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INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANŢA
•	 AVERTISMENT:	pentru	a	evita	riscurile	datorate	
instabilităţii,	aparatul	trebuie	poziţionat	sau	fixat	în	
conformitate	cu	instrucţiunile	producătorului.

•	 AVERTISMENT: nu	acoperiţi	orificiile	de	ventilare	
ale	aparatului.

•	 AVERTISMENT: nu	deterioraţi	tuburile	circuitului	
de	răcire	al	aparatului.

•	 AVERTISMENT: nu	utilizaţi	alte	dispozitive	
mecanice,	electrice	sau	chimice	pentru	a	
accelera	procesul	de	dezgheţare,	în	afară	de	cele	
recomandate	de	producător.

•	 AVERTISMENT: Nu	utilizaţi	şi	nu	introduceţi	
dispozitive	electrice	în	interiorul	compartimentelor	
aparatului,	dacă	acestea	nu	sunt	de	tipul	autorizat	
în	mod	expres	de	producător.	

•	 AVERTISMENT: dispozitivele	de	produs	gheaţă	
şi/sau	dozatoarele	de	apă	care	nu	sunt	racordate	
direct	la	reţeaua	de	alimentare	cu	apă	trebuie	să	
fie	umplute	doar	cu	apă	potabilă.

Informare: Acest	aparat	nu	conţine	
clorofluorocarburi	(CFC).	Circuitul	de	răcire	conţine	
R134a	(HFC)	sau	R600a	(HC)	(vezi	plăcuţa	cu	date	
tehnice	din	interiorul	aparatului).
•	 Aparatele	cu	izobutan	(R600a):	izobutanul	este	
un	gaz	natural	fără	efecte	asupra	mediului,	dar	
este	inflamabil.	De	aceea,	trebuie	să	vă	asiguraţi	
că	tuburile	circuitului	de	răcire	nu	sunt	deteriorate.	
Fiţi	foarte	atenţi	dacă	există	tuburi	deteriorate	prin	
care	se	goleşte	circuitul	de	răcire.

•	 Acest	produs	poate	conţine	gaze	fluorurate	cu	
efect	de	seră	reglementate	de	protocolul	de	la	
Kyoto;	gazul	de	răcire	se	află	într-un	sistem	închis	
ermetic.	Gaz	de	răcire:	R134a	are	un	potenţial	de	
încălzire	globală	(GWP)	de	1.300.

•	 C-Pentan	este	utilizat	ca	agent	de	expandare	
la	fabricarea	spumei	izolatoare	şi	este	un	gaz	
inflamabil.	Acordaţi	o	atenţie	specială	în	timpul	
operaţiunilor	de	eliminare.

•	 Acest	aparat	este	proiectat	pentru	a	fi	utilizat	în	
gospodării,	precum	şi	în	alte	spaţii,	cum	ar	fi

	 -		bucătării	destinate	personalului	din	magazine,	
birouri	şi	alte	spaţii	de	lucru;

	 -		ferme,	hoteluri,	moteluri	şi	în	alte	spaţii	de	tip	
rezidenţial;

	 -		unităţi	de	cazare	de	tip	„bed	and	breakfast”;	
	 -		se	poate	utiliza	şi	pentru	catering	şi	alte	activităţi	

similare	non-retail

•	 Nu	păstraţi	în	acest	aparat	substanţe	explozive,	
de	exemplu	recipiente	cu	aerosoli	cu	agent	
propulsor	inflamabil.

•	 Acest	aparat	poate	să	fie	folosit	de	copii	cu	
vârste	de	minimum	8	ani	şi	de	persoane	cu	
capacităţi	fizice,	senzoriale	sau	mintale	reduse	
sau	fără	experienţă	şi	cunoştinţe,	dacă	sunt	
supravegheate	sau	instruite	cu	privire	la	utilizarea	
în	siguranţă	a	aparatului	şi	înţeleg	riscurile	
implicate.	

•	 Operaţiile	de	curăţare	şi	întreţinere	nu	trebuie	să	
fie	efectuate	de	copiii	nesupravegheaţi.

•	 Pentru	a	evita	riscul	de	a	rămâne	blocaţi	şi	de	a	
se	sufoca,	nu	permiteţi	copiilor	să	se	joace	sau	să	
se	ascundă	în	interiorul	aparatului.

