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Stimate client,
Dorim să obţineţi performanţe optime prin utilizarea produsului nostru, care a fost 
fabricat în unităţi moderne şi verificat conform celor mai riguroase proceduri de 
control al calităţii.
În acest scop, înainte de a utiliza produsul, vă rugăm să citiţi manualul de utilizare în 
întregime şi să-l păstraţi pentru a-l consulta pe viitor. Dacă predaţi produsul unei alte 
persoane, oferiţi acest manual împreună cu produsul.

Manualul de utilizare asigură utilizarea rapidă şi sigură a produsului.
• Citiţi manualul de utilizare înainte de instalarea şi utilizarea produsului.
• Respectaţi întotdeauna instrucţiunile aplicabile referitoare la siguranţă.
• Păstraţi manualul de utilizare la îndemână pentru a-l putea consulta ulterior. 
• Citiţi şi celelalte documente furnizate împreună cu produsul.
Reţineţi că instrucțiunile din acest manual se pot aplica şi altor modele de produse. 
Acest manual precizează cu exactitate toate modificările diferitelor modele.

Simboluri şi observaţii
Acest manual de utilizare conţine următoarele simboluri:

C Informaţii importante şi sfa-
turi utile.

A Pericol de moarte şi pagube 
materiale.

B Pericol de electrocutare.

Ambalajul produsului este 
fabricat din materiale reci-
clabile, în conformitate cu 
Legislaţia naţională privind 
mediul înconjurător.

INFORMAȚIIC
Informațiile despre model, care sunt stocate în baza de date 
a produselor, pot fi obținute prin accesarea următorului site 
web și căutarea identificatorului dvs. de model (*) aflat pe 
eticheta energetică.

https://eprel.ec.europa.eu/
A

A
A
C

(*)MODEL IDENTIFIERSUPPLIER’S NAME
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Această secțiune descrie 
instrucţiunile de siguranţă 
necesare pentru a împiedica riscul 
de vătămare corporală şi pagubele 
materiale. Nerespectarea acestor 
instrucţiuni va anula toate tipurile 
de garanţie a produsului.
Domeniu de utilizare

A
AVERTISMENT: 
Menţineţi duzele de 
ventilaţie, din carcasa 
echipamentului sau 
din structura integrată, 
neblocate.

A

AVERTISMENT: 
Nu utilizaţi dispozitive 
medicale sau alte 
mijloace pentru a 
accelera procesul de 
decongelare decât 
cele recomandate de 
producător.

A
AVERTISMENT: 
Nu deterioraţi circuitul 
de agent frigorific.

A

AVERTISMENT: 
Nu utilizaţi 
echipamente 
electrice în interiorul 
compartimentelor 
de depozitare a 
alimentelor ale 
echipamentului, dacă 
acestea nu sunt de 
tipul recomandat de 
producător.

Acest echipament este făcut 
pentru a fi folosit pentru aplicaţii 
domestice sau similare, precum:
- chicinete pentru angajaţi în 

magazine, birouri sau alte medii 
de lucru;
- ferme şi de către clienţi în 
hoteluri, moteluri şi alte medii 
rezidenţiale;
- medii de tip pensiune;
- catering şi aplicații care nu 
țin de vânzarea cu amănuntul 
asemănătoare.
1.1. Siguranţa generală
• Acest produs nu este destinat 

utilizării de către persoane 
având capacităţi fizice, 
senzoriale şi mentale reduse, 
fără cunoştinţe suficiente sau 
fără experienţă, sau de către 
copii. Aparatul poate fi utilizat 
de aceste persoane numai dacă 
sunt supravegheate şi dacă au 
fost instruite de o persoană 
responsabilă pentru siguranţa 
lor. Nu lăsaţi copiii să se joace 
cu acest aparat.

• În caz de funcţionare 
necorespunzătoare, scoateţi 
aparatul din priză.

• După scoaterea aparatului 
din priză, aşteptaţi cel puţin 5 
minute înainte de a-l introduce 
din nou în priză.

• Scoateţi aparatul din priză când 
nu îl utilizaţi.

• Nu atingeţi priza dacă aveţi 
mâinile umede! Nu trageţi de 
cablu când scoateţi aparatul 
din priză, ţineţi întotdeauna de 
ştecăr.

• Nu introduceţi frigiderul în priză 
dacă duza este slăbită.

• Scoateţi aparatul din priză în 
timpul instalării, întreţinerii, 
curăţării şi reparării.

1 Instrucţiuni privind siguranţa şi mediul
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• Dacă produsul nu se va utiliza 
o anumită perioadă de timp, 
scoateţi aparatul din priză şi 
scoateţi toate alimentele din 
interior.

• Nu utilizați produsul când 
compartimentul cu carduri 
cu circuite aflat în partea 
superioară din spate a 
produsului (capac cutie cu 
carduri electrice) (1) este 
deschis.

