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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
A
B

Informaţii importante şi sfaturi utile.

Pericol de moarte şi pagube materiale.

Pericol de electrocutare.

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

C

INFORMATION

SUPPLIER’S NAME

A

A
A

MODEL IDENTIFIER

C

(*)

.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/
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Instrucţiuni privind siguranţa şi mediul

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
AVERTISMENT:
Menţineţi duzele de
ventilaţie, din carcasa
echipamentului sau
din structura integrată,
neblocate.
AVERTISMENT:
Nu utilizaţi dispozitive
medicale sau alte mijloace
pentru a accelera procesul
de decongelare decât cele
recomandate de producător.
AVERTISMENT:
Nu deterioraţi circuitul de
agent frigorific.
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 și de către clienţi în hoteluri,
moteluri şi alte medii rezidenţiale;
- medii de tip pensiune;
- catering și aplicații care nu țin de
vânzarea cu amănuntul asemănătoare.

A
A
A
A

•
•
•
•

•
•
•

•

1.1. Siguranţa generală
• Acest produs nu este destinat utilizării
de către persoane având capacităţi
Frigider / Manual de utilizare
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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.
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.

Instrucţiuni privind siguranţa şi mediul
•

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.
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.

La amplasarea aparatului, verificați cablul de alimentare să nu fie blocat sau
deteriorat.
• Nu puneți prize multiple sau prelungitoare în spatele aparatului.
• Frigiderul dvs. Side by Side are nevoie
de o conexiune la apă. Dacă nu e
disponibil un robinet de apă încă și
trebuie să chemați un instalator, nu
uitați : In cazul în care casa dvs. E
prevăzută cu un sistem de încălzire în
pardoseală, țineți cont de faptul că ,
perforarea plafonului de beton ar putea
avaria acest sistem de încalzire.
•
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Instrucţiuni privind siguranţa şi mediul
Copiilor cu vârsta cuprinsă între 3 și
8 ani li se permite să încarce și să
descarce aparatele frigorifice.
• Pentru a evita contaminarea
alimentelor, vă rugăm să respectați
următoarele instrucțiuni:
• – Deschiderea ușii pentru perioade
lungi poate cauza o creștere
semnificativă a temperaturii în
compartimentele aparatului.
• – Curățați periodic suprafețele care
pot intra în contact cu alimentele și
sistemele de drenaj accesibile.
• – Curățați rezervoarele de apă dacă
acestea nu au mai fost folosite timp de
48 h; clătiți sistemul de apă conectat
la sursă de apă dacă nu s-a consumat
apă timp de 5 zile.
• – Depozitați carnea crudă și peștele
crud în recipiente potrivite în frigider,
astfel încât să nu intre în contact cu
alte alimente sau să picure pe acestea.
• – Compartimentele cu alimente
congelate setate la două stele sunt
potrivite pentru depozitarea alimentelor
pre-congelate, depozitarea sau
prepararea înghețatei și obținerea
cuburilor de gheață.
• – Compartimentele setate la una,
două, trei stele nu sunt potrivite pentru
congelarea alimentelor proaspete.
• – Dacă aparatul frigorific este lăsat
gol pentru perioade de timp lungi,
opriți-l, dezghețați-l, curățați-l, uscați-l
și lăsați ușa deschisă pentru a preveni
formarea mucegaiului în aparat.
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
•
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surse de incendiu şi ventilaţi încăperea
imediat.
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
depășește 80 psi (550 kPa), utilizați
o supapă de limitare a presiunii la
sistemul dvs. de alimentare. Dacă
nu știți 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 și 100 ° F (38°C) maxim.
• A se utiliza numai apă potabilă.
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.).

C
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Instrucţiuni privind siguranţa şi mediul
Producătorul nu îşi asumă răspunderea 1.6. Informaţii despre ambalaj
pentru orice deteriorare cauzată de
Ambalajul produsului este fabricat din
utilizare sau manipulare incorectă.
materiale reciclabile conform Legislaţiei
• Piesele de schimb originale vor fi
Naţionale. Ambalajele nu trebuie aruncafurnizate timp de 10 ani, de la data
te împreună cu gunoiul menajer sau alt
cumpărării produsului.
tip. Duceţi-le la punctele de colectare destinate ambalajelor amenajate de către autorităţile locale.
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. Conformitate cu Directiva
WEEE şi depozitarea la
deşeuri a produsului uzat:
•

Acest produs respectă Directiva UE WEEE
(2012/19/UE). Produsul este marcat cu un simbol
de clasificare pentru deşeuri electrice şi electronice
(WEEE).

