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Punerea în funcţiune a aparatului
1. Introduceţi ştecherul aparatului în priză.
2. În momentul în care aparatul este conectat la 

priză, va fi setat în mod normal din fabrică la 
temperatura de 5°C. 

3. Dacă ledul „L” este „APRINS”, apăsaţi pe 
butonul „B”.

Reglarea temperaturii
Pentru reglarea temperaturii, consultaţi fişa anexată 
a produsului.

Notă:
Temperatura aerului înconjurător, frecvenţa cu care 
se deschide uşa, introducerea alimentelor calde 
şi o amplasare incorectă a aparatului pot influenţa 
temperaturile interne din frigider, care pot fi diferite 
faţă de cele indicate pe panou

Conservarea alimentelor în compartimentul 
frigider:
Puneţi alimentele aşa cum este indicat în figură:
A Alimente gătite
B Legume
C Peşte, carne
D Legume şi fructe
E Sticle
F Brânzeturi

Notă:
• Alimentele trebuie acoperite ca să nu se usuce
• Distanţa dintre rafturi şi peretele posterior intern al 

frigiderului asigură circulaţia liberă a aerului
• Nu aşezaţi alimentele în contact direct cu peretele 

posterior al compartimentului frigider
• Nu introduceţi alimente calde în frigider
• Păstraţi lichidele în recipiente închise

Atenţie:
Conservarea legumelor ce conţin o mare 
cantitate de apă poate provoca formarea 
condensului pe rafturile de sticlă; acest lucru nu 
împiedică funcţionarea corectă a aparatului.

PuNeReA îN fuNCţiuNe A 
ComPARtimeNtului fRigideR
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Aparatul este dotat cu un compartiment special 
proiectat pentru a garanta conservarea cărnii şi 
a peştelui.
Din acest motiv, temperatura din interiorul 
compartimentului este menţinută mai rece faţă de 
restul compartimentului frigider.
Acest lucru permite prelungirea în mod considerabil 
a perioadei de conservare a alimentelor proaspete 
(carne şi peşte), fără a fi necesară congelarea lor şi 
fără să se altereze valorile nutritive şi prospeţimea 
lor iniţială.
Temperatura optimă în compartimentul carne-peşte 
este garantată de setarea intermediară.
Nu se recomandă să se introducă în acest 
compartiment fructe şi legume, întrucât temperatura 
poate coborî chiar şi sub 0°C, iar apa conţinută în 
alimente poate îngheţa.

indicator de temperatură
• Temperatura din interiorul compartimentului 

este vizualizată pe un indicator situat pe uşa 
compartimentului (fig. 1)

• Sectorul colorat indică intervalul de temperatură 
ideal pentru conservarea cărnii şi a peştelui

• Temperatura din interiorul compartimentului are 
nevoie de aproximativ o oră pentru a se stabiliza.

Atenţie:
Temperatura din compartimentul Carne şi Peşte 
depinde de temperatura din compartimentul frigider. 
De aceea, dacă indicatorul de temperatură din 
compartiment se află în sectorul , acţionaţi butonul 
(C) pentru a modifica temperatura din frigider. După 
aceea se va corecta şi temperatura din 
compartimentul carne şi peşte.

Scoaterea compartimentului
Dacă doriţi să utilizaţi frigiderul fără compartimentul 
carne şi peşte, procedaţi după cum urmează:
1. Scoateţi capacul compartimentului acţionând 

asupra celor două opritoare laterale situate pe 
partea inferioară (Vezi fig. 3)

2. Scoateţi compartimentul (Vezi fig. 2)

Dacă doriţi să puneţi la loc compartimentul carne şi 
peşte, procedaţi după cum urmează:
1. Introduceţi compartimentul
2. Introduceţi capacul compartimentului carne şi peşte

Cum Se utilizeAză ComPARtimeNtul 
CARNe-Peşte (dacă există)

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3
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ComPARtimeNtul „zeRo gRAde”
(în funcţie de model)

Compartimentul „Zero grade” este special conceput să menţină o 
temperatură joasă şi un nivel de umiditate adecvat pentru păstrarea 
în stare proaspătă a alimentelor, pe perioade mai lungi (de ex. 
carne, peşte, fructe şi legume de iarnă).