1

1

• Nu utilizaţi aburi sau 
materiale de curăţare cu 
aburi pentru curăţarea 
frigiderului şi topirea gheţii 
din interior. Aburul poate 
intra în contact cu zonele 
electrificate şi poate cauza 
scurtcircuit sau şoc electric!

• Nu spălaţi aparatul 
pulverizând sau turnând 
apă pe acesta! Pericol de 
electrocutare!

• În caz de nefuncţionare, nu 
utilizaţi produsul, întrucât 
poate cauza şocuri electrice. 
Contactaţi centrul de service 
autorizat înainte de a face 
ceva.

• Introduceți produsul într-o 
priză cu împământare. 
Împământarea trebuie 
realizată de un electrician 
calificat.

• Dacă produsul este prevăzut 
cu iluminare cu leduri, 
contactaţi un centru de 
service autorizat pentru 
înlocuire sau în caz de orice 
probleme.

• Nu atingeţi alimentele 
congelate dacă aveţi mâinile 
umede! Acestea se pot lipi de 
mâini!

• Nu introduceţi băuturi la sticlă 
sau la doză în congelator. 
Acestea pot exploda!

• Puneţi lichidele în poziţie 
verticală după ce aţi închis 
bine capacul.

• Nu pulverizaţi substanţe 
inflamabile în apropierea 
aparatului. Pericol de incendiu 
şi explozie.

• Nu păstraţi materiale 
inflamabile şi produse cu gaze 
inflamabile (spray-uri etc.) în 
frigider.

• Nu amplasaţi recipiente 
conținând lichide pe aparat. 
Pulverizarea apei pe o piesă 
electrificată poate cauza şoc 
electric şi pericol de incendiu.

• Expunerea aparatului la 
ploaie, zăpadă, soare şi 
vânt afectează siguranţa 
sistemului electric. Atunci 
când mutaţi frigiderul, nu 
apucaţi de mâner. Mânerul se 
poate rupe.
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• Aveţi grijă să nu vă prindeţi 
orice parte a mâinilor sau 
a corpului în oricare dintre 
piesele mobile din interiorul 
produsului.

• Nu călcaţi sau nu vă sprijiniți 
de uşă, sertare şi alte piese 
similare ale frigiderului. 
Astfel produsul poate cădea, 
iar piesele se pot deteriora.

• Aveţi grijă să nu vă 
împiedicaţi de cablul de 
alimentare. 

 

1.1.1 Avertisment HC
Dacă produsul dvs. este echipat 
cu un sistem de răcire cu 
gaz R600a, aveţi grijă să nu 
deterioraţi sistemul de răcire şi 
conductele în timpul utilizării 
şi transportării aparatului. 
Acest gaz este inflamabil. 
Dacă sistemul de răcire este 
deteriorat, feriţi produsul de 
potenţialele surse de incendiu 
şi ventilaţi încăperea imediat. 

C
Tipul de gaz utilizat 
la produsul dvs. este 
indicat pe eticheta 
amplasată în interior, 
pe partea stângă. 

1.1.2 Pentru modelele 
cu dozator de apă
• Presiunea la racordul de 

alimentare cu apă rece 
trebuie să fie de maxim 
90 psi (620 kPa). Dacă 
presiunea apei depăşeşte 
80 psi (550 kPa), utilizați 
o supapă de limitare a 
presiunii la sistemul dvs. de 
alimentare. Dacă nu ştiți cum 
să verificați presiunea apei, 
cereți ajutorul unui instalator 
profesionist.

• În cazul în care există riscul 
efectului de lovitură de 
berbec al apei în instalația 
dvs., utilizați întotdeauna 
un echipament de prevenire 
a efectului de lovitură de 
berbec al apei la instalația 
dvs. Consultați un instalator 
profesionist dacă nu sunteți 
siguri cu privire la lipsa 
efectului de lovitură de 
berbec al apei în instalația 
dvs.

• Nu instalați pe racordul de 
alimentare cu apă caldă. 
Luați măsuri de precauție 
împotriva riscului de 
înghețare a furtunurilor. 
Intervalul temperaturii de 
funcționare a apei va fi 33°F 
(0,6°C) minim şi 100 ° F 
(38°C) maxim.

• A se utiliza numai apă 
potabilă.
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1.2. Domeniu 
de utilizare
• Acest produs a fost conceput 

pentru uz casnic. Acesta 
nu este destinat utilizării în 
scopuri comerciale. 

• Produsul trebuie utilizat 
numai pentru a păstra 
alimente şi băuturi.

• Nu păstraţi în frigider 
produse sensibile care 
necesită temperaturi 
controlate (vaccinuri, 
medicamentaţie sensibilă la 
căldură, materiale medicale 
etc.).

• Producătorul nu îşi asumă 
răspunderea pentru orice 
deteriorare cauzată de 
utilizare sau manipulare 
incorectă.

