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INSTRUCTIUNI
DE SIGURANTA
,
,
IMPORTANT DE CITIT �I RESPECTAT
Tnainte de a utiliza aparatul, cititi aceste
instruqiuni de siguranta. Pastrati-le laindemana
pentru consultarea ulterioara. Acest instructiuni
�i aparatul ofera avertizari importante legate de
siguranta, care trebuie respectate intotdeauna.
Produc�torul nu i�i asuma raspunderea
pentru nerespectarea acestor instructiuni de
siguranta, pentru utilizarea necorespunzatoare
a aparatului sau pentru setarea incorecta a
comenzilor.
&Copiii foarte mici (0-3 ani) trebuie tinuti la distanta
de aparat. Copiii mici (3-8 ani) trebuie tinuti la
distanta de aparat, cu exceptia cazului in care
sunt supravegheati continuu. Copiii cu varsta de
8 ani �i peste �i persoanele cu capacitati fizice,
senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsa de
experienta Ji cuno�tinte pot utiliza acest aparat
numai daca sunt supravegheate sau au primit
instructiuni privind utilizarea in siguranta �i
inteleg pericolele posibile. Copiii nu au voie sa
se joace cu aparatul. Curatarea �i intretinerea nu
trebuie efectuate de copif nesupravegheati.
Copiii cu varste cuprinse intre 3 �i 8 ani au voie
sa introduca �i sa scoata alimente din aparatele
frig orifice.
UTILIZAREA PERMISA
& ATENTIE: Aparatul nu trebuie sa fie pus
in functiune cu ajutorul unui dispozitiv de
comutare extern, cum ar fi un cronometru sau
sistem separat controlat cu telecomanda.
& Acest aparat este destinat a fi uzilizat in
aplicatii casnice �i similare de genul: zone pentru
personalul de bucatarie din spatii comerciale,
birouri si alte medii de lucru; ferme; hoteluri,
moteluri, pensiuni �i alte medii rezidentiale.
& Acest aparat nu este destinat uzului
Rrofesional. Nu utilizati aparatul in aer liber.
& Becul utilizat in interiorul aparatului este
conceput special pentru aparatele de uz casnic
�i nu este adecvat pentru iluminarea generala
a incaperilor in locuinte (Regulamentul
CE 244/2009).
& Acest aparat este proiectat pentru a
functiona in locuri unde temperatura ambianta
se incadreaza in urmatoarele limite, in functie
de clasa climatica indicata pe placuta cu
caracteristici tehnice. Este posibil ca aparatul
sa nu funqioneze corect daca este lasat timp
indelungat la o temperaturain afara domeniului
specificat.
T. amb. a clasei climatice T. (0 ()
N: De la 16 la 32 °C
SN: De la 10 la 32 °C;
T: De la 16 la 43 °C
ST: De la 16 la 38 °C;
V