Activarea şi dezactivarea compartimentului
Temperatura din interiorul compartimentului, când acesta este activ, este de aproximativ 0°.

Pentru a activa compartimentul, apăsaţi mai mult 
de 1 secundă pe butonul indicat în figură, până 
când simbolul se aprinde 

Simbolul aprins indică funcţionarea 
compartimentului Apăsaţi din nou pe buton 
mai mult de 1 secundă pentru a dezactiva 
compartimentul 

Pentru funcţionarea corectă a compartimentului „Zero grade” sunt necesare următoarele condiţii:
- compartimentul frigider trebuie să fie pornit
- temperatura din compartimentul frigider trebuie să fie cuprinsă între +2°C şi +6°C
- compartimentul trebuie să fie introdus pentru a permite activarea
-  nu au fost selectate funcţii speciale (Standby, Răcire, Vacanţă – dacă sunt disponibile).
Dacă a fost selectată una dintre aceste funcţii speciale, compartimentul „Zero grade” trebuie să fie dezactivat 
manual, iar alimentele proaspete din interior trebuie scoase. În cazul în care nu se efectuează dezactivarea 
manuală, compartimentul va fi dezactivat automat după 8 ore.

Notă:
- dacă simbolul nu se aprinde în momentul în care compartimentul este activat, verificaţi introducerea corectă 

a compartimentului; dacă problema persistă, luaţi legătura cu cel mai apropiat Serviciu de Asistenţă Tehnică 
autorizat

- în cazul în care compartimentul este activat şi sertarul este deschis, simbolul de pe panoul de comandă se 
poate dezactiva automat. În momentul introducerii sertarului, simbolul se va activa din nou

- indiferent de starea de funcţionare a compartimentului, este posibil să se audă un zgomot uşor: acesta este 
normal şi nu constituie un motiv de îngrijorare

- când compartimentul nu este activat, temperatura din interior depinde de temperatura generală a 
compartimentului frigider. În acest caz, se recomandă să fie folosit pentru păstrarea fructelor şi legumelor care 
nu sunt sensibile la temperaturi scăzute (fructe de pădure, mere, caise, morcovi, spanac, salată etc.).
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Atenţie: atunci când funcţia este activată şi se depozitează alimente cu conţinut mare de apă, pe rafturi se 
poate forma condens. În acest caz, dezactivaţi funcţia temporar. Atunci când aşezaţi produse alimentare şi 
recipiente de mici dimensiuni pe raftul superior al compartimentului „Zero grade”, aveţi grijă ca acestea să nu 
cadă în spaţiul dintre sertar şi partea din spate a compartimentului frigider. 

Scoaterea compartimentului „zero grade”:
Compartimentul „zero grade” poate fi scos pentru a crea mai mult spaţiu în interiorul frigiderului. În acest caz, 
procedaţi după cum urmează:
-  pentru a facilita scoaterea compartimentului, se recomandă să se golească (şi eventual să se îndepărteze) 

cele două rafturi inferioare de pe uşă
- dezactivaţi compartimentul
- trageţi afară sertarul şi raftul alb de plastic de sub compartiment.

Notă: raftul superior şi suporturile laterale nu pot fi scoase.

Pentru a repune în funcţiune compartimentul „zero grade”, aveţi grijă să aşezaţi la loc raftul alb de plastic de 
dedesubtul compartimentului, înainte de a introduce sertarul şi a reactiva funcţia. Pentru a optimiza consumul 
de energie, se recomandă să se dezactiveze şi să se scoată compartimentul „zero grade”.
Curăţaţi periodic compartimentul şi componentele sale, cu o cârpă umezită cu soluţie de apă călduţă şi 
detergent neutru special pentru curăţarea interiorului frigiderului (aveţi grijă să nu introduceţi în apă raftul alb de 
plastic de dedesubtul compartimentului).