• Piesele de schimb originale 
vor fi furnizate timp de 10 
ani, de la data cumpărării 
produsului.

1.3. Siguranța copiilor
• Nu lăsaţi materialele la 

îndemâna copiilor.
• Nu permiteţi copiilor să se 

joace cu produsul.
• Dacă uşa este dotată cu o 

încuietoare, nu lăsaţi cheia la 
îndemâna copiilor.

1.4. Conformitatea 
cu Directiva DEEE şi 
eliminarea deşeurilor
 Acest produs este în conformitate 

cu Directiva UE privind DEEE 
(2012/19/UE). Produsul este 
prevăzut cu un simbol de clasificare 

pentru deşeuri de echipamente 
electrice şi electronice (WEEE).

Acest produs a fost fabricat 
cu componente şi 
materiale de înaltă calitate 
şi care pot fi refolosite şi 
sunt potrivite pentru 
reciclare. Nu eliminaţi 
deşeul produs împreună cu 

deşeurile menajere normale şi alte 
deşeuri la sfârşitul duratei de viaţă a 
produsului. Predaţi-l la centrul de 
colectare pentru reciclarea 
echipamentelor electrice şi 
electronice. Consultaţi autorităţile 
locale pentru a afla despre aceste 
centre de colectare.

1.5. Conformitatea 
cu Directiva RoHS
• Acest produs este în conformitate 

cu Directiva UE privind DEEE 
(2011/65/UE). Acesta nu conţine 
materiale nocive şi interzise 
specificate în Directivă.

1.6. Informațiile 
de pe ambalaj
• Materialele de ambalare a 

produsului sunt fabricate 
din materiale reciclabile în 
conformitate cu Reglementările 
naţionale privind mediul. Nu 
eliminaţi materialele de ambalare 
împreună cu deşeurile menajere 
sau alte deşeuri. Predaţi-le 
la punctele de colectare a 
ambalajelor desemnate de 
autorităţile locale.
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C
*suplimentar:Imaginile din acest manual de utilizare au rol informativ şi nu se 
potrivesc cu produsul exact. Dacă componentele relevante nu sunt disponibile în 
produsul pe care l-aţi achiziţionat, figura se aplică altor modele.

2   Frigiderul dumneavoastră

2

5

4

*

3

1 MAX.1

2

3 4

1. Panou de control
2. Recipient de gheață
3. Clapetă (compartiment pentru con-

gelare rapidă)
4. Sertare
5. Picioare din față reglabile
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3 Instalare
3.1. Locaţia de montaj 
corespunzătoare
Contactaţi un service autorizat pentru 
montarea produsului. Pentru a pregăti 
produsul pentru utilizare, consultaţi 
informaţiile din manualul de utilizare 
şi asiguraţi-vă că instalaţia electrică 
şi apă sunt corespunzătoare. Dacă 
nu, apelaţi la un electrician califican 
şi tehnician pentru ca aranjamentele 
corespunzătoare să fie efectuate.

B
AVERTISMENT: Producătorul 
nu va fi răspunzător pentru avariile 
care pot survine din procedurile 
efectuate de către persoane 
neautorizate.

B
AVERTISMENT: Produsul 
nu trebuie conectat în timpul 
montajului. În caz contrar, este 
riscul de deces sau vătămare 
serioasă!

A

AVERTISMENT: Dacă distanţa 
uşii camerei unde produsul va fi 
montat este prea strâmtă pentru 
a preveni trecerea produsului, 
scoateţi uşa camerei şi treceţi 
produsul prin uşă prin rotirea 
acestuia pe o parte; dacă nici 
această metodă nu funcţionează, 
contactaţi service-ul autorizat.

• Plasaţi produsul pe o suprafaţă 
dreaptă pentru evitarea dezechilibrării 
acestuia.

• Montaţi produsul la cel puţin 30 cm 
departe de surse de căldură cum ar fi 
plite, arzătoare şi plite şi la cel puţin 5 
cm distanţă de cuptoare electrice. 

 • Produsul nu trebuie să fie supus la raze 
solare directe şi menţinute în locuri 
umede.

• Ventilaţia aerului corespunzătoare 
trebuie să fie furnizată în jurul 
produsului pentru a obţine o 
funcţionare eficientă. Dacă 
congelatorul este amplasat în 
vecinătatea unui perete, acesta 
trebuie să se afle la o distanţă de cel 
puţin 5 cm faţă de tavan şi la o distanţă 
de cel puţin 5 cm faţă de perete.

• Nu montaţi produsul în locuri unde 
temperatura este sub -5°C.

3.2. Montarea 
distanţierelor din plastic
Distanţierii din plastic furnizaţi împreună 
cu produsul sunt utilizate pentru a crea 
distanţa pentru circulaţia aerului dintre 
produs şi panoul din spate. 
1. Pentru montarea distanţierilor, 

scoateţi şuruburile de pe produs şi 
utilizaţi şuruburile furnizate împreună 
cu distanţierele.

