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Reverse Door 

Tool required: Philips screwdriver, Flat bladed screwdriver, Hexagonal spanner 

• Ensure the unit is unplugged and empty 
• To take the door off, it is necessary to tilt the unit backwards. You should rest the unit on something solid 

so that it will not slip during the door reversing process. 
• All parts removed must be saved to do the reinstallation of the door 
• Do not lay the unit flat as this may damage the coolant system 
• It's better that 2 people handle the unit during assembly. 

1. Remove the top right hinge cover 

2. Undo the screws. Then remove the hinge bracket 

口》

3. Remove the top left screw cover. 

4. Move the core cover from left side to right side. And then lift the upper 
door and place it on a padded surface to prevent it from scratching 
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Reverse Door 

5. Unscrew and remove the bottom hinge pin, turn the bracket over and replace it 
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6. Refit the bracket fitting the bottom hinge pin. Replace both adjustable 

feet 

7. Place the door back on. Ensure the door is aligned horizontally and 
vertically so that the seals are closed on all sides before finally 
tightening the top hinge. 

8. Insert the hinge bracket and screw it to the top of the unit 
9. Use a spanner to tighten it if necessary 

10. Put the hinge cover and the screw cover back 

11.Detach the Fridge and the Freezer door gaskets and then attach them 
after rotating 
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Temperature Setting
 Plug on your appliance. The internal temperature is controlled by a 

thermostat. There are 6( 8)settings . 1 is warmest setting and 5 (7)is 
coldest setting and  0 is off. 

 The appliance may not operate at the correct temperature if it is in a 
particularly hot or if you open the door often.

Food Location 
Eggs Door rack 

Dairy products (butter, cheese) If available, biofresh or chiller compartment
Lowest shelves

Fruits, vegetables and salad Fruit and vegetable box, crisper or EverFresh+ 
compartment (if available) 

Fresh meat, poultry, fresh fish, sausages,
cooked foods 

If available, biofresh or chiller compartment
Lowest shelf

Ready to eat foods, packaged products, 
canned foods, pickled products

Upper shelves or door rack

Drinks, bottles, condiments, snacks Door rack 
Leftovers Middle shelves 
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EN Guidance for storing fresh food: 

Storing into the fresh food compartment: 
• Keep your fridge at recommended temperature

level as 4°C.
• Food to be stored should be properly sealed to

avoid odour or taste alterations.
• Do not store excessive quantities of food

inside your refrigerator. Leave spaces between
foods to allow cold air flowing around them
to achieve a better and more homogeneous
cooling.

• To allow shorter door openings, foods eaten
daily should be stored at the front of the shelf.

• Leave a gap between foods and the inner
walls, allowing air to flow. If you store foods
against the rear wall foods could freeze against
rear wall.

• Hot, cooked food must be cooled down
at room temperature before storing in the
appliance. Then, warm food can be stored in
the lower shelves of your fridge. Please do not
put warm food nearby highly perishable foods.

• Thaw your frozen food in the fresh food
compartment. This way, you can use the
frozen food to cool down the fresh food
compartment and save energy.

• If unripe tropical fruits (mango, melons,
papaya, banana, pineapple) are stored
in refrigerator, ageing process can be
accelerated and it is not advisable since it
causes shorter storage times. However, the
ripening of strongly green fruits (apple, pear)
can be promoted for a certain period in fridge
compartment.

• Onions, garlic, ginger and other root
vegetables should be stored at dark and cool
room conditions, not in the fridge.

• When a spoiled food inside refrigerator is
realized, it should be disposed. When rotten
food is noticed, please clean inner liner or

accessories which were in contact to prevent 
contamination. 

• Large pots of food, such as soups or stews 
can be divided into shallow containers to 
quickly cool in the refrigerator. Large pieces 
of cooked meat and whole poultry should 

be divided into smaller pieces for the same 
purpose. 

• Do not store unpacked foods nearby eggs.
• Keep fruits and vegetables separate and store

like with like: apples with apples, carrots with
carrots. Fruits and vegetables give off different
gases that can cause others to deteriorate.

• Take leafy greens out of plastic bags, wrap
them in a paper towel or tea towel before
stored in refrigerator. Do not forget to dry them
if they are rinsed or wet before storing.

• Store fruits and vegetables susceptible to
drying out in perforated or unsealed plastic
bags to maintain a moist environment yet still
allow air to circulate.

• Different foods should be placed in different
areas according to their properties:

“Please check appropriate Climate Class of your 
appliance rated on the rating plate. One of 
below information is valid for your appliance 
according to rated Climate Class.”