înainte de a curăţa compartimentul (şi la exterior), scoateţi sertarul, astfel încât compartimentul să fie 
deconectat de la alimentarea cu electricitate.
Nu folosiţi niciodată detergenţi abrazivi.
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în compartimentul congelator  se pot 
congela şi alimente proaspete. Cantitatea de 
alimente proaspete care poate fi congelată în 
24 de ore este menţionată pe plăcuţa cu datele 
tehnice.

Cum se procedează pentru congelarea 
alimentelor proaspete
• Poziţia recomandată pentru alimentele ce urmează 

a fi congelate este cea indicată în fig. 1, dacă 
există grătarul, sau ca în fig. 2 dacă grătarul nu 
face parte din dotare.

• Puneţi alimentele în mijlocul compartimentului 
, fără ca acestea să intre în contact cu cele 

deja congelate, menţinând o distanţă de circa 20 
mm (fig. 1 şi 2).

• Pentru aparatele prevăzute cu un compartiment 
, apăsaţi pe butonul (D) pentru a activa 

funcţia Congelare rapidă: ledul (E) se aprinde şi 
rămâne aprins pe durata congelării.

• După aprox. 26 de ore, funcţia se dezactivează 
automat şi ledul (E) se stinge. Pentru a anula 
funcţia manual, apăsaţi din nou pe butonul (D).

Pentru perioada de timp (în luni) de conservare 
a alimentelor proaspete congelate, consultaţi 
tabelul alăturat.
Când cumpăraţi alimente congelate, asiguraţi-vă că:
• Ambalajul sau învelişul sunt intacte, deoarece 

alimentele se pot deteriora. Dacă un pachet s-a 
umflat sau prezintă pete de umezeală, nu a fost 
conservat în condiţii optime şi poate să fi suferit un 
început de dezgheţare.

• Alimentele congelate trebuie întotdeauna să fie 
cumpărate ultimele; folosiţi genţi frigorifice pentru 
transportul acestora.

• Când ajungeţi acasă, introduceţi imediat alimentele 
îngheţate în compartimentul respectiv.

• Nu re-îngheţaţi alimente ce au fost parţial 
dezgheţate, ci consumaţi-le în 24 de ore.

• Evitaţi sau reduceţi la minim variaţiile de 
temperatură. Respectaţi data de expirare indicată 
pe ambalaj.

• Urmaţi întotdeauna instrucţiunile de pe ambalaj 
referitoare la conservarea alimentelor congelate.

Producerea cuburilor de gheaţă
• Umpleţi tăviţa de gheaţă pe 2/3 cu apă şi aşezaţi-o 

în compartimentul .
• Dacă tăviţa s-a lipit de pereţii compartimentului 

, nu folosiţi obiecte ascuţite sau tăioase 
pentru a o dezlipi.

• Pentru a înlesni scoaterea cuburilor de gheaţă din 
tăviţă, îndoiţi-o uşor.

Cum Se utilizeAză ComPARtimeNtul 
CoNgelAtoR (dacă există)

Fig. 2

Fig. 1
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înainte de a efectua dezgheţarea, scoateţi 
ştecherul din priza de curent sau întrerupeţi 
alimentarea cu electricitate.
dezgheţarea compartimentului frigider 
este complet automată. Prezenţa periodică 
a picăturilor de apă pe peretele posterior 
intern al compartimentului frigider indică faza 
de dezgheţare automată. Apa rezultată din 
dezgheţare este îndreptată automat spre un 
orificiu de evacuare, iar de aici se acumulează 
într-un recipient de unde se evaporă.
Curăţaţi periodic partea internă a orificiului de 
drenare pentru apa rezultată din dezgheţare, utilizând 
instrumentul din dotare, pentru a garanta scurgerea 
constantă şi corectă a apei. (fig. 1)

dezgheţarea compartimentului  
(dacă există)
Vă recomandăm să dezgheţaţi compartimentul 

 o dată sau de două ori pe an, sau când se 
formează un strat de gheaţă prea gros.
Formarea gheţii este un fenomen normal. Cantitatea 
şi rapiditatea cu care se acumulează gheaţa depind 
de condiţiile ambientale şi de frecvenţa cu care se 
deschide uşa congelatorului. Acumularea gheţii, în 
special în partea superioară a compartimentului, 
este un fenomen natural şi nu împiedică funcţionarea 
corectă a aparatului.
Se recomandă să se efectueze dezgheţarea când 
proviziile sunt minime.
• Deschideţi uşa, scoateţi toate alimentele şi aşezaţi-

le într-un loc foarte rece sau într-o geantă frigorifică.
• Lăsaţi deschisă uşa pentru a permite topirea gheţii.
• Curăţaţi interiorul compartimentului cu un burete 

înmuiat într-o soluţie de apă călduţă şi/sau 
detergent neutru. Nu folosiţi substanţe abrazive.