•	 Aparatul	trebuie	să	poată	fi	deconectat	de	la	
reţeaua	electrică	fie	prin	scoaterea	ştecherului	
din	priză	(dacă	ştecherul	este	disponibil),	fie	prin	
intermediul	unui	întrerupător	multipolar	de	reţea	
situat	în	amonte	de	priză,	în	conformitate	cu	
standardele	naţionale	privind	siguranţa.

•	 Introduceţi	ştecherul	aparatului	într-o	priză	cu	
împământare:	aparatul	trebuie	să	fie	conectat	
corect	la	un	sistem	de	împământare	omologat.

•	 Nu	folosiţi	adaptoare	simple	sau	multiple	ori	
prelungitoare.

•	 În	timpul	instalării,	aveţi	grijă	ca	aparatul	să	nu	
deterioreze	cablul	de	alimentare.

•	 Nu	trageţi	de	cablul	de	alimentare	al	aparatului.
•	 Manevrarea	şi	instalarea	aparatului	trebuie	să	fie	
făcute	de	două	sau	mai	multe	persoane.

•	 Pentru	a	se	evita	riscurile,	instalarea	şi	
întreţinerea,	inclusiv	înlocuirea	cablului	de	
alimentare,	trebuie	să	fie	efectuate	de	către	un	
tehnician	calificat,	în	conformitate	cu	instrucţiunile	
producătorului	şi	cu	normele	locale	în	vigoare	
referitoare	la	siguranţă.	Nu	reparaţi	şi	nu	înlocuiţi	
nicio	componentă	a	aparatului,	dacă	acest	lucru	
nu	este	indicat	în	mod	expres	în	manualul	de	
utilizare.
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RECOMANDĂRI PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

1. Ambalajul
Materialul	de	ambalaj	este	reciclabil	100	%	şi	este	
marcat	cu	simbolul	reciclării	 .	Pentru	eliminare,	
respectaţi	reglementările	locale.	Materialele	de	
ambalaj	(pungi	de	plastic,	bucăţi	de	polistiren	etc.)	
nu	trebuie	lăsate	la	îndemâna	copiilor,	întrucât	sunt	
o	potenţială	sursă	de	pericol.

2. Casarea/Eliminarea
Aparatul	a	fost	fabricat	cu	materiale	reciclabile.
Acest	aparat	este	marcat	în	conformitate	cu	
Directiva	Europeană	2002/96/CE	privind	deşeurile	
de	echipamente	electrice	şi	electronice	(DEEE).	
Asigurându-vă	că	acest	aparat	este	eliminat	în	
mod	corect,	contribuiţi	la	prevenirea	potenţialelor	
consecinţe	negative	pentru	mediul	înconjurător	şi	
pentru	sănătate.

Simbolul	 	de	pe	aparat	sau	de	pe	documentele	
care	îl	însoţesc	indică	faptul	că	acest	aparat	nu	
trebuie	eliminat	ca	deşeu	menajer,	ci	trebuie	predat	
la	un	punct	de	colectare	corespunzător	pentru	
reciclarea	aparatelor	electrice	şi	electronice.
Când	casaţi	aparatul,	faceţi-l	inutilizabil	tăind	cablul	
de	alimentare	şi	scoţând	uşile	şi	rafturile,	astfel	încât	

copiii	să	nu	poată	pătrunde	cu	uşurinţă	în	interior	şi	
să	rămână	blocaţi.
Eliminaţi	aparatul	în	conformitate	cu	normele	
locale	pentru	eliminarea	deşeurilor,	predându-l	la	
un	centru	special	de	colectare;	nu	lăsaţi	aparatul	
nesupravegheat	nici	măcar	câteva	zile,	deoarece	
reprezintă	o	sursă	potenţială	de	pericol	pentru	copii.
Pentru	informaţii	ulterioare	referitoare	la	tratarea,	
valorificarea	şi	reciclarea	acestui	produs,	contactaţi	
biroul	local	competent,	serviciul	de	colectare	a	
deşeurilor	menajere	sau	magazinul	de	unde	aţi	
cumpărat	aparatul.	

Declaraţie de conformitate 
•	 Acest	aparat	a	fost	conceput	pentru	păstrarea	
produselor	alimentare	şi	este	fabricat	
în	conformitate	cu	Regulamentul	(CE)	
nr.	1935/2004.