2. Introduceţi cei 2 distanţieri din plastic 
pe sistemul de ventilare din spate, 
conform figurii de mai jos.
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3.3. Ajustarea 
picioarelor
Dacă produsul este neechilibrat după 
montare, reglaţi picioarele din faţă 
prin rotirea lor înspre dreapta sau 
stânga. 

3.4. Conexiune 
electrică

A
AVERTISMENT:Nu efectuaţi 
conexiuni prin intermediul 
prelungitoarelor sau prizelor 
multiple.

B
AVERTISMENT: Cablul de 
alimentare avariat trebuie să 
fie înlocuit de către un agent 
autorizat de service.

C
Dacă instalaţi două frigidere 
unul lângă altul, lăsaţi un 
spaţiu de cel puţin 4 cm între 
ele.

• Compania noastră nu va fi 
răspunzătoare pentru orice avarii care 
vor surveni atunci când produsul este 
utilizat fără împământare şi conexiune 
electrică conformă cu reglementările 
naţionale.

• Ştecherul cablului de alimentare 
trebuie să fie uşor de ajuns după 
montaj.

• Nu utilizaţi prelungitoare sau prize 
multiple fără cablu între produsul 
dumneavoastră şi priza de perete.

3.6. Schimbarea 
lămpii 
Pentru a schimba lampa din interiorul 
frigiderului, luaţi legătura cu un 
service autorizat.
Becul (becurile) folosite înacest 
aparat nu sunt adecvate pentru 
iluminatul casnic. Scopul acestui bec 
este săajute utilizatorul să plaseze 
alimente în frigider/congelator într-
un mod sigur şi confortabil.
Lămpile utilizate în acest produs 
trebuie să reziste la condiții fizice 
extreme cum ar fi temperaturi sub 
-20 °C.

3.5. Schimbarea 
direcţiei de 
deschidere a uşii
Direcţia de deschidere a uşii 
frigiderului poate fi modificată în 
funcţie de amplasarea acestuia. Dacă 
acest lucru este necesar, apelaţi cel 
mai apropiat service autorizat.
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3.7. Inversarea uşilor
Respectaţi ordinea numerotată .

3
2

1

5

4

8

6

9

10

13

11

15

15

12

14

7

45 ¡

�12�

180¡

17

16

19

20

18
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4  Pregătire
C Frigiderul trebuie instalat 
la cel puţin 30 cm distanţă de surse 
de căldură, cum ar fi plite, cuptoare, 
centrale termice şi sobe, precum şi 
la minim 5 cm distanţă de cupotare 
electrice; frigiderul nu trebuie amplasat 
în bătaia razelor solare.
C Temperatura ambientală a 
încăperii în care este instalat frigiderul 
trebuie să fie de minim 10°C. Nu se 
recomandă utilizarea frigiderului sub 
această temperatură, deoarece eficienţa 
răcirii este redusă.
C Curăţaţi interiorul frigiderului.
C Dacă instalaţi două frigidere 
unul lângă altul, lăsaţi un spaţiu de cel 
puţin 2 cm între ele.
C La prima pornire a frigiderului, 
respectaţi următoarele instrucţiuni pe 
parcursul primelor şase ore.
 -  Nu deschideţi frecvent uşa.
 -  Frigiderul trebuie să 

funcţioneze gol, fără alimente.
 -  Nu scoateţi din priză frigiderul. 

În cazul unei pene de curent, 
citiţi avertismentele din 
secţiunea "Soluţii recomandate 
pentru probleme".

C Păstraţi ambalajul original 
şi materialele de protecţie pentru 
transportul sau mutarea ulterioară.

CAcest aparat este proiectat pentru a 
funcţiona la temperaturile specificate 
în tabelul de jos şi este echipat cu un 
Sistem electronic avansat de control 
al temperaturii [AETCS], care asigură 
menţinerea alimentelor congelate 
la temperatura recomandată [4 
- poziţia patru a butonului], chiar 
dacă temperatura ambientală scade 
până la -15 °C. La instalare, produsul 
NU TREBUIE amplasat în zone cu 
temperaturi scăzute, deoarece 
congelatorul nu se va răci. După ce 
congelatorul a ajuns la temperatura 
aleasă, aparatul poate fi mutat. Astfel, 
puteţi instala aparatul într-un garaj sau 
într-o altă încăpere neîncălzită, fără 
ca alimentele congelate să se strice. 
Totuşi, la temperaturile ambientale 
reduse menţionate mai sus, alimentele 
din frigider pot să îngheţe; este 
recomandat să verificaţi şi să consumaţi 
dacă este cazul alimentele din frigider. 
Când temperatura ambientală revine 
la normal, puteţi muta butonul la 
temperatura dorită. 
CDacă temperatura ambientală este 
sub 0  °C, alimentele din frigider vor 
îngheţa. Din acest motiv, nu este indicat 
să folosiţi frigiderul la temperaturi 
scăzute. Congelatorul poate fi folosit ca 
de obicei.
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C
*Opţional: Imaginile din acest manual au rol informativ şi nu se pot potrivi cu 
produsul exact. Dacă componentele relevante nu sunt incluse în produsul pe 
care l-aţi achiziţionat, atunci aceste componente sunt valide pentru ale modele.