Acest simbol indică faptul că produsul nu
trebuie eliminat cu alte deșeuri menajere la finalul perioadei de utilizare.
Dispozitivele utilizate trebuie returnate
la punctul special de reciclare de dispozitive electrice și electronice. Pentru a găsi aceste
sisteme de colectare contactați autoritățile locale
sau distribuitorul de la care a fost achiziționat produsul. Fiecare gospodărie are un rol important în
recuperarea și reciclarea electrocasnicelor vechi.
Eliminarea corespunzătoare a electrocasnicelor
utilizate ajută la prevenirea posibilelor consecințe
negative pentru mediu și sănătatea umană.

1.5. Conformitate cu Directiva RoHS:

Produsul pe care l-aţi achiziţionat respectă
Directiva UE RoHS (2011/65/UE). Nu conţine materiale dăunătoare şi interzise specificate în Directivă.
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Frigider
1

2

3

*18

*4

*17

*16

5

*6

*16
*7
*9
10
*8

*11
15

14

12

13

1- Compartimentul congelatorului
2- Compartimentul frigiderului
3- Ventilator
4- Compartiment pentru unt-brânzeturi
5- Rafturi din sticlă
6- Rafturi uşă frigider
7- Accesoriu minibar
8- Rezervor de apă
9- Raft pentru sticle
10- Filtru dezodorizant

C

13

11- Compartiment răcitor
12- Compartimente pentru legume
13- Picioare reglabile
14- Compartimente pentru păstrarea alimentelor
congelate
15- Rafturi uşă congelator
16- Icematic
17- Recipient pentru gheaţă
18- Capac decorativ dispenser gheaţă
*Opţional

*Opţional: Imaginile din acest manual de utilizare sunt schematice şi este posibil să nu fie identice cu
produsul dvs. Informațiile pentru componentele care nu există în dotarea produsului achiziţionat de dvs.
se aplică pentru alte modele.
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Frigider
2

1

*4

3

13

*6
*14

5

*14

8

*7

9

12

10

11

C

11

*Opţional: Imaginile din acest manual de utilizare sunt schematice şi este posibil să nu fie identice cu
produsul dvs. Informațiile pentru componentele care nu există în dotarea produsului achiziţionat de dvs.
se aplică pentru alte modele.
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Instalarea

3.1. Amplasarea pentru instalare
Contactaţi centrul de service autorizat pentru
instalarea produsului. Pentru a pregăti produsul
pentru instalare, consultaţi informaţiile din
manualul de utilizare şi asiguraţi-vă că utilităţile de
energie electrică şi apă sunt cele corespunzătoare.
În caz contrar, apelaţi la un electrician şi instalator
pentru a dispune de toate utilităţile necesare.

B
B
A

AVERTISMENT: Producătorul nu
îşi asumă răspunderea pentru orice
deteriorare cauzată de lucrările realizate de
persoanele neautorizate.
AVERTISMENT: Produsul trebuie scos
din priză în timpul instalării. În caz contrar,
există pericol de moarte sau de vătămare
gravă!
AVERTISMENT: Dacă uşa încăperii este
prea îngustă pentru a permite introducerea
produsului, demontaţi uşa şi răsuciţi
produsul în lateral; dacă acest lucru nu
funcţionează, contactaţi centrul de service
autorizat.

• Aşezaţi produsul pe o suprafaţă plană pentru a
evita vibraţiile.
• Aşezaţi produsul la cel puţin 30 cm faţă de plite,
cuptor şi surse similare de căldură şi la cel puţin
5 cm faţă de cuptoarele electrice.
• Nu expuneţi produsul la razele directe ale
soarelui sau nu îl păstraţi în medii umede.
• Produsul dvs. necesită o circulație adecvată
a aerului pentru a funcționa eficient. Dacă
produsul va fi plasat într-o nișă, nu uitați să
lăsați o distanță de cel puțin 5 cm între produs
și tavan, peretele din spate și pereții laterali.
• Dacă produsul va fi plasat într-o nișă, nu uitați
să lăsați o distanță de cel puțin 5 cm între
produs și tavan, peretele din spate și pereții
laterali. Verificați dacă elementul de protecție a
spațiului la peretele din spate se află în locația
sa (dacă este furnizat împreună cu produsul).
Dacă elementul nu este disponibil sau dacă este
pierdut sau căzut, poziționați produsul astfel
încât să rămână o distanță de cel puțin 5 cm
între suprafața din spate a produsului și pereții
camerei. Spațiul din spate este important pentru
funcționarea eficientă a produsului.
Frigider / Manual de utilizare

• Nu instalaţi produsul în medii cu temperaturi sub
-5°C.