• Clătiţi şi uscaţi cu grijă.
• Introduceţi alimentele.
• Închideţi uşa.
Introduceţi din nou ştecherul în priză şi puneţi în 
funcţiune produsul, urmând instrucţiunile din capitolul 
“Punerea în funcţiune a compartimentului frigider”. 
Reglările şi selectările existente înainte de oprirea 
aparatului vor fi restabilite.

Cum Se dezgheAţă APARAtul 

Fig. 1
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înainte de a efectua orice operaţie de întreţinere 
sau de curăţare, scoateţi ştecherul din priză sau 
deconectaţi aparatul de la reţeaua electrică.

• Curăţaţi periodic compartimentul frigider cu un 
burete umezit în apă călduţă şi/sau detergent 
neutru. Clătiţi şi ştergeţi cu o cârpă moale. 
Nu folosiţi produse abrazive.

• Elementele despărţitoare nu trebuie să fie 
introduse în apă, ci trebuie spălate cu un burete 
puţin umed.

• Curăţaţi interiorul compartimentului congelator în 
timpul dezgheţării.

• Curăţaţi periodic grilele de ventilare şi 
condensatorul aflat în partea posterioară a 
aparatului, folosind aspiratorul sau o perie.

• Curăţaţi exteriorul cu o cârpă moale umezită 
în apă. Nu utilizaţi paste sau bureţi abrazivi, 
nici substanţe de scos petele (de ex. acetonă, 
tricloretilenă) şi nici oţet.

Pentru absenţe îndelungate
1. Goliţi complet frigiderul.
2. Deconectaţi aparatul de la reţeaua electrică.
3. Dezgheţaţi şi curăţaţi interioarele.
4. Pentru a împiedica formarea mucegaiului, 

a mirosurilor urâte şi a oxidării, uşa aparatului 
trebuie să rămână deschisă, dacă acesta nu 
e utilizat pe o perioadă mai îndelungată.

5. Curăţaţi aparatul.
 • Curăţaţi interiorul compartimentului la joasă 

temperatură (la modelele unde este disponibil) 
în timpul dezgheţării.

 • Curăţaţi periodic interiorul compartimentului 
frigider cu un burete umezit în apă călduţă şi/
sau detergent neutru. Clătiţi şi ştergeţi cu o 
cârpă moale. Nu folosiţi produse abrazive.

CuRăţAReA şi îNtReţiNeReA
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1. Aparatul nu funcţionează.
• S-a întrerupt curentul?
• Ştecherul este introdus bine în priza de curent?
• Întrerupătorul general este conectat?
• Siguranţa este arsă?
• Cablul de alimentare este deteriorat?
• Butonul (B) este în poziţia Stand-by?

2. temperatura din interiorul compartimentelor 
nu este suficient de scăzută.

• Uşile se închid corect?
• Aparatul este instalat aproape de o sursă de căldură?
• Circulaţia aerului prin grilele de ventilare este blocată?

3. există apă pe fundul compartimentului frigider.
• Orificiul de scurgere a apei rezultate din dezgheţare este astupat?

4. Becul intern nu funcţionează.
Controlaţi mai întâi punctul 1, iar apoi:
• Deconectaţi aparatul de la reţeaua electrică.
• Dacă produsul dv. este echipat cu bec, pentru a-l verifica şi a-l înlocui consultaţi instrucţiunile şi desenul de 

pe fişa anexată
• Dacă produsul dv. are lumini cu led, contactaţi Serviciul de Asistenţă.

5. Se formează o cantitate excesivă de gheaţă în compartimentul la joasă temperatură.
• Uşa compartimentului la joasă temperatură este închisă corect?