5  Utilizarea frigiderului dumneavoastră

Setarea temperaturii de funcționare

Warm Cold

Temperatura de funcționare este 
reglată prin intermediul unei comenzi 
pentru temperatură.
1 = Cea mai scăzută setare de răcire (Cea 
mai caldă setare)
MAX. = Cea mai crescută setare de răcire 
(Cea mai rece setare)

Vă rugăm să alegeți setarea în 
conformitate cu temperatura dorită.

Temperatura din interior depinde de 
temperatura ambientală, de frecvența 
deschiderilor uşii frigiderului, şi de 
cantitatea de alimente depozitate în 
frigider.    
Deschiderea frecventă a uşii frigiderului 
va cauza creşterea temperaturii din 
interiorul acestuia.
Din acest considerent este recomandat 
să închideți uşa frigiderului cât mai 
curând posibil după ce ați scos sau 
introdus alimente în acesta.

Temperatura normală pentru depozitare 
în cazul aparatului dumneavoastră 
trebuie să fie -18°C (0°F). Temperaturi 
mai scăzute pot fi obținute prin reglarea 
butonului termostatului către poziția 
MAX.
Vă recomandăm verificarea temperaturii 
cu un termometru, pentru a vă asigura 
că în compartimentele de depozitare 
se păstrează temperatura dorită. Este 
indicat să citiți repede temperatura 
de pe termometru, deoarece valoarea 
indicată va creşte rapid când scoateți 
termometrul din frigider.
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MAX.1

2

3 4

Lumini indicatoare
Sunt trei lumini indicatoare colorate 
localizate în interiorul aparatului 
care indică modul de operare al 
congelatorului
Indicator galben
Iluminează când butonul 
termostatului este rotit spre poziția 
MAX. şi rămâne aprins până când 
operațiunea de congelare rapidă este 
dezactivată manual.  
Operațiunea de congelare rapidă 
este pentru congelarea alimentelor 
proaspete.
Indicator verde
Iluminează când aparatul este 
conectat la rețeaua electrică şi va 
străluci cât timp curent este prezent. 
Indicatorul verde nu oferă nicio 
indicație privind temperatura în 
interiorul congelatorului.
Indicator roşu Temperatură 
crescută
Alarmă
După ce aparatul a fost pornit pentru 
prima dată, alarma nu este activă 
pentru 12 ore (Indicatorul LED roşu 
este oprit).
După această perioadă de timp 
indicatorul LED roşu este pornit în 
următoarele situații: 

- Dacă aparatul este supra încărcat cu
Alimente proaspete - Dacă uşa 
este uitată deschisă din greşeală. 
În aceste situații indicatorul LED 
roşu va continua să fie pornit până 
când aparatul atinge temperatura 
prezentă. Dacă indicatorul LED 
roşu continuă să fie aprins, atunci 
aşteptați 24 de ore înainte de a apela 
la unitatea de service.

Butonul termostatului 
Butonul termostatului este poziționat 
pe cadrul indicatorului luminos.

Important:
Când apăsați comutatorul pentru 
congelare rapidă sau ajustați setarea 
temperaturii, poate apărea un 
decalaj scurt înainte de funcționarea 
compresorului. Acesta este un 
fenomen normal şi nu reprezintă o 
defecțiune a compresorului.

Congelarea

Congelarea alimentelor
Puteți utiliza acest produs atât pentru 
congelarea alimentelor proaspete cât 
şi pentru depozitarea alimentelor pre 
înghețate.
Vă rugăm să consultați recomandările 
de pe ambalajul alimentelor.
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• Atenție
Nu depozitați băuturi carbogazoase, 
sticla poate exploda în momentul 
când lichidul din interior va îngheța.

Fiți atent cu produsele înghețate 
precum cuburile colorate de gheață.
Nu depăşiți capacitatea de congelare 
a aparatului dumneavoastră în 
interval de 24 ore. Consultați eticheta 
de identificare.  
Pentru a fi păstrată calitatea 
alimentelor, congelarea trebuie 
făcută cât mai repede posibil.
În acest mod, capacitatea de 
congelare nu va fi depăşită iar 
temperatura interioară a frigiderului 
nu va creşte.
• Atenție
Păstrați întotdeauna separat 
alimentele congelate de alimentele 
recent depozitate.