3.2. Fixarea penelor de
fixare din plastic

Utilizaţi penele de fixare din plastic furnizate
împreună cu produsul pentru a avea spaţiu
suficient pentru circularea aerului între produs şi
perete.
1. Pentru a fixa penele de fixare, îndepărtaţi şuruburile
de pe produs şi utilizaţi şuruburile furnizate împreună
cu penele.

2. Fixaţi 2 pene din plastic pe capacul ventilării indicate
cu j în imagine.
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Instalarea
3.3. Reglarea picioarelor

Dacă produsul este instabil, reglaţi picioarele
frontale reglabile răsucind spre dreapta sau
stânga.

adjusting nut
ﬁxing nut

ﬁxing nut

adjusting nut

3.4. Alimentarea la reţeaua electrică
Pentru a ajusta uşile vertical,
Slăbiţi piuliţa de fixare în partea de jos
Înşurubaţi piuliţa de ajustare (CW/CCW) conform
poziţiei uşii
Strângeţi piuliţa de fixare pentru poziţia finală

Pentru a ajusta uşile orizontal,

Slăbiţi piuliţa de fixare în partea de sus
Înşurubaţi şurubul de ajustare (CW/CCW) în lateral,
conform poziţiei uşii
Strângeţi şurubul de fixare pentru poziţia finală

A
B
C

AVERTISMENT: Nu utilizaţi prelungitoare
sau multiprize pentru alimentarea la
reţeaua electrică.
AVERTISMENT: Cablul de alimentare
deteriorat trebuie înlocuit de un centru de
service autorizat.
Când amplasaţi două frigidere în poziţie
adiacentă, lăsaţi o distanţă de cel puţin 4
cm între cele două unităţi.

• Societatea noastră nu îşi va asuma
responsabilitatea pentru orice pagube cauzate
de utilizarea fără împământare şi conectare
la reţeaua electrică în conformitate cu
reglementările naţionale.
• Ştecărul cablului de alimentare trebuie să fie
uşor accesibil după instalare.
• Nu utilizaţi un triplu-ştecăr cu sau fără
prelungitor între priza de perete şi frigider.
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3.5. Racordarea la reţeaua de
alimentare cu apă (Opţional)

A

AVERTISMENT: Scoateţi produsul şi

pompa de apă (dacă există) din priză în
timpul racordării.

Magistrala de apă a produsului, filtrul şi
conexiunile bidoanelor de apă trebuie asigurate
de un centru de service autorizat. Produsul
poate fi conectat la un bidon de apă sau direct la
magistrala de apă, în funcţie de model. Pentru a
stabili conexiunea, furtunul de apă trebuie conectat
mai întâi la produs.
Verificaţi pentru a vedea dacă piesele următoare
sunt furnizate împreună cu produsul dvs.:
1

3

2

4

*5

1. Conector (1 bucată): Se utilizează pentru a fixa
furtunul de apă în spatele produsului.
2. Clemă furtun (3 bucăţi): Se utilizează pentru a
fixa furtunul de apă pe perete.
3. Furtun de apă (1 bucată, 5 metri diametru
1/4 inci): Se utilizează pentru racordarea la
alimentarea cu apă.
4. Adaptor robinet (1 bucată): Include un filtru
poros, utilizat pentru racordarea la magistrala
de apă rece.
5. Filtru de apă (1 bucată *Opţional): Se utilizează
pentru a racorda magistrala de apă la produs.
Filtrul de apă nu este necesar dacă există
conexiune cu bidonul de apă.

Frigider / Manual de utilizare
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3.6. Racordarea furtunului
de apă la produs

3.7. Conectarea la magistrala
de apă (Opţional)

Pentru a utiliza produsul conectându-l la
magistrala de apă rece, un conector standard de
supapă de 1/2” trebuie instalat la magistrala de
apă rece din locuinţa dvs. Dacă nu există conector
sau dacă aveţi dubii, consultaţi un instalator
calificat.
1. Desprindeţi conectorul (1) de adaptorul
robinetului (2).

