
• Există destul loc în partea din spate și 

față de pereții laterali.
Aparatul dvs. funcționează zgomotos

Zgomote normale
Se produce un pârâit:

• În timpul dezghețării automate
• La răcirea sau încălzirea aparatului 

(datorită dilatației materialelor 
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aparatului)
Se produce un pârâit scurt: 
Când termostatul pornește/opreşte 
compresorul.
Zgomot motorului: Indică faptul că 
compresorul funcționează normal. 
La prima pornire, compresorul poate 
să genereze un zgomot mai puternic 
pentru un interval de timp scurt.
Se produce zgomot de bule și stropi: 
Din cauza curgerii agentului frigorific 
prin tuburile sistemului.
Se produce zgomot de apă curgând: 
Datorită apei care curge către 
recipientul vaporizatorului. Acest zgomot 
este normal în timpul dezghețării.
Se produce zgomot ca de aer care 
suflă: La unele modele, în timpul 
funcționării normale a sistemului datorită 
circulației aerului.

Marginile aparatului în contact cu 
articulația ușii sunt calde
În special în timpul verii (sezonul cald), 
suprafețele aflate în contact cu articulația 
ușii se pot încălzi în timpul funcționării 
compresorului, ceea ce este normal.
Se acumulează umiditate în aparat
Verificați dacă:
• Toate alimentele sunt ambalate corect. 

Recipientele sunt uscate înainte de a fi 
introduse în aparat.

• Ușa aparatului este deschisă frecvent. 
Umiditatea din încăpere pătrunde în 
aparat la deschiderea ușilor. Umiditatea 
se acumulează mai rapid când deschideți 
mai frecvent ușile, în special dacă 
umiditatea din încăpere este ridicată.

Ușa nu se deschide sau închide 
corespunzător
Verificați dacă:
• Există alimente sau ambalaje care 

împiedică închiderea ușii.
• Balamalele ușii sunt rupte sau îndoite
• Aparatul dvs. este pe o suprafață 

dreaptă.
• Compresorul poate funcționa puternic 

sau zgomotul compresorului / frigiderului 
poate crește în unele modele în timpul 

funcționării în anumite condiții, astfel 
încât produsul să fie conectat pentru 
prima dată, în funcție de schimbarea 
temperaturii ambiante sau de schimbarea 
de utilizare.  Este normal; când frigiderul 
atinge temperatura necesară, zgomotul 
scade automat. 

Despre dozatorul de apă;
Dacă debitul de apă este anormal:
Verificați dacă:

• Rezervorul este bine instalat.
• Garniturile rezervorului sunt bine 

montate.
Dacă începe să picure:
Verificați dacă:

• Robinetul este bine montat.
• Garniturile robinetului sunt bine 

montate.
Recomandări
• Dacă aparatul este oprit sau deconectat, 

așteptați cel puțin 5 minute înainte de 
a-l conecta sau reporni, pentru a preveni 
deteriorarea compresorului.

• Dacă nu veţi folosi aparatul mai mult 
timp (de exemplu în concediul de vară), 
scoateţi-l din priză. Curăţaţi aparatul 
conform capitolului referitor la curățare 
şi lăsaţi uşa deschisă pentru a preveni 
formarea umezelii şi mirosurilor

• Dacă problema persistă după ce ați urmat 
toate instrucțiunile de mai sus, vă rugăm 
să luați legătura cu cel mai apropiat 
Centru autorizat de service.

• Aparatul pe care l-ați cumpărat este 
destinat exclusiv utilizării de tip casnic. 
Nu este destinat pentru uz comercial 
sau uz comun. Dacă clientul utilizează 
aparatul fără a respecta aceste indicații, 
producătorul și distribuitorul nu își 
asumă răspunderea pentru reparațiile și 
defectele din perioada de garanție.

8 SFATURI PENTRU 
ECONOMISIREA ENERGIEI
1.  Instalați aparatul într-o cameră 

răcoroasă, bine ventilată, dar nu în 
lumina directă a soarelui și nici în 
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apropierea unei surse de căldură 
(radiator, aragaz etc.), în caz contrar fiind 
necesară utilizare unei plăci izolatoare.