•	 Acest	aparat	a	fost	proiectat,	construit	şi	
comercializat	în	conformitate	cu:

	 -	obiectivele	de	siguranţă	din	Directiva	2006/95/CE	
privind	joasa	tensiune	(care	înlocuieşte	Directiva	
73/23/CEE	şi	modificările	ulterioare);

	 -	cerinţele	de	protecţie	din	Directiva	2004/108/CE	
privind	compatibilitatea	electromagnetică.

Pentru a utiliza cât mai bine aparatul, citiţi cu 
atenţie instrucţiunile de utilizare, în care veţi 
găsi descrierea produsului şi recomandări utile.
Păstraţi aceste instrucţiuni pentru a le consulta 
şi pe viitor.
1. După	ce	despachetaţi	aparatul,	asiguraţi-vă	că	
nu	este	deteriorat	şi	că	uşa	se	închide	perfect.	
Eventualele	defecţiuni	trebuie	comunicate	
vânzătorului	în	termen	de	24	de	ore	de	la	livrarea	
aparatului.

2. Aşteptaţi	cel	puţin	două	ore	înainte	de	a	pune	în	
funcţiune	aparatul	pentru	vă	asigura	că	circuitul	
de	răcire	atinge	eficienţa	maximă.

3. Curăţaţi	aparatul	în	interior	înainte	de	a-l	utiliza.

ÎNAINTE DE A FOLOSI APARATUL
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MĂSURI DE PRECAUŢIE ŞI RECOMANDĂRI GENERALE

INSTALAREA
•	 În	timpul	mutării	aparatului,	aveţi	grijă	să	nu	
deterioraţi	podeaua	(de	ex.	parchetul).

•	 Asiguraţi-vă	că	aparatul	nu	este	amplasat	lângă	o	
sursă	de	căldură.

•	 Instalaţi	şi	aşezaţi	aparatul	orizontal,	pe	o	podea	
care	îi	poate	susţine	greutatea	şi	într-un	spaţiu	
adecvat	pentru	dimensiunile	şi	utilizarea	sa.

•	 Aparatul	este	proiectat	pentru	a	funcţiona	în	
încăperi	în	care	temperatura	este	cuprinsă	în	
următoarele	intervale,	în	funcţie	de	clasa	climatică	
indicată	pe	plăcuţa	cu	date	tehnice.	Aparatul	
poate	să	nu	funcţioneze	corect	dacă	este	lăsat	un	
timp	îndelungat	la	o	temperatură	situată	în	afara	
limitelor	specificate.

Clasa climatică T. amb. (°C)
SN Între	10	şi	32
N Între	16	şi	32

ST Între	16	şi	38
T Între	16	şi	43

•	 Asiguraţi-vă	că	tensiunea	indicată	pe	plăcuţa	
cu	date	tehnice	corespunde	cu	tensiunea	din	
locuinţa	dvs.	

UTILIZAREA ÎN SIGURANŢĂ
•	 Nu	păstraţi	şi	nu	folosiţi	benzină,	lichide	sau	gaze	
inflamabile	în	apropierea	acestui	aparat	sau	a	
altor	aparate	electrice.	Vaporii	pot	cauza	incendii	
sau	explozii.	

•	 Nu	înghiţiţi	conţinutul	(netoxic)	acumulatorilor	de	
frig	(la	unele	modele).	

•	 Nu	mâncaţi	cuburi	de	gheaţă	sau	îngheţată	
imediat	după	scoaterea	lor	din	congelator,	
deoarece	pot	cauza	degerături.

•	 La	produsele	proiectate	să	utilizeze	un	filtru	de	
aer	instalat	în	capacul	ventilatorului,	filtrul	trebuie	
să	fie	întotdeauna	montat	când	frigiderul	este	în	
funcţiune.

•	 Înainte	de	a	efectua	orice	operaţie	de	întreţinere	
sau	de	curăţare,	scoateţi	ştecherul	din	priză	sau	
deconectaţi	aparatul	de	la	reţeaua	electrică.

•	 Folosiţi	compartimentul	frigider	doar	
pentru	păstrarea	alimentelor	proaspete,	iar	
compartimentul	congelator	doar	pentru	păstrarea	
alimentelor	îngheţate,	congelarea	alimentelor	
proaspete	şi	producerea	cuburilor	de	gheaţă.	