• SN: Extended Temperate: This refrigerating 
appliance is intended to be used at ambient 
temperatures ranging from 10°C to 32°C

• N: Temperate: This refrigerating appliance is 
intended to be used at ambient temperatures 
ranging from 16°C to 32°C

• ST: Subtropical: This refrigerating appliance is 
inteded to be used at ambient temperatures 
ranging from 16°C to 38°C

• T: Tropical: This refrigerating appliance is inteded 
to be used at ambient temperatures ranging from 
16°C to 43°C

“This refrigerating appliance is not suitable for 
freezing foodstuffs”
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Daily Use 

Daily use 

Movable shelves 

All shelves are able to be moved to suitable positions 

Positioning the door shelves 

In order to storage food or beverage with different size, the door shelves can be placed at different height. 
Follow below process to adjust the shelves 

• Step 1. pull the shelf to be free 
• Step 2. Select suitable position and press the shelf to two convex plates until it is totally 

blocked. 

Vegetable Drawer 

The drawer is suitable for storing fruit and vegetables. It can be pull out freely 

Thawing 

Deep-frozen or frozen food, prior to be used, can be thawed in a fridge compartment or at room 
temperature. Place the frozen food in a dish or bowl to avoid the flowing of condensate water when thaw it 
in compartment. 
This refrigerating appliance is not suitable for freezing foodstuffs 

Helpful hints and tips 

Hints for fresh food refrigeration 
To obtain the best performance 
• do not store warm food or evaporating liquids in the refrigerator 
• do cover or wrap the food, particularly if it has a strong flavor 
• position food so that air can circulate freely around it 

Hints for refrigeration 
Useful hints: 
• Meat (all types): wrap in polythene bags and place on the glass shelf above the vegetable 

drawer.For safety, store in this way only one or two days at the most. 
• Cooked foods, cold dishes, etc.. : these should be covered and may be placed on any shelf. 
• Fruit and vegetables: these should be thorou-ghly cleaned and placed in the vegetable 

draw-er. 

14



Daily Use 

• Butter and cheese: these should be placed in special airtight containers or wrapped in 
aluminium foil or polythene bags to exclude as much air as possible 

• Milk bottles: these should have a cap and should be stored in the bottle rack on the door. 
Bananas, potatoes, onions and ga「lic, if not packed, must not be kept in the refrigerator. 

Cleaning 
For hygienic reasons the appliance interior, including interior accessories, should be cleaned regularly 

A 
Caution! The appIiance may not be connected to the mains during cIeaning. Danger of eIectricaI 

--i shock! Before cleaning switch the appliance off and remove the plug from the mains, or switch off or 
turn out the circuit breaker or fuse. Never clean the appliance with a steam cleaner. Moisture could 
accumulate in electrical components, danger of electrical shock! Hot vapors can lead to the damage 
of plastic parts. The appliance must be dry before it is placed back into service. 

Important! Ethereal oils and organic solvents can attack plastic parts, e.g. lemon juice or the juice form 
orange peel, butyric acid, cleanser that contain acetic acid. 

• Do not allow such substances to come into contact the appliance parts 
• Do not use any abrasive cleaners 
• Remove the food from the freezer. Store them in a cool place, well covered 
• Switch the appliance off and remove the plug from the mains, or switch off or turn out the circuit breaker 

of fuse. 
• Clean the appliance and the interior accessories with a cloth and lukewarm water. After cleaning wipe 

with fresh water and rub dry. 
• Accumulation of dust at the condenser increases energy consumption. For this reason carefully clean 

the condenser at the back of the appliance once a year with a soft brush or a vacuum cleaner'' 
• After everything is dry place appliance back into service 

Replace the lamp 

心, Caution! B
_
efore replacing the lam

_
p, shall disconnect the 

appliance from mains power supply 

Lamp specification is listed in rating label 
Follow below process to replace the lamp. 
1. Set the temperature regulation knob at number "O" to switch off 

the appliance. 
2. Unplug the appliance to make sure the appliance is 

disconnected from main power supply 
3. Remove the lamp cover. 
4. Remove the lamp cover out by a flat screw driver 
5. Unscrew the lamp by two fingers. 
6. Fit new lamp according to the opposite direction, then replace the 

lamp cover. 
7. Plug in the appliance and regulate the knob to right position 

1) If the condenser is at back of appliance. 

15



r

does

16



ATF905WN

RO



�������	
��
�����
�
��� 

��
�
���

�

��������

	
�������Ǒ��������������ȑ ���Ǒ� �������	�� 

�
�������������������� �������� 

�
�!"#��$����������%� �������&�9

(
���������� �������	) 

�
�*��������₢�����"� �������	1�	6 



Informații privind siguranța

În interesul siguranței dvs. și pentru a asigura utilizarea corectă, înainte de instalarea 
și de prima utilizare a aparatului, citiți cu atenție acest manual de utilizare, inclusiv 
recomandările și avertismentele acestuia. Pentru a evita greșelile și accidentele 
inutile, este important să vă asigurați că toți cei care utilizează aparatul sunt pe 
deplin familiarizați cu operarea acestuia și instrucțiunile de siguranță. Păstrați aceste 
instrucțiuni și asigurați-vă că acestea rămân împreună cu aparatul dacă este mutat 
sau vândut, astfel încât toți cei care îl utilizează pe parcursul perioadei sale de 
valabilitate sunt informați corect cu privire la utilizarea și siguranța aparatului. 
Pentru siguranța vieții și a proprietății, păstrați instrucțiunile de utilizare deoarece 
producătorul nu este responsabil pentru daunele cauzate prin neglijență. 