2.  Lăsați alimentele și băuturile calde să se 
răcească înainte de a le pune în aparat.

3.  Amplasați alimentele care se 
decongelează în compartimentul 
frigider, dacă există. Temperatura joasă 
a alimentelor congelate va contribui la 
răcirea compartimentului frigiderului pe 
măsură ce acestea se decongelează. 
Aceasta va economisi energie. 
Alimentele congelate lăsate să se 
decongeleze în afara aparatului vor duce 
la pierderi de energie.

4.  Băuturile sau alte lichide trebuie 
acoperite atunci când sunt în interiorul 
aparatului. Dacă sunt lăsate neacoperite, 
umiditatea din aparat va crește pentru 
că aparatul folosește mai multă energie. 
Acoperirea băuturilor și a altor lichide 
va contribui la păstrarea mirosului și a 
gustului.

5.  Evitați să țineți ușile deschise pentru 
mult timp și să deschideți ușile prea des, 
deoarece aerul cald va intra în frigider și 
va determina compresorul să pornească 
prea des.

6.  Păstrați închise capacele 
compartimentelor cu temperaturi diferite 
din aparat (cutie pentru fructe și legume, 
răcitor, dacă există).

7.  Garnitura ușii trebuie să fie curată 
și maleabilă. În cazul uzurii, înlocuiți 
garnitura.

8. Consumul de energie al aparatului 
dumneavoastră este declarat fără sertare 
și încărcat complet în compartimentul 
congelatorului.

9. Pentru a economisi energie, nu folosiți 
volumul dintre limita de încărcare și ușă, 
de-a lungul limitei maxime de încărcare. 
Limita maximă de încărcare este de 
asemenea folosită în declarația privind 
consumul de energie

9 DATE TEHNICE
Informaţiile tehnice sunt înscrise pe plăcuţa 
tehnică aşezată în interiorul aparatului şi pe 
eticheta referitoare la energie.
Codul QR de pe eticheta referitoare la 
energie, furnizată împreună cu aparatul, 
oferă un link către informaţiile legate de 
performanţele aparatului din baza de date 
EU EPREL.
Păstraţi eticheta referitoare la energie 
împreună cu manualul de utilizare şi toate 
documentele furnizate împreună cu acest 
aparat.
De asemenea, puteţi găsi aceleaşi 
informaţii în EPREL folosind linkul https://
eprel.ec.europa.eu şi denumirea modelului 
şi numărul de produs înscrise pe plăcuţa 
tehnică a aparatului.
Consultaţi linkul www.theenergylabel.eu 
pentru informaţii detaliate despre eticheta 
referitoare la energie.
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10 INFORMAŢII PENTRU 
INSTITUTELE DE TESTARE
Instalarea şi pregătirea aparatului pentru 
verificarea EcoDesign trebuie să fie 
conformă cu EN 62552. Cerinţele de 
ventilaţie, dimensiunile locaşului şi distanţa 
minimă din spate trebuie să fie conform 
prezentului manual de utilizare în Partea 1. 
Contactaţi producătorul pentru orice 
informaţii suplimentare, inclusiv planurile de 
încărcare.

11 RELAŢII ŞI SERVICII PENTRU 
CLIENŢI
Folosiţi întotdeauna piese de schimb 
originale.
Când luaţi legătura cu Centrul nostru 
de service autorizat, verificaţi să aveţi la 
îndemână următoarele date: Model, număr 
de serie.
Informaţiile se găsesc pe plăcuţa tehnică.
Puteți găsi eticheta tehnică în interiorul 
frigiderului, pe partea stângă inferioară.
Piesele de schimb originale pentru anumite 
componente sunt disponibile timp de minim 
7 sau 10 ani de la introducerea pe piață a 
ultimei unități a modelului, depinzând de 
tipul componentei.

Vizitaţi website-ul nostru pentru 
următoarele:

www.albatros.ro
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