& Acest aparat nu contine cloroflorocarburi.
Circuitul
de
racire
contine
R600a
(HC).
Aparatele cu izobutan (R600a): izobutanul este un gaz
natural fara efecte asupra mediului inconjurator,
dar este inflamabil. Prin urmare, verificati conductele
circuitului de racire sa nu fie dete'r iorate, in special la
golirea circuitului de racire.
& AVERTISMENT: Nu deteriorati conductele
circuitului de racire al aparatului.
&
AVERTISMENT:
Mentineti
orificiile
de
ventilare, din interiorul aparatului sau din
structura incorporata, fara obstacole.
& AVERTISMENT: Nu folositi alte mijloace
mecanice, electrice sau chimice decat cele
recomandate de producator pentru a accelera
procesul de dezghetare.
& AVERTISMENT: Nu utilizati �i nu introduceti
dispozitive
electrice
in
compartimentele
aparatului daca acestea nu sunt de tipul
autorizat in mod expres de catre producator.
&
AVERTISMENT:
Dispozitivele
pentru
producerea ghetii �i/sau distribuitoarele de apa
care nu sunt conectate direct la reteaua de alimentare
cu apa trebuie sa fie umplute doar cu apa potabila.
&
AVERTISMENT:
Dispozitivele
automate
pentru producerea ghetii �i/sau distribuitoarele de
apa trebuie sa fie conectate la o retea de
alimentare cu apa ce furnizeaza in exclusivitate apa
potabila, cu o presiune a apei din retea cuprinsa
intre 0,14 si 1 Mpa (1,4 si 10 bar).
& AVERTISMENT: Folosiți noile seturi de furtunuri
furnizate împreună cu aparatul, iar seturile de
furtunuri vechi nu trebuie reutilizate.
& Nu depozitati i' n acest aparat substante
explozive, cum ar fi cutii de aerosoli, cu un agent de
propulsie inflamabil.
& Nu inghititi continutul (netoxic) al pachetelor de
gheata {furnizate la unele modele). Nu mancati
cuburi de gheata sau inghetata pe bat imediat
dupa scoaterea lor din congelator deoarece acestea
ar putea provoca arsuri reci.
& La produsele proiectate sa utilizeze un filtru de aer in
interiorul unui capac ventilator accesibil, filtrul
trebuie sa fie intotdeauna instalat in pozitie
atunci cand frigiderul functioneaza.
& Nu pastrati recipiente de sticla cu lichide in
congelator, deoarece se pot sparge. Nu blocati
ventilul (daca exista) cu alimente. Dupa introducerea
alimentelor, verificati daca usa compartimentelor se
inchid bine, in special u�a congelatorului.
& Garniturile deteriorate trebuie inlocuite cat mai
repede posibil.
& Utilizati compartimentul frigider numai
pentru
pastrarea
alimentelor
proaspete
�i
compartimentul congelator numai pentru
pastrarea alimentelor congelate, congelarea
alimentelor proaspete �i producerea cuburilor de
gheata.
& Evitați contactul direct dintre alimentele
proaspete și alimentele care sunt deja congelate.
Pentru a optimiza viteza de congelare, sertarele pot
fi îndepărtate, iar alimentele pot fi plasate direct pe
partea de jos/partea de sus a compartimentului.
& Evitati pastrarea de alimente neambalate in
contact direct cu suprafetele interne ale
compartimentelor congelatorului sau pentru
alimente proaspete.
133

Aparatele
pot
avea
compartimente
speciale
(compartimentul pentru alimente
proaspete, cutia cu zero grade etc.). Cu
exceptia cazului in care se specifica in bro�ura
specifica a produsului, acestea pot fi scoase,
mentinand performante echivalente.

&.
Avertisment:
inflamabile

Rise de incendiu/materiale

Cele mai potrivite compartimente ale aparatului
in care trebuie depozitate anumite tipuri de
alimente, luand in considerare distributia
diferita a temperaturii in diferite compartimen'te
ale aparatului, sunt urmatoarele:
- Compartimentul frigider: Pastrati fructe
tropicale, conserve, bauturi, oua, sosuri,
muraturi, unt, gem, branza, lapte, produse
lactate, iaurt. De asemenea, puteti pastra
mezeluri, deserturi, carne �i pe�te, pr�jitura cu
branza, paste proaspete, smantana, budinca �i
branza topita.
Sertarul pentru fructe �i legume in partea de jos a
compartimentului frigider: Pastrati legume �i
fructe (cu exceptia fructelor tropicale).
Compartimentuf de racire: Pastrati numai carne
�i pe�te in sertarul eel mai rece
- Compartimentul congelator:
este potrivit pentru inghetarea produselor
alimentare de la temperatura ambianta �i
pentru pastrarea alimentelor congelate,
deoarece temperatura este distribuita
uniform in intregul compartiment. Alimentele
congelate achizitionate au data de expirare a
pastrarii indicata pe ambalaj. Aceasta data ia in
considerare tipul de produs alimentar pastrat
�i, prin urmare, aceasta data trebuie respectata.
Alimentele proaspete trebuie pastrate
urmatoarele perioade de timp: 1-3 luni pentru
branza, crustacee, inghetata, carnati/�unca,
lapte, lichide proaspete; 4 luni pentru fripturi
sau cotlete (vita, miel, pore); 6 luni pentru unt
sau margarina, pasari de curte (pui, curcan);
8-12 luni pentru fructe (cu exceptia citricelor), carne
fripta (vita, pore, miel), legume. Datele de expirare de pe
ambalajul produselor alimentare trebuie respectate.
Păstrați produsele alimentare în conformitate cu cele de
mai sus pentru o mai bună conservare pe cea mai
lungă perioadă și pentru a evita risipa de alimente.
Pentru a evita contaminarea produselor alimentare, va
rugam sa respectati urmatoarele:
- Deschiderea u�ii pentru perioade lungi de timp
poate duce la o cre�tere semnificativa a temperaturii
in compartimentele aparatului.
- Curatati periodic suprafetele care pot intra in
contact cu alimentele �i sistemele de drenaj accesibile.
- Curatati rezervoarele de apa daca nu au fost
utilizate timp de 48 de ore; spalati sistemul de apa
conectat la o sursa de alimentare cu apa daca apa nu
a fost aspirata timp de 5 zile.