Siguranța copiilor și persoanelor vulnerabile
• Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta de cel puțin 8 ani și de persoanele

cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsa de experiență și 
cunoștințe dacă sunt supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului 
într-un mod sigur și dacă înțeleg pericolele implicate. 

• Copiii trebuie supravegheați pentru a nu se juca cu aparatul.
• Curățarea și întreținerea nu trebuie făcute de copii decât dacă au vârsta de peste 8

ani și dacă sunt supravegheați. 
• Păstrați tot ambalajul departe de copii. Există riscul de sufocare.
• Dacă aruncați aparatul, scoateți fișa din priză, tăiați cablul de conectare (cât mai

aproape posibil de aparat) și scoateți ușa pentru a împiedica copiii să se 
electrocuteze sau să rămână închiși în el. 

• Dacă acest aparat cu garnituri magnetice pentru uși înlocuiește un aparat mai
vechi cu dispozitiv de închidere (zăvor) pe ușă sau pe capac, asigurați-vă că 
acesta nu poate fi folosit înainte de a renunța la acesta. Astfel nu va deveni o 
capcană pentru copii. 

Informații generale privind siguranța
AVERTISMENT! Țineți deschise gurile de aerisire din locul în care este instalat 
aparatul sau în structura încastrată, fără obstacole. 

AVERTISMENT! Nu folosiți dispozitive mecanice sau alte mijloace de 
accelerare a procesului de dezghețare, altele decât cele recomandate de către 
producător. 

AVERTISMENT! Nu deteriorați circuitul de răcire.
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Informații privind siguranța

AVERTISMENT! Nu utilizați alte aparate electrice (cum ar fi aparatele de făcut 
înghețată) în interiorul aparatelor frigorifice, decât dacă sunt omologate în acest 
sens de producător. 

AVERTISMENT! Nu atingeți becul dacă a fost aprins o perioadă lungă de timp, 
deoarece poate fi foarte fierbinte.1)

• Nu depozitați pe acest aparat substanțe explozive, cum ar fi spray-urile cu
agent de propulsare inflamabil. 

• Izobutanul frigorific (R600a) este conținut în circuitul frigorific al aparatului, un gaz
natural cu un nivel ridicat de compatibilitate cu mediul, care este totuși inflamabil. 

• În timpul transportului și instalării aparatului, asigurați-vă că nici unul dintre
componentele circuitului frigorific nu este deteriorat. 

- evitați flăcările deschise și sursele de aprindere
- aerisiți bine camera în care se află aparatul

• Este periculos să modificați specificațiile sau să modificați acest produs în orice
mod. Orice deteriorare a cablului poate cauza scurtcircuit, incendiu și/sau 
electrocutare. 

• Acest aparat este destinat uzului casnic şi aplicațiilor similare, cum ar fi
- bucătăriile destinate personalului din magazine, birouri şi alte medii
profesionale; 
- ferme şi utilizarea de către clienți ai hotelurilor, motelurilor şi alte medii de tip
rezidențial; 
- de tipul pensiunilor;
- catering şi alte aplicații similare din afara zonei comerțului cu amănuntul.

AVERTISMENT! Toate componentele electrice (fișa, cablul de alimentare, 
compresorul, etc.) trebuie înlocuite de un agent de service autorizat sau 
personal calificat. 

AVERTISMENT! Becul electric furnizat împreună cu acest aparat este un„bec 
special de utilizare” care poate fi utilizat doar cu aparatul livrat. Acest „bec 
special de utilizare” nu se poate utiliza la iluminatul casnic.1)

1) Dacă există un corp de iluminat în compartiment.

2



Informații privind siguranța

• Cablul de alimentare nu trebuie extins.
• Asigurați-vă că fișa de alimentare nu este strivită sau deteriorată de partea din

spate a aparatului. O fișă de alimentare strivită sau deteriorată se poate 
supraîncălzi și poate cauza un incendiu. 

• Asigurați-vă că puteți ajunge la priza de alimentare a aparatului.
• Nu trageți cablul de alimentare.
• Dacă priza de alimentare este slăbită, nu introduceți ștecherul. Există riscul de

electrocutare sau de incendiu. 
• Nu trebuie să folosiți aparatul fără lampă.
• Acest aparat este greu. Trebuie să aveți grijă când îl deplasați.
• Nu scoateți și nu atingeți obiecte din compartimentul congelatorului dacă aveți

mâinile umede/ude, deoarece puteți suferi abraziuni ale pielii sau degerături. 
• Evitați expunerea prelungită a aparatului la lumina directă a soarelui.