6. este activată alarma sonoră, becul intern se aprinde intermitent, iar ledul roşu (g) clipeşte 
intermitent

• Uşa a rămas deschisă mai mult de 2 minute. Pentru dezactiva alarma, apăsaţi pe butonul (f) sau închideţi 
uşa.

7. Alarma acustică se activează, ledul roşu (g) şi litera „f” clipesc pe afişaj.
• Defecţiune la senzorul de temperatură. Apăsaţi pe butonul (f) pentru a dezactiva alarma sonoră şi contactaţi 

Serviciul de Asistenţă

Notă:
• În cazul în care apare starea de alarmă indicată la punctul 7, butonul (C) de setare temperatură şi butonul 

(d) nu sunt utilizabile, dar produsul reuşeşte să garanteze temperaturile din compartimente, astfel încât să 
nu pună în pericol conservarea alimentelor.

• Eventualele modificări ale zgomotelor (clipocit, şuierături...) produse în cursul ciclului normal de funcţionare 
al frigiderului sunt normale.

ghidul de deteCtARe A 
defeCţiuNiloR 
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înainte de a contacta Serviciul de Asistenţă:
1. Verificaţi dacă nu este posibil să eliminaţi 

singuri defecţiunile (vezi “Ghidul de detectare 
a defecţiunilor”).

2. Porniţi din nou aparatul, pentru a vedea dacă 
problema a fost rezolvată. Dacă rezultatul este 
negativ, deconectaţi din nou aparatul şi repetaţi 
operaţia după o oră.

3. Dacă rezultatul este din nou negativ, contactaţi 
Serviciul de Asistenţă.

Comunicaţi:
• tipul de defecţiune
• modelul

• numărul Service (numărul ce se găseşte după 
cuvântul SERVICE, pe plăcuţa cu datele tehnice 
situată în interiorul aparatului)

• adresa dv. completă
• numărul dv. de telefon şi prefixul 

Notă:
dacă operaţia de reversibilitate a uşilor 
aparatului este realizată de către Serviciul de 
Asistenţă tehnică, nu este considerată operaţie 
de intervenţie în garanţie.

SeRviCiul de ASiSteNţă tehNiCă 

• Instalaţi aparatul departe de sursele de căldură. 
Instalarea într-o încăpere caldă, expunerea directă 
la razele solare sau poziţionarea aparatului în 
apropierea unei surse de căldură (calorifere, 
cuptoare) măresc consumul de curent electric şi ar 
trebui să fie evitate.

• În cazul în care acest lucru nu este posibil, este 
necesar să respectaţi următoarele distanţe minime:

 -  30 cm faţă de aragazele pe bază de cărbune sau 
petrol;

 - 3 cm faţă de aragazele electrice şi/sau cu gaze.
• Montaţi distanţierele (dacă există în dotare) pe 

partea posterioară a condensatorului aflat în 
spatele aparatului.

• Aşezaţi-l într-un loc uscat şi bine ventilat, perfect 
nivelat, reglând picioruşele anterioare dacă este 
necesar.

• Curăţaţi interiorul.
• Introduceţi accesoriile din dotare.

Racordarea electrică
• Racordările electrice trebuie să fie conforme 

cu dispoziţiile locale.
• Informaţiile referitoare la tensiune şi la puterea 

absorbită sunt indicate pe plăcuţa cu datele 
tehnice, situată în interiorul aparatului.

• împământarea aparatului este obligatorie 
prin lege. Producătorul nu-şi asumă nicio 
răspundere pentru eventualele pagube 
aduse persoanelor, animalelor sau bunurilor, 
rezultate din nerespectarea normelor mai sus 
menţionate.

• Dacă ştecherul şi priza nu sunt de acelaşi fel, 
cereţi unui tehnician calificat să vă schimbe priza.

• Nu folosiţi prelungitoare sau adaptoare multiple.

deconectarea electrică
Deconectarea electrică trebuie să fie posibilă sau prin 
scoaterea ştecherului din priză, sau cu ajutorul unui 
întrerupător bipolar de reţea situat înaintea prizei.

iNStAlAReA 