- Pastrati pestele �i carnea cruda in recipiente adecvate
in frigider, astfel incat sa nu vina in fOntact sau sa
picure pe alte produse alimentare. In compartimentul Flexi
Freeze pastrarea trebuie efectuata astfel:
+10°C: pastrati vin

+4°C: pastrati legume �i fructe (cu exceptia
fructelor tropicale)
0 °C: pastrati numai carne �i pe�te
Toate punctele setate sub zero: pastrati alimente
congelate la fel ca �i in compartimentul
congelator
- Compartimentele de doua stele pentru

alimente congelate sunt potrivite pentru
pastrarea alimentelor pre-congelate, pastrarea sau
producerea de inghetata �i cuburi de gheata.
- Nu inghetati alimentele proaspete in
compartimentele cu una, doua sau trei stele.
- Daca aparatul frigorific este lasat gol timp
indelungat, opriti, dezghetati, curatati, uscati �i lasati
u�a deschisa pentru a impiedica formarea mucegaiului
in interiorul aparatului.

INSTALAREA
& Aparatul trebuie deplasat �i instalat de doua
sau mai multe persoane - rise de ranire. Utilizati
manu�i de proteqie pentru a despacheta �i
instala - rise de taieturi.
& lnstalarea, inclusiv alimentarea cu apa (daca
exista), conexiunile electrice si reparatiile trebuie
efectuate de un tehnician cafificat. Nu reparati �i
nu inlocuiti nicio piesa a aparatului, daca acest
lucru nu este indicat in mod expres in manualul
de utilizare. Tineti copiii la distanta de locul de
instalare.
Dupa despachetarea aparatului, asigurati
va ca acesta pu a fost deteriorat in timpul
transportului. In caz de probleme, contactati
distribuitorul sau Serviciul de Asistenta Tehnica
eel mai apropiat. Odata instalate, de�eurile de
ambalaje (plastic, bucati de polistiren etc.) nu
trebuie lasate la indemana copiilor - rise de
sufocare. Aparatul trebuie sa fie deconectat de
la reteaua electrica inainte de a efectua orice
9peratie de instalare - rise de electrocutare.
In timpul instalarii, aveti grija ca aparatul sa
nu deterioreze cablul de alimentare - rise de
incendiu sau electrocutare. Activati aparatul
nu-mai dupa terminarea instalarii.