Utilizare zilnică
• Nu așezați nimic fierbinte pe piesele din plastic ale aparatului.
• Nu așezați produse alimentare direct lângă peretele posterior.
• Alimentele congelate nu trebuie să fie re-congelate după ce au fost dezghețate.1)

• Depozitați alimentele congelate preambalate în conformitate cu instrucțiunile
producătorului de alimente congelate.1) 

• Trebuie respectate cu strictețe recomandările producătorului privind
depozitarea. Consultați instrucțiunile relevante. 

• Nu introduceți băuturi carbogazoase în compartimentul congelator, deoarece
creează presiune asupra recipientului, ceea ce ar putea duce la explozia 
acestuia, ducând la deteriorarea aparatului.1) 

• Batoanele de înghețată pot cauza degerături, dacă sunt consumate direct
din aparat.1) 

Întreținere și curățare
• Înainte de întreținere, opriți aparatul și scoateți ștecherul din priză.
• Nu curățați aparatul cu obiecte metalice.
• Nu folosiți obiecte ascuțite pentru a scoate gheața din aparat. Utilizați o racletă

din plastic.1) 
• Verificați în mod regulat dacă există apă dezghețată în scurgerea din frigider.

Dacă este necesar, curățați scurgerea. Dacă scurgerea este blocată, apa va fi 
colectată în partea inferioară a aparatului.2) 

1) Dacă există un compartiment congelator.
2) Dacă există un compartiment de păstrare a alimentelor proaspete.
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Informații privind siguranța

Instalare
Important! Pentru racordul electric, respectați cu atenție instrucțiunile date în 
paragrafele specifice. 
• Despachetați aparatul și verificați dacă există daune. Nu conectați aparatul dacă

este deteriorat. Raportați posibile daune imediat în magazinul de unde l-ați 
cumpărat. În acest caz păstrați ambalajul. 

• Se recomandă să așteptați cel puțin patru ore înainte de conectarea
aparatului pentru a permite uleiului să curgă înapoi în compresor. 

• În jurul aparatului trebuie să existe o circulație adecvată a aerului, în caz contrar
acesta se poate supraîncălzi. Pentru a obține o ventilație suficientă, respectați 
instrucțiunile relevante pentru privind instalarea. 

• Ori de câte ori este posibil, distanțierele produsului trebuie să fie pe perete pentru
a evita atingerea sau prinderea părților calde (compresor, condensator) pentru a 
preveni posibile arsuri. 

• Aparatul nu trebuie să fie amplasat în apropierea radiatoarelor sau a mașinilor de
gătit. 

• Asigurați-vă că fișa de alimentare este accesibilă după instalarea aparatului.

Service
• Lucrările electrice necesare pentru efectuarea lucrărilor de întreținere a aparatului

trebuie să fie efectuate de un electrician calificat sau o persoană competentă. 
• Service-ul pentru acest produs trebuie să se facă de un Centru de Service

autorizat și trebuie folosite doar piese de schimb originale. 

Economisirea energiei
• Nu introduceți alimente fierbinți în frigider;
• Nu înghesuiți alimentele, deoarece acest lucru împiedică circulația aerului;
• Asigurați-vă că alimentele nu ating partea din spate a compartimentului
(compartimentelor); 

• În cazul unei pene de curent, nu deschideți ușa (ușile);
• Nu deschideți ușa (ușile) frecvent;
• Nu țineți ușa (ușile) deschisă(e) prea mult timp;
• Nu setați termostatul la temperaturi prea scăzute;
• Toate accesoriile, cum ar fi sertarele, polițele, trebuie păstrate acolo pentru un
consum mai mic de energie. 
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Informații privind siguranța

Protecția Mediului
Acest aparat nu conține gaze care ar putea deteriora stratul de ozon, nici în 

circuitul de răcire, nici în materialele de izolație. Aparatul nu trebuie aruncat 
împreună cu deșeurile urbane și gunoiul menajer. Spuma de izolație conține gaze 
inflamabile: aparatul trebuie să fie aruncat în conformitate cu reglementările 
aparatului care trebuie obținute de la autoritățile locale. Evitați deteriorarea unității 
de răcire, în special a schimbătorului de căldură. Materialele folosite pe acest aparat 
marcate cu simbolul sunt reciclabile. 

Simbolul de pe produs sau pe ambalaj indică faptul că acest produs nu 
poate fi tratat ca deșeu menajer. În schimb, ar trebui să fie ridicat de la 
punctul de colectare adecvat pentru reciclarea echipamentelor electrice și 
electronice. Asigurându-vă că acest produs este aruncat corect, veți preveni 

eventualele consecințe negative asupra mediului și sănătății umane, care ar putea fi 
cauzate de manevrarea inadecvată a deșeurilor acestui produs. Pentru informații 
mai detaliate despre reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați consiliul 
local, serviciul de eliminare a deșeurilor menajere sau magazinul de unde ați 
achiziționat produsul. 

