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Compartimentul frigider
A.  Ventilatorul şi filtrul antibacterian şi anti-miros (în 

funcţie de model)
B. Unitate termostat cu lumină
C. Rafturi
D. Nivel de acoperire a sertarului pentru fructe şi 

legume
E. Sertar pentru fructe şi legume
F. Plăcuţă indicatoare (situată pe partea laterală a 

zonei de prospeţime)
M. Rafturi pe uşă
N. Suport pentru sticle (dacă este prevăzut)
O. Raft pentru sticle

Zona cea mai puţin rece
Zona medie
Zona cea mai rece
Zona pentru fructe şi legume 

Compartimentul congelator 
G.  Sertar superior sau uşă (zona de păstrare a 

alimentelor congelate şi puternic congelate)
H. Sertar mijlociu (zona pentru păstrarea alimentelor 

congelate şi puternic congelate)
I. Sertar inferior (zona de congelare)
L. Tăvi pentru cuburi de gheaţă (dacă sunt 

prevăzute)

Notă: Toate sertarele, rafturile de pe uşi şi rafturile 
pot fi scoase. 

Temperaturile ideale pentru păstrarea alimentelor 
sunt deja setate din fabrică

Citiţi cu atenţie instrucţiunile înainte de a utiliza 
aparatul.
Caracteristicile, datele tehnice şi imaginile pot 
varia în funcţie de model.
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Congelarea alimentelor proaspete
Aşezaţi alimentele proaspete care urmează să fie congelate 
în zona de congelare din compartimentul congelator evitând 
contactul alimentelor cu alimentele care sunt deja congelate. 
Pentru a maximiza viteza de congelare, sertarul interior poate 
fi scos şi alimentele pot fi plasate direct în partea inferioară a 
compartimentului.
Congelarea se va încheia după 24 de ore.

Ventilator (dacă este disponibil)
Puteţi porni/opri ventilatorul apăsând butonul de pe bază (conform 
indicaţiei din figură). Dacă temperatura ambiantă depăşeşte 27 °C 
sau dacă sunt picături de apă pe rafturile din sticlă, este esenţial 
ca ventilatorul să fie pornit pentru a 
asigura păstrarea corectă a alimentelor. 
Dezactivarea ventilatorului permite 
optimizarea consumului de energie.

Notă: Notă: unele zgomote, cum ar fi bolborositul şi fâşâitul, produse de sistemul de refrigerare, sunt normale.

Ce trebuie să faceţi dacă...  Motive posibile Soluţie

Aparatul nu funcţionează. Este posibil să fie o problemă la sursa de alimentare a aparatului.

Verificaţi următoarele:
• alimentarea cu energie nu este întreruptă
•  ştecărul este introdus corect în priză şi comutatorul cu doi poli de la reţea, dacă există, este în 

poziţia corectă.
• releele de protecţie pentru sistemul electric al casei funcţionează
• cablul de alimentare nu este defect
• butonul de comandă al termostatului nu este în poziţia „•”

Becul de iluminat din interior nu funcţionează. Este posibil să fie necesară înlocuirea becului de iluminat.
Deconectaţi aparatul de la sursa de alimentare, verificaţi becul de iluminat şi înlocuiţi-l cu unul 
nou dacă este necesar (a se vedea secţiunea „Înlocuirea becului de iluminat” din instrucţiunile de 
utilizare).

Temperatura internă a compartimentelor nu este 
suficient de scăzută. Motivele pot fi variate (a se vedea coloana „Soluţie”).

Verificaţi următoarele:
• uşile sunt închise corect
• aparatul nu este instalat în apropierea unei surse de căldură
• temperatura este setată corect
•  circulaţia aerului prin grilajele de aerisire de pe baza aparatului nu este obstrucţionată (a se 

vedea manualul de instalare)

Este apă în partea inferioară a compartimentului 
frigider. Scurgerea apei de dezgheţare este blocată. Curăţaţi scurgerea apei de dezgheţare (a se vedea „Întreţinerea şi curăţarea aparatului” în 

instrucţiunile de utilizare). 

Cantitate prea mare de gheaţă în compartimentul 
congelator. Uşa compartimentului congelator nu este închisă corect.

- Verificaţi să nu fie niciun obiect care împiedică închiderea corectă a uşii
- Decongelaţi compartimentul congelator
- Asiguraţi-vă că aparatul a fost instalat corect

Marginea din faţă a aparatului pe care se lipeşte 
garnitura de protecţie a uşii este fierbinte. Aceasta nu este o problemă. Acest lucru împiedică formarea condensului. Nu este necesară o soluţie.

Temperatura compartimentului fridiger este prea 
scăzută.

- Temperatura setată este prea scăzută
- O cantitate mare de alimente proaspete a fost aşezată în compartimentul congelator

- Încercaţi să setaţi o temperatură mai puţin scăzută
-  Dacă au fost puse alimente proaspete în compartimentul congelator, aşteptaţi până când 

congelarea se încheie
-  Opriţi ventilatorul (dacă intră în dotare), urmând procedura descrisă în paragraful 

„VENTILATORUL”, de mai sus.

Temperatura compartimentului congelator şi a 
compartimentului frigider
Acest frigider/congelator este acţionat folosind o unitate termostat 
situată în interiorul compartimentului frigider. 

Temperatura ambelor compartimente este reglată prin răsucirea 
butonului de comandă al termostatului.

Termostat la 1/2: temperatura este mai puţin scăzută
Termostat de la 3/5: temperatură medie
Termostat la 6/7: temperatura este mai scăzută

Dacă poziţionaţi butonul de comandă al termostatului la • întregul 
produs se va opri.

Bec de iluminat/bec de iluminat cu LED

Semn de referinţă pentru poziţia termostatului.

B

E

F

A

G

H

I

O

M

D

L

B

E

F

A

G

H

I

O

M

D

L

N N

CC

Image 1

Comparto Frigorifero

A.  Ventola e filtro antibatterico e antiodore (a seconda del modello)
B. Gruppo termostato con luce
C.  Ripiani
D.  Piano di copertura cassetto frutta e verdura 
E.  Cassetto frutta e verdura
F. Targhetta matricola (posta a lato del cassetto frutta e verdura)
M. Balconcini 
N.  Fermabottiglie (se in dotazione) 
O.  Balconcino bottiglie 

Zona meno fredda
Zona intermedia
Zona più fredda
Zona frutta e verdura

Comparto Congelatore

G.  Cassetto superiore (zona di conservazione alimenti congelati e surgelati) 
H. Cassetto centrale (zona di conservazione alimenti congelati e surgelati)
I.  Cassetto inferiore (zona di congelamento) 
L.  Contenitore cubetti ghiaccio (se in dotazione)

Image 4

Comparto Frigorifero

A.  Ventola e filtro antibatterico e antiodore (a seconda del modello)
B. Pannello comandi con luce LED
C.  Ripiani
D.  Piano di copertura cassetto frutta e verdura 
E.  Cassetto frutta e verdura
F. Targhetta matricola (posta a lato del cassetto frutta e verdura)
M. Balconcini 
N.  Fermabottiglie (se in dotazione) 
O.  Balconcino bottiglie 

Zona meno fredda
Zona intermedia
Zona più fredda
Zona frutta e verdura

Comparto Congelatore

G.  Cassetto superiore (zona di conservazione alimenti congelati e surgelati) 
H. Cassetto centrale (zona di conservazione alimenti congelati e surgelati)
I.  Cassetto inferiore (zona di congelamento) 
L.  Contenitore cubetti ghiaccio (se in dotazione)
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