& In timpul deplasarii aparatului, aveti grija sa nu
deteriorati podeaua (de ex. parchetul). lnstalati aparatul
pe o podea sau pe un suport care sa poata sustine
greutatea sa si intr-o incapere adecvata pentru
dimensiuni(e �i utilizarea sa. Asigurati-va ca aparatul
nu este aproape de o sursa de caldura �i ca cele
patru picioare sunt stabile �i se sprijina pe podea,
ajustandu-le dupa cum este necesar �i verificati cu o
nivela cu bula de aer daca aparatul este a�ezat perfect
uniform. A�teptati eel putin doua ore inainte de a pune
in functiune aparatul, pentru a lasa timp circuitului de
r�cire sa devina perfect eficient. & AVERTISMENT:
Atunci cand pozitionati aparatul, asigurati-va ca
nu este blocat sau deteriorat cablul de alimentare.
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& AVERTISMENT: Pentru a evita orice fel de pericol
a
d torita inst
a bilitatii, pozitionarea sa u fixa rea a pa ra tului
trebuie efectua ta In conformita te cu instruqiunile
producatorului. Este interzisa a mpla sa rea frigiderului In asa
fel Incat furtunul meta lic a l a ra ga zului, tevile meta lice de ga z,
conductele de a pa sau firele electrice sa intre In conta ct cu
peretele din spatele frigiderului (bobina condensatorului). &
Pentru agaranta o ventiIare adecvata, lasati un spatiu pe ambele
laturi �i deasupra aparatului. Dista nta Intre pa rtea din spa te a
a pa ra tului �i peretele din spa tele a pa ra tului trebuie sa fie de
50 mm, pentru a evita accesul la suprafetele fierbinti. 0 reducere
a a cestui spa tiu va mari consumul de energie al a pa ra tului. '
& Daca este necesar sa Inlocuiti u�ile, contactati Centrul de
asistenta tehnica.
O supapă de reținere unică „Aprobată” sau un alt dispozitiv
de prevenire a refluxului, nu mai puțin eficient, care asigură
protecție împotriva prevenirii refluenței la cel puțin categoria
a doua de fluid trebuie să fie montat la punctul (punctele) de
conectare (e) între alimentarea cu apă și armătura sau
aparatul.

AVERTISMENTE ELECTRICE
& Trebuie sa fie posibil sa deconectati aparatul
de la sursa de alimentare prin scoaterea acestuia
din priza daca este accesibila fi�a sau printr-un
comuta tor multipola r insta la t In a monte de
priza In conformitate cu normele de cablare, iar
aparatul trebuie legat la pamant1n conformitate
cu normele nationale de siguranta electrica. &
Nu utiliza ti prelungitoa re, prize multiple
sa u a da ptoa re. Dupa termina rea instalarii,
componentele electrice nu trebuie sa ma i fie
accesibile pentru utilizator. Nu utilizati aparatul
cand sunteti uzi sau desculti. Nu utilizati acest
aparat da ca are un cablu de alimentare sau o
fisa deteriora ta, da ca nu functionea za corect
sau In caz de defectare sau cadere.
& Tn ca zul In ca re ca blul de a limenta re este
deteriora t, a cesta trebuie Inlocuit cu unul
identic de catre producator, de reprezentantul
sau de service sa u de persoa ne ca lifica te In
mod similar, pentru a evita pericolele - rise de
electrocutare.
& AVERTISMENT: Nu amplasati mai multe prize
portabile sau surse de alimentare portabile in
partea din spate a aparatului.
CURATAREA SI iNTRETINEREA

& AVERTISMENT: Asfgurati-va ca aparatul este
oprit �i deconecta t de la sursa de alimentare
ina inte de a efectua orice opera tiune de
intretinere; nu folositi niciodata echipament de
curatare cu aburi - pericol de electrocutare.
& Pentru curatarea componentelor din plastic,
interiorului �i captu�elilor de u�a sau garniturilor,
nu utilizati substante de curatare abrazive sau
aspre, cum ar fi spray-uri de geamuri, detergenti
de curata t, lichide infla ma bile, ceruri de
curatare, 'detergenti concentra ti, inalbitori sau
detergenti ca re contin produse petroliere. Nu
utilizati prosoape de hartie, bureti de sarma sau
alte unelte de curatare dure.

Diferitele componente ale ambalajului trebuie eliminate in mod
responsabil, respectand reglementarile autoritatilor locale privind
eliminarea de�eurilor.