Materiale de ambalare 

Materialele cu simbolul sunt reciclabile. Aruncați ambalajul într-un recipient adecvat 
de colectare pentru a-l recicla. 

Aruncarea aparatului 

1. Deconectați ștecherul de la priză.
2. Tăiați cablul de alimentare și aruncați-l.
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Prezentare generală

Observație: Această imagine este doar pentru referință.

Termostat și iluminare 

Raft de sticlă 

Compartiment pentru legume 

Picior de nivelare 

Rafturi de 
ușă 

ATF905WN
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Schimbare sens ușă

Unealtă necesară: șurubelniță Phillips, șurubelniță cu vârf plat, cheie hexagonală. 
• Asigurați-vă că aparatul este deconectat și golit.
• Pentru a scoate ușa, este necesar să înclinați unitatea în spate. Trebuie să așezați unitatea pe ceva solid astfel

încât să nu alunece în timpul procesului de scoatere a ușii.
• Toate piesele scoase trebuie să fie păstrate pentru reinstalarea ușii.
• Nu așezați unitatea în poziție întinsă, deoarece se poate deteriora sistemul de răcire.
• Este mai bine ca două persoane să manevreze unitatea în timpul montării.

1. Îndepărtați protecția balamalei din dreapta sus.

2. Scoateți șuruburile. Îndepărtați apoi suportul balamalei.

3. Îndepărtați protecția șurubului din stânga sus.

4. Mutați protecția principală din partea stângă în cea dreaptă. Apoi ridicați ușa
de sus și așezați-o pe o suprafață tampon, pentru a nu se zgâria.
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5. Deșurubați balamalele de jos. Apoi îndepărtați picioarele ajustabile din cealaltă
parte.

6. Deșurubați și scoateți bolțul de la balamaua de jos cu șurubelnița cu vârf plat,
întoarceți suportul și înlocuiți bolțul.

7. Ajustați suportul cu ajutorul bolțului de la balamaua de jos. Înlocuiți piciorul
ajustabil.

8.  Puneți ușa la loc. Asigurați-vă că ușa este aliniată orizontal și vertical
astfel încât garniturile se închid pe toate părțile înainte să strângeți
balamaua de sus.

9. Introduceți suportul de balama și înșurubați-l pe partea superioară a
unității.
10. Utilizați o cheie pentru a strânge mai bine, dacă este necesar.

Schimbare sens ușă

11. Montați la loc capacul balamalei şi pe cel al șurubului.

8



Schimbare sens ușă

A 480
B 500
C 840
D min=50
E min=50
F min=50
G 990
L 1055

Spațiul necesar 

• Păstrați suficient spațiu pentru
deschiderea ușii.

Echilibrarea aparatului 

Pentru echilibrarea aparatului, ajustați cele două picioare 
ajustabile din partea frontală a unității.

Dacă aparatul nu este echilibrat, ușile și alinierile etanșărilor 
magnetice nu vor fi acoperite corespunzător..

Lungire Scurtare

Instalarea mânerului de ușă

Instalare
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Instalare 

Poziționare
Instalați acest aparat într-un loc în care temperatura ambiantă corespunde clasei de climat indicate pe plăcuța cu 
caracteristici tehnice ale aparatului: 
pentru aparatele frigorifice cu clasa de climat: 
- temperat extins: acest aparat frigorific are ca scop să fie folosit în temperaturi ambientale între 10°C și 32°C; (SN)
- temperat: acest aparat frigorific are ca scop să fie folosit în temperaturi ambientale între 16 °C și 32 °C; (N)
- subtropical: acest aparat frigorific are ca scop să fie folosit în temperaturi ambientale între 16 °C și 38 °C ; (ST)
- tropical: acest aparat frigorific are ca scop să fie folosit în temperaturi ambientale între 16 °C și 43 °C; (T)

Amplasare
Aparatul trebuie instalat la distanță de sursele de căldură, cum ar fi radiatoarele, cazanele, lumina directă a soarelui etc. 
Asigurați-vă că aerul poate circula liber în spatele dulapului. Pentru a asigura cea mai bună performanță, dacă aparatul este 
încastrat în perete , distanța minimă dintre partea superioară și perete trebuie să fie de cel puțin 100 mm. În mod ideal, 
totuși, aparatul nu trebuie încastrat în perete. Poziționarea corectă este asigurată de unul sau mai multe picioare ajustabile la 
baza aparatului. 

AVERTISMENT! Trebuie să fie posibilă deconectarea aparatului de la rețeaua electrică; prin urmare, fișa trebuie 
să fie ușor accesibilă după instalare. 