Când congelați alimente calde, 
compresorul de răcire va funcționa 
continuu până când alimentele vor fi 
complet înghețate. Aceasta va cauza 
răcirea excesivă a compartimentului 
de refrigerare.

Dacă veți întâmpina dificultate în 
deschiderea uşii imediat după ce ați 
închis-o, nu vă îngrijorați. Acest fapt 
se datorează diferenței de presiune, 
aceasta se va echilibra după câteva 
minute şi veți putea deschide uşa 
normal.
Imediat după ce închideți uşa veți auzi 
un sunet de vidare. Este cât se poate 
de normal.

Congelare rapidă

Dacă urmează să congelați o 
cantitate mare de alimente 
proaspete, ajustați la maxim butonul 
de comandă cu 24 de ore înainte de 
depozitarea alimentelor proaspete în 
compartimentul de congelare rapidă.

Este imperios necesar să 
păstrați butonul la MAX pentru cel 
puțin 24 de ore pentru a congela 
alimentele proaspete la capacitatea 
maximă de congelare. Acordați 
o atenție specială pentru a nu 
amesteca alimente congelate cu 
alimente proaspete.

De îndată ce alimentele sunt 
înghețate, nu uitați să rotiți 
butonul termostatului înapoi în 
poziția anterioară

Dezghețarea
Compartimentul de congelare se 
dezgheață automat.
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6  Întreţinerea şi curăţarea

Curăţarea periodică a produsul va 
prelungi durata de viaţă a acestuia.

B AVERTISMENT: Scoateţi frigiderul 
din priză înainte de curăţare.

• Nu utilizaţi pentru curăţare instrumente 
ascuţite şi abrazive, săpun, substanţe de 
curăţare, detergenţi, gaz, benzină, ceară 
de lustruire şi alte substanţe similare.

• Pentru produsele care nu sunt 
nefrigerabile, pe interiorul peretelui 
din spate al compartimentului 
frigiderului, se pot forma picături de 
apă şi un strat de gheață de cca 1 cm. 
Nu îl curățați, nu aplicați niciodată ulei 
sau agenți similari acestuia.

• Folosiți doar lavete din microfibră, uşor 
umezite, pentru a curăța suprafața 
exterioară a produsului. Bureții şi alte 
tipuri de lavete pot zgâria suprafața 
produsului.

• Dizolvaţi o linguriţă de bicarbonat 
de sodiu în apă. Umeziţi o bucată de 
cârpă în apă şi stoarceţi-o. Ştergeţi 
dispozitivul cu această cârpă şi uscaţi 
bine.

• Asiguraţi-vă că nu intră apă în carcasa 
lămpii şi în alte componente electrice.

• Curăţaţi uşa folosind o cârpă umedă. 
Scoateţi toate alimentele din interior 
pentru a demonta uşa şi rafturile carcasei. 
Ridicaţi rafturile uşii în sus pentru a le 
demonta. Curăţaţi şi uscaţi rafturile, apoi 
montaţi-le la loc glisând de sus.

• Nu utilizaţi apă cu clor sau produse 
de curăţare pe suprafaţa exterioară şi 
pe componentele placate cu crom ale 
produsului. Dacă utilizaţi clor, suprafeţele 
metalice vor rugini.

• Nu folosiţi unelte ascuţite sau produse 
de curăţare abrazive, agenţi de curăţare 
menajeri, detergenţi, benzină, benzen, 
ceară, etc., altfel etichetele de pe piesele 
de plastic se vor desprinde şi va surveni 
deformarea. Folosiţi apă caldă şi o cârpă 
moale pentruj curăţare şi ştergere.

6.1. Prevenirea 
mirosurilor neplăcute
Produsul a fost fabricat fără să prezinte 
orice mirosuri neplăcute. Cu toate 
acestea, dacă păstraţi alimentele 
în compartimentele inadecvate şi 
curăţaţi suprafeţele interne în mod 
necorespunzător se pot acumula 
mirosuri neplăcute.
Pentru a evita acest lucru, curăţaţi 
interiorul cu apă cu bicarbonat de sodiu 
la fiecare 15 zile.
• Păstraţi alimentele în recipiente închise. 

Alimentele neetanşate corespunzător 
pot răspândi microorganisme şi se pot 
acumula mirosuri neplăcute.

• Nu păstraţi alimente expirate şi alterate în 
frigider.

6.2. Protejarea 
suprafeţelor din plastic 
Dacă ajunge ulei pe suprafeţele din 
plastic, acestea se pot deteriora; 
curăţaţi-le imediat cu apă caldă.



17/20 ROFrigider / Manual de utilizare

7 Depanare
Înainte de a apela la service, citiţi 
această listă. Puteţi economisi timp şi 
bani. Această listă include probleme 
frecvente care nu sunt provocate de 
defecte de material sau de manoperă. 
Este posibil ca unele funcţii descrise aici 
să nu se aplice pentru produsul dvs.
Frigiderul nu funcţionează.
• Ştecărul nu este introdus corect în 

priză. >>> Introduceţi ştecherul în 
priză.