•	 Nu	păstraţi	recipiente	de	sticlă	cu	lichide	în	
congelator,	deoarece	se	pot	sparge.

•	 Evitaţi	păstrarea	alimentelor	neambalate	în	
contact	direct	cu	suprafeţele	interioare	ale	
compartimentelor	frigider	sau	congelator.

•	 „Becul	folosit	în	interiorul	aparatului	este	proiectat	
special	pentru	aparate	de	uz	casnic	şi	nu	
este	destinat	iluminatului	unei	încăperi	dintr-o	
gospodărie	(Regulamentul	CE	nr.	244/2009”.

Producătorul nu îşi asumă răspunderea pentru 
vătămările corporale suferite de persoane 
sau animale, respectiv pentru daunele 
asupra bunurilor, rezultate din nerespectarea 
recomandărilor şi măsurilor de precauţie 
menţionate mai sus.
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•	 Instalaţi	aparatul	într-o	încăpere	uscată	și	bine	
aerisită,	departe	de	orice	sursă	de	căldură	(	de	
ex.	radiator,	aragaz,	etc.)	și	într-o	zonă	ferită	de	
razele	directe	ale	soarelui.	Dacă	este	necesar,	
folosiţi	o	placă	izolatoare.	

•	 Pentru	a	asigura	ventilarea	adecvată,	urmaţi	
instrucţiunile	de	instalare.	

•	 O	ventilare	insuficientă	în	spatele	aparatului	
mărește	consumul	de	energie	și	scade	eficienţa	
de	răcire.	

•	 Temperaturile	din	interiorul	aparatului	pot	fi	
afectate	de	temperatura	ambiantă,	de	frecvenţa	
cu	care	se	deschide	uşa	şi	de	locul	unde	este	
amplasat	aparatul.	Setarea	de	temperatură	
trebuie	să	ţină	cont	de	aceşti	factori.	

•	 Permiteţi	răcirea	alimentelor	și	a	băuturilor	înainte	
de	a	le	introduce	în	frigider.	

•	 Nu	blocaţi	ventilatorul	(dacă	există)	cu	produse	
alimentare.	

•	 După	introducerea	alimentelor,	verificaţi	dacă	
ușile	compartimentelor	se	închid	corespunzător,	
în	special	ușa	congelatorului.	

•	 Reduceţi	cât	de	mult	posibil	unghiul	de	
deschidere	al	ușii.	

•	 Pentru	a	dezgheţa	alimentele	congelate,	
introduceţi-le	în	frigider.	Temperatura	scăzută	
a	produselor	îngheţate	va	contribui	la	răcirea	
celorlalte	alimente	din	frigider.	

•	 Aparatele	pot	fi	prevăzute	cu	compartimente	
speciale	(compartimentul	pentru	alimente	
proaspete,	compartimentul	„Zero	grade”,...).	
Dacă	nu	există	menţiuni	speciale	în	broşura	cu	
instrucţiuni	a	produsului,	aceste	compartimente	
pot	fi	scoase,	menţinându-se	rezultate	
echivalente.

•	 Poziţia	rafturilor	din	frigider	nu	afectează	
consumul	de	energie.	Alimentele	trebuie	
amplasate	pe	rafturi	astfel	încât	să	se	asigure	
circularea	corespunzătoare	a	aerului	(alimentele	
nu	ar	trebui	să	intre	în	contact	unele	cu	celelalte	și	
nici	cu	peretele	spate	al	frigiderului).	

•	 Puteţi	mări	capacitatea	de	depozitare	a	
alimentelor	congelate	scoţând	coşurile	şi	
raftul	Oprire	îngheţare	(dacă	este	disponibil),	
menţinând	un	consum	de	energie	echivalent.

•	 Garnitura	deteriorată	trebuie	să	fie	înlocuită	cât	
mai	curând	posibil.	

•	 Produsele	care	aparţin	clasei	superioare	de	
eficienţă	energetică	sunt	echipate	cu	motoare	cu	
randament	ridicat,	capabile	să	funcţioneze	mai	
mult	timp,	la	un	consum	redus	de	energie.	Nu	
vă	faceţi	griji	dacă	motorul	rămâne	în	funcţiune	
perioade	mai	lungi	de	timp.

SUGESTII PENTRU REDUCEREA CONSUMULUI DE ENERGIE