Conexiunea electrică
Înainte de conectare, asigurați-vă că tensiunea și frecvența indicate pe plăcuța cu caracteristici corespund sursei 
dumneavoastră de alimentare. Acest aparat trebuie împământat. Cablul sursei de alimentare este prevăzut cu un cuplu 
pentru acest scop. Dacă priza electrică de uz casnic nu are împământare, conectați aparatul la o altă priză cu împământare, 
în conformitate cu reglementările în vigoare, consultând un electrician calificat. Producătorul declină orice responsabilitate 
dacă nu se respectă măsurile de siguranță de mai sus. Acest aparat respectă directivele CEE. 
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Utilizare zilnică 
Recomandări de setare a temperaturii 

Recomandări de setare a temperaturii

Temperatura 
ambiantă 

Compartiment 
congelator 

Compartiment 
răcitor 

Vară / 

Setați la 3-5

Normal / 

Setați la 2-3

Iarnă / 

Setați la 1-3

• Informațiile de mai sus oferă utilizatorilor recomandări privind setarea temperaturii.

Impactul asupra păstrării alimentelor 
• Pentru setarea recomandată, cea mai bună durată de păstrare oferită de frigider nu depășește 3 de zile.
• Pentru setarea recomandată, cea mai bună durată de păstrare oferită de congelator nu depășește 1 lună.
• Cea mai bună durată de păstrare poate fi redusă de alte setări.

Prima utilizare
Curățarea interiorului 
Înainte de a folosi aparatul pentru prima dată, spălați interiorul și toate accesoriile interne cu apă călduță și un săpun neutru, 
pentru a elimina mirosul tipic al unui produs nou, apoi uscați bine. 

Important! Nu utilizați detergenți sau pulberi abrazive, deoarece acestea vor deteriora finisajul. 

Buton de reglare temperatură
• Puneți dispozitivul în priză/ Temperatura internă se reglează printr-un termostat.

Există 6( 8) setări. 1 este setarea pentru cel mai cald, 5 (7) pentru cel mai rece iar 0 
este pentru oprit. 

• Dispozitivul poate să nu funcționeze la temperatura corectă dacă este deosebit de
cald sau dacă deschideți ușa în mod frecvent. 
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Utilizare zilnică 

Utilizare zilnică

RO Ghid pentru stocarea alimentelor: 

Stocarea în compartimentul pentru alimente 
proaspete: 

• Mențineți frigiderul la un nivel recomandat al
temperaturii, cum ar fi 4°C.

• Alimentele de stocat trebuie sigilate în mod adecvat
pentru a evita mirosurile sau alterarea gustului.

• Nu stocați cantități excesive de alimente în frigider.
Lăsați spații între alimente pentru
a permite aerului rece să pătrundă printre
ele pentru a realiza o răcire la bună și mai omogenă.

• Pentru a permite deschideri mai scurte ale ușii,
alimentele consumate zilnic ar trebui stocate în partea
din față a raftului.

• Lăsați un spațiu între alimente și pereții interiori, permițând
trecerea aerului. Dacă stocați alimente lipite de peretele din
spate, acestea ar putea îngheța.

• Mâncarea fierbinte, gătită trebuie răcită la temperatura
camerei înainte de stocarea în aparat. Apoi, mâncarea caldă
poate fi stocată în rafturile de jos ale frigiderului. Nu puneți
mâncare caldă lângă alimente extrem de perisabile.

• Dezghețați mâncarea înghețată în compartimentul pentru
alimente proaspete. Astfel, puteți folosi mâncarea înghețată
pentru a răci compartimentul cu mâncare proaspătă și a
economisi energie.

Aliment Loc 
Ouă Suport ușă 

Produse lactate (unt, brânză) Dacă sunt disponibile, compartimentul biofresh sau 
răcitorul

Rafturile inferioare

Fructe, legume și salată Cutia pentru fructe și legume, răcitorul sau 
compartimentul EverFresh+ (dacă e disponibil) 

Carnea proaspătă, păsările, peștele proaspăt, 
cârnații,

Mâncarea gătită 

Dacă sunt disponibile, compartimentul biofresh sau 
răcitorul

Raftul inferior

Mâncarea gata de consumat, produsele împachetate, 
produsele la conservă, produsele murate

Rafturile superioare sau raftul de pe ușă

Băuturi, sticle, sosuri, gustări Suport ușă 

Resturi Rafturi de mijloc 
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Utilizare zilnică 

• Dacă fructele tropicale necoapte (mango,
pepeni, papaya, banane, ananas) sunt stocate în
frigider, procesul de maturizare poate fi accelerat
și nu este recomandat, deoarece provoacă timpi
de stocare mai scurți. Cu toate acestea,
coacerea fructelor verzi
(măr, pară) poate fi accelerată o perioadă în
compartimentul frigiderului.

• Ceapa, usturoiul, ghimbirul și alte rădăcinoase ar
trebui stocate în încăperi întunecate și reci, nu în
frigider.

• Când aveți o mâncare stricată în frigider, aceasta
trebuie aruncată. Când observați alimente
stricate, curățați burduful lși accesoriile care au
intrat în contact cu ea, pentru a evita
contaminarea.

