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congelator.Produsele astfel depozitate pot îngheţa iar



k.    Copiilor cu vârsta cuprinsă între 3 și 8 ani li se permite să introducă și să scoată produse

       din acest aparat.

l.     Când poziționați aparatul, asigurați-vă de cablul de alimentare că nu este prins sau deteriorat.

       AVERTIZARE! Nu asezați mai multe prelungitoare de alimentare cu energie electrică în 

       partea din spate a aparatului.

      Pentru a evita contaminarea produselor alimentare, respectați următoarele instrucțiuni:

†   Deschiderea ușii pentru perioade lungi de timp poate determina o creștere semnificativă a

      temperaturii în compartimentele aparatului.

†   Curățați periodic suprafețele care pot intra în contact cu alimentele și sistemele de drenaj 

      accesibile.

†   Păstrați carnea proaspătă și peștele în recipiente adecvate în frigider, ca să nu intre în contact 

      sau să picure pe alte alimente.
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Sertar legume

Capac sertar legume

Cutie convertibila
alimente proaspete

Picioruse reglabile



Pe Sufletul Táu!

Capac balama usa stanga x 1
Sistem ajutator inchidere 

usa superioara x 1
Sistem ajutator inchidere 

usa inferioara x 1
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4.Mutati sensul de deschidere al usii de la capacul balamalei din dreapta la capacul balamalei 
   din stanga(aflat in punga de accesorii)

5.Desprindeti capacul sistemului de inchidere al usii superioare si mutati-l din dreapta in stanga 
   apoi asezati la loc capacul.

6.Mutati capacul din partea stanga in partea dreapta

7. Scoateti usa superioara, scoateti suruburile de la balamaua din mijloc cu o surubelnita in cruce, 
    apoi scoateti usa inferioara
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8. Mutati capacele gaurilor balamalei din partea stanga in dreapta

9. Desfaceti balamaua inferioara.Apoi scoateti piciorusele reglabile din ambele parti.

10. Desurubati si scoateti pinul balamalei inferioare, intoarceti bratul si reasezati-l
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11. Reasezati bratul potrivind pinul balamalei inferioare. Remontati ambele picioruse reglabile.

12. Scoateti carligele de la partile de jos ale usilor inferioara si superioara, luati carligele din 
      punga de accesorii si instalati-le in partea stanga

13. Scoateti balcoanele de pe usi si atasati-le din nou dupa ce ati rotit usile
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14. Instalati usa inferioara, ajustati si potriviti balamaua din mijloc pe corpul combinei frigorifice 
      la locul potrivit.

15. Reasezati usa superioara asigurandu-va ca usa este aliniata cu cabinetul aparatului frigorific
in asa fel incat garnitura sa asigure usii o inchidere perfecta.Apoi prindeti usa de cabinet fixand
balamaua superioara.

16. Conectati “hamurile” usii si cabinetului.Apoi reasezati capacul balamalei superioare.
      Inainte de a insuruba capacul, conectati terminalele comutatorului usii.



înşurubaţi

Instalarea manerului usii

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

xxxmm

xxxmm

Spatiu necesar unei bune functionari

ź  Păstrați suficient spațiu pentru dechiderea ușii.
ź  Păstrați un spațiu de cel puțin 50 mm pe ambele părți.

Asezarea la nivel a aparatului frigorific

  Aceasta operatiune poate fi efectuata prin reglarea
picioruselor din fata aparatului frigorific.
  Daca aparatul nu este perfect orizontal, usile si garnitura
nu vor fi asezate in mod corespunzator.
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• Temperatura compartimentului de alimente proaspete poate fi ajustat conform cu tipul de alimente 
   depozitate
• Impingeti butonul inspre sus, temperatura din acest compartiment va scadea gradual.
   Cand butonul este in pozitia “CRISPER”, sertarul de alimente proaspete va avea aceeasi 
   temperatura cu cea din sertarul de legume, avand astfel o temperatura si umiditate apropiata de 
   cele din sertarul de legume.
• Cand butonul este in pozitia “CHILLER”, spatiul de depozitare din compartimentul de alimente 
   proaspete va avea temperatura si umiditatea potrivita pentru a depozita(pe termen scurt) peste
   sau alte alimente proaspete. Alimentele se vor pastra in stare proaspata apropiata de starea de
   congelare(dar nu inghetate).
   Sfat: Cand alegeti functia “CHILLER”, este recomandabil sa setati temperatura frigiderului la un 
   nivel mai scazut de 4°C si sa incercati sa nu depozitati alimente in acest compartiment mai mult
   de 3 zile, altfel prospetimea lor nu mai poate fi garantata. 

Controlul temperaturii din compartimentul “Fresh Zone”(de alimente proaspete)
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Poziționați alimentele în compartimentele aparatului frigorific, conform tabelului de mai jos

Compartimentele frigiderului Tipul alimentului

Usa sau balcoanele 
compartimentului de racire

Alimente cu conservanti naturali, precum gemuri,

sucuri, alte bauturi, condimente.

Nu depozitati alimente usor perisabile.

Sertarul de legume 
din frigider

Fructele, verdeturile si legumele trebuie asezate in

sertarul corespunzator din frigider

Nu depozitati in frigider banane, ceapa, cartofi, 

usturoi

Raftul de jos din frigider 
Cutie de racire

Carne proaspata de pui, peste, vita pentru un timp scurt
de depozitare

Raftul de mijloc din frigider Alimente de uz zilnic, oua, etc.

Raftul de sus din frigider Alimente care nu necesita preparare, precum cele “gata
de mancat”,resturi de preparate, etc..

Sertarele din congelator

Alimente pentru depozitare indelungata

Sertarul de jos pentru carne proaspata, pui, peste.

Sertarul din mijloc pentru legume, cartofi congelati

Sertarul de sus pentru inghetata, fructe congelate, alimente

preparate congelate
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