Pentru a conecta furtunul de apă la produs,
respectaţi instrucţiunile de mai jos.
1. Îndepărtaţi conectorul de pe adaptorul duzei
furtunului din spatele produsului şi treceţi
furtunul prin conector.

2. Împingeţi furtunul de apă în jos şi racordaţi-l
la adaptorul duzei furtunului.

3

3

22

1
1

2. Conectaţi adaptorul robinetului la supapa
magistralei de apă.

3. Strângeţi conectorul manual pentru a fixa
adaptorul duzei furtunului. Puteţi strânge
conectorul şi folosind o cheie pentru ţevi sau
cleşti.
3. Fixaţi conectorul în jurul furtunului de apă.

4. Conectaţi celălalt capăt al furtunului la
magistrala de apă (Consultaţi Capitolul 3.7)
sau, pentru a utiliza bidonul de apă, la pompa
de apă (Consultaţi Capitolul 3.8).
12 / 43 RO
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4. Fixaţi conectorul în adaptorul robinetului şi
strângeţi cu mâna sau folosind o unealtă.

2. Conectaţi celălalt capăt al furtunului de apă la
pompa de apă împingând furtunul în orificiul
de intrare al furtunului pompei.

5. Pentru a evita deteriorarea, deplasarea sau
deconectarea accidentală a furtunului, folosiţi
clemele furnizate pentru a fixa furtunul de apă
în mod corespunzător.

A

AVERTISMENT: După ce porniţi

robinetul, asiguraţi-vă că nu există scurgeri
de apă la niciunul dintre capetele furtunului
de apă. În caz de scurgere, opriţi supapa şi
strângeţi toate conexiunile folosind o cheie
pentru ţevi sau cleşti.

3. Amplasaţi şi strângeţi furtunul pompei în
bidonul de apă.

4. După realizarea conexiunii, introduceţi în priză
şi porniţi pompa de apă.

C
C
C

3.8. Pentru produsele care folosesc
bidoane de apă (Opţional)

Pentru a utiliza un bidon pentru racordarea
produsului la alimentarea cu apă, trebuie utilizată
pompa de apă recomandată de centrul de service
autorizat.
1. Conectaţi un capăt al furtunului de apă
furnizat împreună cu produsul (vezi 3.6) şi
respectaţi instrucţiunile de mai jos.

Frigider / Manual de utilizare

După pornirea pompei, aşteptaţi 2-3
minute pentru a obţine performanţa
dorită.
Consultaţi de asemenea şi manualul
de utilizare al pompei pentru
racordarea la alimentarea cu apă.
Când utilizaţi bidoane de apă, filtrul de
apă nu este necesar.

3.9 Filtru de apă (Opţional)

Produsul poate fi prevăzut cu un filtru intern sau
extern, în funcţie de model. Pentru a fixa filtrul de
apă, respectaţi instrucţiunile de mai jos.
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3.9.1.Fixarea filtrului extern
pe perete (Opţional)

A

3. Fixaţi filtrul în poziţie verticală pe aparatul de
conectare a filtrului, aşa cum se indică pe
etichetă. (6)

AVERTISMENT: Nu fixaţi filtrul pe
produs.

Verificaţi pentru a vedea dacă piesele următoare
sunt furnizate împreună cu produsul dvs.:

5

4

4. Fixaţi furtunul de apă pornind din partea
superioară a filtrului la adaptorul racordului de
apă al produsului (vezi 3.6.)

6
1

2

3

1. Conector (1 bucată): Se utilizează pentru a fixa
furtunul de apă în spatele produsului.
2. Adaptor robinet (1 bucată): Se utilizează
pentru racordarea la magistrala de apă rece.
3. Filtru poros (1 bucată)
4. Clemă furtun (3 bucăţi): Se utilizează pentru a
fixa furtunul de apă pe perete.
5. Aparat de conectare a filtrului (2 bucăţi): Se
utilizează pentru a fixa filtrul pe perete.
6. Filtru de apă (1 bucată): Se utilizează pentru a
racorda produsul la magistrala de apă. Filtrul
de apă nu este necesar când se utilizează
conexiunea la bidonul de apă.
1. Conectaţi adaptorul robinetului la supapa
magistralei de apă.
2. Stabiliţi amplasarea pentru a fixa filtrul extern.
Fixaţi aparatul de conectare a filtrului (5) pe
perete.