• Vasele mari de mâncare, precum supele sau
tocanele pot fi împărțite în recipiente mai mici
pentru ca frigiderul să se răcească mai repede.
Bucățile mari de carne gătită și păsările întregi ar
trebui împărțite în bucăți mai mici din aceeași
cauză.

• Nu stocați alimente neîmpachetate lângă ouă.
• Păstrați fructele și legumele separate și stocați-

le pe soiuri: merele cu merele, morcovii cu
morcovii. Fructele și legumele emană gaze
diferite ceea ce poate duce la stricarea
celorlalte.

• Scoateți legumele cu frunze din pungile de
plastic, împachetați-le în proasoape de hârtie
înainte de stocarea în frigider. Nu uitați să le
uscați, dacă sunt umede sau ude înainte de
stocare.

“Verificați Clasa Climatică adecvată a aparatului 
dvs. de pe plăcuța nominală. Una dintre 
informațiile de mai jos sunt valabile pentru 
aparatul dvs. potrivit Clasei climatice 
nominale.”

• SN: Temperat Extins: Acest aparat frigorific are ca
scop să fie folosit în temperaturi ambientale între
10°C și 32°C

• N: Temperat: Acest aparat frigorific are ca scop să
fie folosit în temperaturi ambientale între 16°C și
32°C

• ST: Subtropical: Acest aparat frigorific are ca scop
să fie folosit în temperatturi ambientale dintre 16°
C și 38°C

• T: Tropical: Acest aparat frigorific are ca scop să
fie folosit în temperatturi ambientale dintre 16°C și
43°C

“Acest aparat frigorific nu reste adecvat pentru 
congelarea alimentelor”

• Stocați fructele și legumele susceptibile să se
usuce în pungi perforate sau nesigilate  pentru a
menține un mediu umed, lăsând aerul să circule.

• Alimentele diferite ar trebui plasate în zone
diferite potrivit proprietăților lor:
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Utilizare zilnică 
Raft ajustabil 
Raftul poate fi mutat în poziții mai potrivite. 

Poziționarea rafturilor pentru ușă 
Rafturile pentru ușă pot fi poziționate la distanțe diferite pentru a păstra alimente sau băuturi de mărimi diferite. Vedeți mai 
jos procedura de ajustare a rafturilor. 
• Pasul 1: Detașați raftul printr-o mișcare de tragere.
• Pasul 2. Selectați poziția adecvată și apăsați raftul pe cele două plăcuțe convexe până la fixarea acestuia.

Sertar pentru legume 
Sertarul este potrivit pentru păstrarea fructelor și a legumelor. Este complet detașabil. 

Dezghețare 
Alimentele congelate pot fi decongelate, înainte de utilizare, într-un compartiment al frigiderului sau la temperatura camerei. 
Puneți alimentele congelate pe o farfurie sau într-un castron pentru a preveni la decongelare scurgerea apei condensate în 
compartiment. 

Sugestii și sfaturi utile
Sugestii pentru refrigerarea alimentelor proaspete 
Pentru a obține cea mai bună performanță: 
• Nu păstrați alimente calde sau lichide care se evaporă în frigider
• Acoperiți sau înfășurați alimentele, în special dacă au o aromă puternică
• Depozitați alimentele astfel încât să poată circula aerul printre ele.

Sugestii pentru refrigerare 
Sugestii utile: 
• Carne (toate tipurile): împachetați în pungi de polietilenă și depozitați pe raftul de sticlă de deasupra sertarului pentru

legume. Pentru siguranță, depozitați în acest fel maximum o zi sau două. 
• Alimente gătite, mâncăruri reci, etc ...: acestea trebuie acoperite și pot fi așezate pe orice raft.
• Fructe și legume: acestea trebuie curățate temeinic și puse în sertarul de legume.

• Untul și brânza: acestea trebuie puse în recipiente speciale etanșe sau ambalate în folie de aluminiu sau în
pungi de polietilenă pentru a exclude cât mai mult aer posibil. 

• Sticle de lapte: acestea trebuie să aibă capac și să fie depozitate în rafturile de pe ușă. Dacă bananele, cartofii,
ceapa și usturoiul nu sunt ambalate, nu trebuie păstrate în frigider. 

Curățarea 
Din motive de igienă, interiorul aparatului, inclusiv accesoriile interioare, trebuie curățate în mod regulat. 

Atenție! Aparatul nu poate fi conectat la priză în timpul curățării. Pericol de electrocutare! Înainte de curățare, opriți 
aparatul și scoateți ștecherul de la rețea, sau opriți sau dezactivați întrerupătorul sau siguranța. Nu curățați niciodată 
aparatul cu un aparat de curățat cu aburi. Umiditatea se poate acumula în componente electrice, pericol de 
electrocutare! Vaporii fierbinți pot duce la deteriorarea pieselor din material plastic. Aparatul trebuie să fie uscat înainte 
de a fi pus în funcțiune. 