• Siguranţa prizei la care este conectat 
frigiderul sau siguranţa principală 
este arsă. >>> Verificaţi siguranţele.

Condens pe peretele lateral al compartimentului 
frigiderului (MULTI ZONE, COOL CONTROL şi 
FLEXI ZONE).

• Mediu foarte rece. >>> Nu instalaţi 
produsul în medii cu temperaturi sub 
-5°C.

• Deschidere frecventă a uşii >>> 
Aveţi grijă să nu deschideţi uşa 
frigiderului prea frecvent.

• Mediu foarte umed. >>> Nu instalaţi 
produsul în medii umede.

• Alimentele lichide sunt păstrate în 
recipiente deschise. >>> Păstraţi 
alimentele lichide în recipiente 
închise.

• Uşa frigiderului este întredeschisă. 
>>> Nu lăsaţi uşa frigiderului 
deschisă perioade îndelungate de 
timp.

• Termostatul este setat la o 
temperatură prea scăzută.  >>> 
Setaţi termostatul la o temperatură 
adecvată. 

Compresorul nu funcţionează.

• Sistemul de protecţie termică a 
compresorului se va activa în cazul 
penelor de curent sau în cazul 
deconectării şi reconectării la priză, 
întrucât presiunea din sistemul 
de răcire nu este încă echilibrată. 
Frigiderul va porni după circa 6 
minute. Contactaţi un centru de 
service dacă frigiderul nu porneşte 
după această perioadă.

• Frigiderul este în modul de 
dezgheţare. >>> Acest mod este 
normal pentru un frigider cu 
dezgheţare automată. Ciclul de 
dezgheţare are loc periodic.

• Frigiderul nu este conectat la 
priză.>>> Asiguraţi-vă că ştecărul 
este introdus corect în priză.

• Reglarea temperaturii nu este 
corectă. >>> Selectaţi temperatura 
adecvată.

• Pană de curent. >>> Frigiderul va 
continua să funcţioneze normal 
după ce curentul revine. 

În timpul funcţionării frigiderului, zgomotul 
devine mai intens.

• Modul de funcţionare a frigiderului se 
poate modifica în funcţie de condiţiile 
ambientale. Acesta este un fenomen 
normal şi nu reprezintă o defecţiune. 

Frigiderul porneşte des sau funcţionează 
perioade îndelungate de timp.
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Depanare
• Este posibil ca noul frigider să fie mai 

mare decât cel vechi. Frigiderele mari 
funcţionează perioade îndelungate 
de timp.

• Este posibil ca temperatura din 
încăpere să fie ridicată. >>> De 
regulă, frigiderul funcţionează 
perioade îndelungate de timp la 
temperaturi ridicate în încăpere.

• Este posibil ca frigiderul să fi fost 
conectat recent la priză sau să fi fost 
umplut recent cu alimente. >>> Dacă 
frigiderul a fost conectat recent la 
priză sau a fost umplut cu alimente, 
va dura mai mult până frigiderul va 
atinge temperatura setată. Acest 
lucru este normal.

• Este posibil ca în frigider să fi fost 
introduse recent cantităţi mari de 
alimente calde. >>> Nu introduceţi 
alimente calde în frigider.

• Este posibil ca uşile să fi fost deschise 
frecvent sau lăsate întredeschise 
mai mult timp. >>> Aerul cald care 
pătrunde în frigider determină 
funcţionarea pe perioade mai 
îndelungate de timp. Deschideţi mai 
rar uşile.

• Este posibil ca uşa congelatorului 
sau frigiderului să fi fost lăsată 
întredeschisă. >>> Verificaţi dacă 
uşile sunt închise corect.

• Aţi selectat o temperatură foarte 
joasă. >>> Selectaţi o temperatură 
mai ridicată şi aşteptaţi ca aceasta 
să fie atinsă.

• Este posibil ca garnitura uşii 
frigiderului sau congelatorului să fie 
murdară, uzată, ruptă sau poziţionată 
incorect. >>> Curăţaţi sau înlocuiţi 
garnitura. Garniturile deteriorate/
defecte determină funcţionarea 
pe perioade îndelungate de timp 
a frigiderului pentru a se asigura 
temperatura corectă.

Temperatura congelatorului este foarte joasă, 
iar temperatura frigiderului este adecvată.

• Aţi selectat o temperatură foarte 
joasă a congelatorului. >>> Selectaţi 
o temperatură mai ridicată a 
congelatorului şi verificaţi din nou.

Temperatura frigiderului este foarte joasă, iar 
temperatura congelatorului este adecvată.

• Aţi selectat o temperatură foarte 
joasă a frigiderului. >>> Selectaţi 
o temperatură mai ridicată a 
frigiderului şi verificaţi din nou.