După realizarea conexiunii, ar trebui să arate ca în
imaginea de mai jos.
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3.9.2.Filtru intern
Filtrul intern furnizat împreună cu produsul nu este
instalat la livrare; respectaţi instrucţiunile de mai jos
pentru a instala filtrul.

1. Indicatorul „Ice Off” trebuie să fie activ în
timpul instalării filtrului. Comutaţi indicatorul
ON-OFF (pornit-oprit) folosind butonul „Ice”
(„Gheaţă”) de pe ecran.

Ţeava de apă:

2. Scoateţi compartimentul pentru legume (a)
pentru a avea acces la filtrul de apă.

Ţeava bidonului de

a

C

După conectarea filtrului, nu utilizaţi
primele 10 pahare cu apă.

Frigider / Manual de utilizare
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3. Scoateţi capacul de ocolire a filtrului de apă
trăgând de acesta.

C

Se pot scurge câteva picături de apă
după ce scoateţi capacul; acest lucru
este normal.

4. Aşezaţi capacul filtrului de apă pe mecanism
şi împingeţi pentru a-l fixa în poziţie.

5. Apăsaţi din nou butonul „Ice” de pe ecran
pentru a anula modul „Ice Off”.

C
C

Filtrul de apă va curăţa anumite particule
străine din apă. Acesta nu va curăţa
microorganismele din apă.
Consultaţi capitolul 5.2 pentru activarea
perioadei de înlocuire a filtrului.
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4

Pregătirea

4.1. Modalităţi de reducere a
consumului de energie electrică
mehmet

A

Conectarea produsului la sisteme
electronice de economisire a energiei
este dăunătoare deoarece poate afecta
produsul.

• Pentru un aparat autonom; „acest aparat
frigorific nu este destinat utilizării ca aparat
încorporat.
• Nu lăsaţi uşa frigiderului deschisă perioade
îndelungate de timp.
• Nu introduceţi alimente sau băuturi calde în
frigider.
• Nu supraîncărcaţi frigiderul; blocarea circulaţiei
aerului din interior va reduce capacitatea de
răcire.
• Consumul de energie al frigiderului a fost
măsurat pentru situaţia în care congelatorul
este complet încărcat, fără raftul superior,
alte sertare şi cu sertarele inferioare instalate.
Raftul superior din sticlă poate fi utilizat în
funcţie de forma şi dimensiunea alimentelor
care urmează a fi congelate.
• În funcţie de caracteristicile produsului,
decongelarea alimentelor congelate din
compartimentul congelatorului va asigura
economisirea energiei şi va menţine calitatea
alimentelor.
• Deoarece aerul fierbinte și umed nu pătrunde
direct în produs atunci când ușile nu sunt
deschise, acesta se va auto-optimiza pentru a
vă proteja alimentele. Funcțiile și componentele
cum ar fi compresorul, ventilatorul, încălzitorul,
dezghețarea, iluminarea, afișajul etc vor
funcționa conform necesității unui consum
minim de energie în aceste condiții.
• Coşurile/sertarele care sunt furnizate împreună
cu compartimentul de răcire trebuie trebuie să
fie întotdeauna în uz pentru un consum scăzut
de energie şi pentru condiţii de stocare mai
bune.
• Contactul alimentelor cu senzorul de
temperatură în congelator poate creşte
consumul de energie aparatului. Astfel, orice
contact cu senzorul (senzorii) trebuie evitată.

Frigider / Manual de utilizare

• Asiguraţi-vă că alimentele nu intră în contact
cu senzorul de temperatură din compartimentul
congelatorului descris mai jos.

4.2. Prima utilizare

Înainte de utilizarea frigiderului, asiguraţi-vă că aţi
realizat pregătirile necesare conform instrucţiunilor
din capitolele „Instrucţiuni privind siguranţa şi
mediul” şi „Instalarea”.
• Lăsaţi frigiderul să funcţioneze fără alimente
timp de 6 ore şi nu deschideţi uşa, decât dacă
este absolut necesar.