Important! Uleiurile eterice și solvenții organici pot ataca părți din plastic, de ex. sucul de lămâie sau sucul din coaja de 
portocale, acid butiric, soluțiile de curățare care conțin acid acetic. 
• Nu permiteți ca astfel de substanțe să intre în contact cu piesele aparatului.
• Nu folosiți niciun fel de detergenți abrazivi
• Scoateți alimentele din congelator. Depozitați-le într-un loc răcoros, bine acoperit.
• Opriți aparatul și scoateți ștecherul din rețea, sau opriți sau dezactivați întrerupătorul de circuit al siguranței.
• Curățați aparatul și accesoriile interioare cu o cârpă și apă călduță. După curățare, ștergeți cu apă proaspătă și uscați cu

cârpa. 
• Acumularea de praf pe condensator mărește consumul de energie electrică. Din acest motiv curățați cu grijă condensatorul

din spatele aparatului o dată pe an cu o perie moale sau un aspirator.1' 
• După ce totul este uscat, repuneți aparatul în funcțiune.
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Utilizare zilnică 

17 

Înlocuirea lămpii 

 Atenție! Scoateți aparatul din priză înainte de a înlocui 
lampa aparatului.

Specificațiile lămpii sunt indicate pe eticheta energetică. 
Urmați procedura de mai jos pentru a înlocui lampa: 
1. Setați butonul de temperatură la „0” pentru a opri aparatul.
2. Scoateți aparatul din priză pentru a vă asigura că aparatul

este deconectat de la sursa de alimentare principală. 
3. Îndepărtați capacul lămpii.
4. Scoateți capacul lămpii cu o șurubelniță plată.
5. Deșurubați lampa cu două degete.
6. Montați o lampă nouă conform direcției opuse, apoi montați

la loc capacul lămpii. 
7. Conectați aparatul și reglați butonul în poziția corectă.

1) Dacă condensorul este în spatele aparatului.
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Utilizare zilnică 

Dezghețarea
Evaporatorul se va acoperi însă treptat cu gheață. Aceasta trebuie îndepărtată. 
Nu utilizați niciodată unelte de metal ascuțite pentru a scoate gheața de pe evaporator, întrucât acesta se poate deteriora. 

Însă atunci când gheața se îngroașă foarte mult pe evaporator, trebuie efectuată o dezghețare completă după cum urmează: 
• Scoateți ștecherul din priză;
• Îndepărtați toate alimentele depozitate, înveliți-le în mai multe hârtii și puneți-le într-un loc răcoros;
• Țineți ușa deschisă și așezați o tavă sub aparat pentru a colecta apa dezghețată;
• După decongelare, uscați bine interiorul.
• Puneți ștecherul în priză pentru a pune aparatul din nou în funcțiune.

Depanare
Atenție! Înainte de depanare, deconectați sursa de alimentare. Doar un electrician calificat sau o persoană 
competentă trebuie să facă depanarea care nu se află în acest manual. 

Important! Există câteva sunete în timpul utilizării normale (compresor, circulație frigorifică). 

Problemă Cauză posibilă Soluție 

Aparatul nu funcționează 

Butonul de reglare a temperaturii este 
setat la poziția „0“. 

Setați butonul la alt număr pentru a 
porni aparatul. 

Racordul de alimentare nu este 
conectat sau este slăbit. Introduceți ștecherul de rețea. 

Siguranța a sărit sau este defectă Verificați siguranța, înlocuiți-o dacă este 
necesar. 

Priza este defectă De funcționarea defectuoasă a 
rețelei trebuie să se ocupe un 
electrician.

Mâncarea este prea 
caldă. 

Temperatura nu este ajustată 
corespunzător. 

Consultați secțiunea inițială Setarea 
temperaturii. 

Ușa a fost deschisă o perioadă lungă 
de timp. 

Deschideți ușa doar atât timp cât 
este necesar. 

O cantitate mare de alimente calde 
a fost introdusă în aparat în ultimele 
24 de ore. 

Reglați temporar temperatura la o 
temperatură mai scăzută. 

Aparatul este aproape de o sursă 
de căldură. 

Verificați secțiunea locului de 
instalare. 

Aparatul răcește prea 
mult 

Temperatura este setată pentru prea 
rece. 

Rotiți temporar butonul de reglare a 
temperaturii la o temperatură mai mare. 

Zgomote neobișnuite 

Aparatul nu este nivelat. Reglați din nou picioarele. 

Aparatul atinge peretele sau alte 
obiecte. Mutați ușor aparatul. 

O componentă, de ex. o conductă 
din spatele aparatului atinge o altă 
parte a aparatului sau a peretelui. 

Dacă este necesar, îndoiți cu atenție 
componenta, pentru a o da la o parte. 

Dacă apare din nou defecțiunea, contactați Centrul de Service. 
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