ARUNCAREA LA GUNOI A APARATELOR
ELECTROCASNICE

Acest aparat este fabricat cu materiale reciclabile sau reutilizabile.
Aruncati-I in conformitate cu normele locale referitoare la eliminarea
de�eurilor. Pentru informatii ulterioare referitoare la eliminarea,
valorificarea �i reciclarea aparatelor electrocasnice, contactati
autoritatile locale, serviciul de eliminare a de�eurilor menajere sau
magazinul de unde ati cumparat aparatul. Acest aparat este marcat
in conformitate cu Directiva Europeana 2012/19/UE privind de�eurile
echipamentelor electrice �i electronice (WEEE - Waste Electrical and
Electronic Equipment). Asigurandu-va ca acest produs este eliminat
in mod corect, contribuiti la prevenirea potentialelor consecinte
negative asupra mediului inconjurator �i sanatatii persoanelor.
Simbolul
de pe produs sau de pe documentele care ii insotesc
indica faptul ca acesta nu poate fi aruncat impreuna cu de�eurile
menajere, ci trebuie predat la punctul de colectare corespunzator,
pentru reciclarea aparatelor electrice �i electronice.

!

RECOMANDARI
ENERGIEI

PENTRU

ECONOMISIREA

lnstalati aparatul intr-o incapere uscata, bine aerisita, la distanta de
orice fel de sursa de caldura (de exemplu radiator, aragaz etc.) �i intr
un loc care nu este expus direct la razele soarelui. Daca este nevoie,
utilizati o placa izolatoare.
Pentru a asigura o ventilare adecvata, respectati instruqiunile de
instalare. Ventilarea insuficienta in partea din spate a aparatului
mare�te consumul de energie �i reduce eficienta la racire.
Deschiderea frecventa a u�ilor poate determina o cre�tere a
consumului de energie. Temperatura din interiorul aparatului �i
consumul de energie pot fi afectate de temperatura ambianta,
precum �i de amplasarea aparatului. Setarea de temperatura trebuie
sa tina cont de ace�ti factori.
Reduceti deschiderea la minim a u�ilor.
Atunci cand dezghetati alimente congelate, puneti-le in frigider.
Temperatura redusa a produselor congelate race�te alimentele din
frigider. Lasati alimentele �i bauturile calde sa se raceasca inainte de
a le pune in aparat.
Pozitionarea rafturilor in frigider nu are impact asupra utilizarii
eficiente a energiei. Alimentele trebuie a�ezate pe rafturi astfel incat
sa se asigure circulatia corespunzatoare a aerului (alimentele nu
trebuie sa se atinga unele de altele �i trebuie mentinuta distanta
dintre alimente �i peretele din spate).
Puteti mari capacitatea de depozitare a alimentelor congelate prin
scoaterea co�urilor �i, dadi exista, raftului cu oprirea inghetarii.
Nu va faceti griji cu privire la zgomotele provenite de la compresor,
care sunt descrise ca zgomote normale in Ghidul de utilizare rapida
al acestui produs.

ARUNCAREA MATERIALELOR DE AMBALARE
Materialul de ambalare este 100% reciclabil �i este
marcat cu simbolul de reciclare�.
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COMPARTIMENT CONGELATE

Produs

Perioadă de
Perioadă de
depozitare
Perioadă de depozitare depozitare
(-12 °C)
recomandată (-18 °C)
(-22 °C)

Unt sau margarină

1 lună

6 luni

9 luni

Pește

1 lună

1-3 luni

6 luni

Fructe (cu excepția
citricelor) și legume

1 lună

8-12 luni

12 luni

Carne-șuncă-mezelur
i
Friptură (carne de
vită-miel)
Fripturi sau cotlet
(carne de miel-vită)
1 lună

2 luni
8-12 luni
4 luni

12 luni

Lapte, lichide
proaspete, brânză,
înghețată sau șerbet

1 lună

1-3 luni

Păsări de curte
(curcan-pui)

1 lună

5-7 luni

5 luni

9 luni

COMPARTIMENT NECONGELATE

Produs
conserve, băuturi,
ouă, sosuri, murături,
unt, gem

Perioadă de
Perioadă de
păstrare 0-3 Perioadă de depozitare păstrare 6-8
°C
°C
recomandată (3-6 °C)
3-4
săptămâni

3-4 săptămâni

3-4
săptămâni

Fructe tropicale

Nerecomand
at

2-4 săptămâni

3-4
săptămâni

brânză, lapte,
produse lactate,
mezeluri, iaurt

2-5 zile

2-5 zile

2-5 zile

răcituri, deserturi,
carne și pește și
mâncare gătită
acasă

3-5 zile

1-2 zile

Nerecomanda
t

10-12 zile

4-7 zile

Legume și fructe din
comerț (cu excepția
fructelor tropicale și a
citricelor)