Alimentele din sertarele frigiderului îngheaţă.
• Aţi selectat o temperatură foarte 

joasă a frigiderului. >>> Selectaţi 
o temperatură mai ridicată a 
congelatorului şi verificaţi din nou.

Temperatura din frigider sau congelator este 
foarte mare.

• Aţi selectat o temperatură foarte 
mare a frigiderului. >>> Temperatura 
setată pentru frigider afectează 
temperatura congelatorului. 
Modificaţi temperatura frigiderului 
sau congelatorului până când 
temperatura din frigider sau 
congelator ajunge la un nivel 
adecvat.

• Este posibil ca uşile să fi fost deschise 
frecvent sau lăsate întredeschise mai 
mult timp. >>> Deschideţi mai rar 
uşile.

• Este posibil ca uşa să fie 
întredeschisă. >>> Închideţi complet 
uşa.

• Este posibil ca frigiderul să fi fost 
conectat recent la priză sau să fi 
fost umplut recent cu alimente. 
>>> Acest lucru este normal. Dacă 
frigiderul a fost conectat recent la 
priză sau a fost umplut cu alimente, 
va dura mai mult până frigiderul va 
atinge temperatura setată. 

• Este posibil ca în frigider să fi fost 
introduse recent cantităţi mari de 
alimente calde. >>> Nu introduceţi 
alimente calde în frigider.

Vibraţii sau zgomot.
• Podeaua este denivelată sau 

instabilă. >>> Dacă frigiderul se 
clatină când este împins uşor, 
reglaţi picioarele pentru a echilibra 
frigiderul. De asemenea, asiguraţi-
vă că podeaua este suficient de 
stabilă şi poate susţine frigiderul.

• Zgomotul poate fi provocat de 
obiectele amplasate pe frigider. >>> 
Aceste obiecte trebuie îndepărtate 
de pe frigider.

Frigiderul emite zgomote asemănătoare curgerii 
sau pulverizării lichidelor etc.
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Depanare
• Funcţionarea frigiderului se bazează 

pe circulaţia gazelor şi lichidelor. >>> 
Acesta este un fenomen normal şi 
nu reprezintă o defecţiune.

Frigiderul emite un zgomot similar cu şuieratul 
vântului.

• Frigiderul este prevăzut cu un 
ventilator pentru răcire. Acesta este 
un fenomen normal şi nu reprezintă o 
defecţiune.

Condens pe pereţii interiori ai frigiderului.
• Mediile calde şi umede favorizează 

formarea gheţii şi condensului. 
Acesta este un fenomen normal şi nu 
reprezintă o defecţiune.

• Este posibil ca uşile să fi fost deschise 
frecvent sau lăsate întredeschise 
mai mult timp. >>> Deschideţi mai 
rar uşile; dacă uşa este deschisă, 
închideţi-o.

• Este posibil ca uşa să fie 
întredeschisă. >>> Închideţi complet 
uşa.

Condens în exteriorul frigiderului sau între uşi.
• Este posibil ca mediul să fie umed. 

Acest fenomen este normal în medii 
umede. >>> La reducerea umidităţii, 
condensul va dispărea. 

Mirosuri neplăcute în frigider.
• Frigiderul nu este curăţat periodic. 

>>> Curăţaţi periodic interiorul 
frigiderului folosind un burete, apă 
caldă şi carbonatată.

• Este posibil ca mirosul să fie cauzat 
de anumite recipiente şi ambalaje.  
>>> Folosiţi un recipient sau un 
ambalaj care nu prezintă mirosuri 
neplăcute.

• Alimentele au fost puse în recipiente 
deschise. >>> Păstraţi alimentele 
în recipiente închise. Alimentele 
neetanşate corespunzător pot 
răspândi microorganisme şi se pot 
acumula mirosuri neplăcute.

• Aruncaţi toate alimentele expirate 
sau alterate din frigider.

Uşa nu se închide.

• Este posibil ca alimentele să 
împiedice închiderea uşii. >>> Mutaţi 
alimentele care împiedică închiderea 
uşii.

• Este posibil ca frigiderul să fie 
înclinat. >>> Reglaţi picioarele de 
pentru a echilibra frigiderul.

• Podeaua este denivelată sau 
instabilă. >>> Asiguraţi-vă că 
podeaua este plană şi suficient 
de stabilă pentru a putea susţine 
frigiderul.

Compartimentul pentru legume este blocat.
• Este posibil ca alimentele să atingă 

partea superioară a sertarului. >>> 
Rearanjaţi alimentele în sertar.

A
AVERTISMENT: Dacă problema 
persistă după ce aţi urmat 
instrucţiunile din acest capitol, 
contactaţi distribuitorul dvs. sau 
un centru de service autorizat. Nu 
încercaţi să reparaţi produsul.
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