15 zile

Pentru compartimentul convertibil, consultaț i instrucț iunile aplicabile din
„COMPARTAMENT CONGELATE” ș i „COMPARTIMENT NECONGELATE”.
Acest tabel este potrivit numai pentru ările Uniunii Europene. Informa iile
despre model pot fi preluate folosind codul QR raportat pe eticheta cu informa
ii despre energie. Eticheta include, de asemenea, identificatorul de model, care
poate fi utilizat pentru a consulta portalul registrului la
https://eprel.ec.europa.eu.
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Eliminarea corespunzătoare
a frigiderului vechi
PERICOL: Risc de prindere a copiilor în interior. Înainte de a
arunca frigiderul sau congelatorul vechi:
■

Scoateți ușile.

■

Lăsați rafturile în poziție astfel încât copiii să nu se poată urca
ușor înăuntru.

AVERTISMENT
Pericol de sufocare
Scoateți ușile de la frigiderul vechi.
Nerespectarea poate duce la deces sau leziuni ale
creierului.

IMPORTANT: Trebuie să se evite blocarea și sufocarea copiilor.
Frigiderele aruncate sau abandonate sunt încă periculoase, chiar
dacă acestea vor sta „numai câteva zile.” Dacă aruncați frigiderul
vechi, vă rugăm să urmați aceste instrucțiuni pentru a evita
accidentele.

Informații importante pe care trebuie să le cunoașteți
despre eliminarea agenților refrigeranți:
Eliminați frigiderul în conformitate cu reglementările naționale
și locale. Agenții refrigeranți trebuie evacuați de un tehnician
de refrigerare autorizat, în conformitate cu proceduri
stabilite.
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NOTĂ:
Sertarele, coșurile și rafturile vor rămâne în poziție ca în imaginea de mai
sus. Aceasta este cea mai bună condiție pentru consumul de energie. Acest
aparat frigorific nu este destinat a fi folosit ca aparat încorporat.
Când instalați frigiderul pentru prima dată, asigurați-vă că controalele sunt
încă setate la valorile de referință recomandate. Setările recomandate din
fabrică sunt 3 ° C pentru frigider și -18 ° C pentru congelator. Toate luminile
LED din acest produs sunt clasa de eficiență energetică G. Limitele de
încărcare sunt determinate de coșuri, clapete, sertare, rafturi etc. Asigurațivă că aceste componente se pot închide ușor după încărcare.
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Această caracteristică nu se aplică congelatorului și compartimentelor
cu temperatură variabilă.

Functia Racire rapida ajuta in perioade de utilizare intensiva a frigiderului,
incarcare la maxim cu alimente, sau temperaturi temporare mari ale
incaperii. Când porniți Răcirea rapidă, temperatura frigiderului se va răci mai
repede decât setările normale.
■

Daca activati modul Demo, simbolul modului Demo se va
aprinde pe afi$aj.

■

Ieșiți din modul demonstrativ ținând apăsat butonul de sunet și
butonul de blocare simultan timp de 3 secunde.

■

in cazul in care modul Demo este activat, scoateti toate
alimentele din frigider, congelator 9i congelatorul flexibil, daca
exista.

Cantitatea de alimente proaspete in kg) care poate ti congelata in 24 de
ore este speciticata pe placuta cu datele tehnice ale aparatului. Când
porniți congelatorul rapid, temperatura de îngheț se va răci mai repede
decât setările normale.
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■

148

Pentru a face gheata, umpleti tava pentru gheata cu apa
purificata $i a$ezati dispozitivului manual de produs gheata
pe raftul superior al congelatorului. A$teptati pana se formeaza
gheata $i dupa ce gheata este gata, rotiti butoanele in sens orar
pentru a scoate cuburile de gheata in recipientul pentru gheata.
Cubul de gheață umple 2/3 din tava de gheață cu apă și îl pune
înapoi în compartimentul congelatorului. Nu folosiți obiecte
ascuțite sau ascuțite pentru a îndepărta gheața în niciun caz.
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