C
C
C
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Se va auzi un sunet când compresorul
este cuplat. Este normal să auziţi sunetul
chiar dacă compresorul este inactiv, din
cauza lichidelor şi gazelor comprimate din
sistemul de răcire.
Este normal ca marginile frontale ale
frigiderului să fie calde. Aceste zone
sunt proiectate să se încălzească pentru
împiedicarea condensului.
La unele modele, panoul de instrumente
se opreşte automat la 5 minute după
închiderea uşii. Va fi reactivat atunci
când uşa a fost deschisă sau când este
apăsată orice tastă.

5

Utilizarea produsului

5.1. Panoul de afişaj
Panourile de afişaj pot diferi în funcţie de modelul produsului dvs.
Funcţiile acustice şi vizuale ale panoului de afişaj vă vor ajuta la utilizarea frigiderului.

1

8

2

3

9

7

6

5

4

1. Indicator compartiment frigider
2. Indicator stare eroare
3. Indicator de temperatură
4. Buton funcţie vacanţă
5. Buton de reglare a temperaturii
6. Buton de selectare a compartimentului
7. Indicator compartiment frigider
8. Indicator de funcţionare economică
9. Indicator funcţie vacanţă

*opţional

C

*Opţional: Imaginile din acest manual de utilizare sunt furnizate cu titlu exemplificativ şi este posibil
să nu se potrivească perfect cu produsul dvs. Informațiile pentru componentele care nu există în
dotarea produsului achiziţionat de dvs. se aplică pentru alte modele.
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Utilizarea produsului
1. Indicator compartiment frigider
Becul din compartimentul frigiderului se va
aprinde când reglaţi temperatura compartimentului
frigiderului.
2. Indicator stare eroare
Acest senzor se va activa dacă frigiderul nu
răceşte corespunzător sau în caz de defecţiune
a senzorului. Când acest indicator este activ,
indicatorul de temperatură a compartimentului
congelatorului va afişa „E”, iar indicatorul de
temperatură a compartimentului frigiderului va
afişa cifrele „1, 2, 3 etc.”. Cifrele de pe indicator
informează personalul de service cu privire la
defecţiune.

) din

5. Buton de reglare a temperaturii
Temperatura compartimentului respectiv variază
între -24°C..... -18°C şi 8°C...1°C.
6. Buton de selectare a compartimentului
Utilizaţi butonul de selectare a compartimentului
frigiderului pentru a comuta între compartimentele
congelatorului şi frigiderului.
7. Indicator compartiment frigider
Becul din compartimentul congelatorului
se va aprinde când reglaţi temperatura
compartimentului frigiderului.

3. Indicator de temperatură
Indică temperatura din compartimentele frigiderului
şi congelatorului.
4.Buton funcţie vacanţă
Pentru a activa acest buton, apăsaţi şi menţineți
apăsat butonul Vacation (Vacanţă) timp de 3
secunde. Când funcţia Vacation este activă,
indicatorul de temperatură a compartimentului
frigiderului afişează „- -” şi nu se va activa niciun
proces de răcire în compartimentul frigiderului.
Această funcţie nu este potrivită pentru a păstra
alimente în compartimentul congelatorului.
Celelalte compartimente vor rămâne răcite la
temperatura respectivă setată pentru fiecare
compartiment.
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Apăsaţi butonul Vacation („Vacanță”) (
nou pentru a anula această funcţie.

8. Indicator de funcţionare economică
Indică faptul că frigiderul funcţionează pe modul
de economisire a energiei. Acest indicator va
fi activ când temperatura din compartimentul
frigiderului este setată la -18°C.
9.Indicator funcţie vacanţă
Indică faptul că funcţia vacanţă este activă.
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1

2
3

4
5

9
8

6
7

Eco Mode

interaction with product/
Display On after any interaction with buttons
Yellow: Vacation

C

*Opţional: Imaginile din acest manual de utilizare sunt furnizate cu titlu exemplificativ şi este posibil
să nu se potrivească perfect cu produsul dvs. Informațiile pentru componentele care nu există în
dotarea produsului achiziţionat de dvs. se aplică pentru alte modele.
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1- Pană de curent/Temperatură ridicată /
avertisment eroare
2- Setare temperatură compartiment congelator
3- Congelare rapidă
4- Blocare taste
5- Funcţia Vacanţă
6- Refrigerare rapidă
7- Setare temperatură compartiment frigider
8- Eco fuzzy
9- Avertisment oprire alarmă
• Alarmă temperatură ridicată :ROȘU (clipire de
1 Hz)
• După 1 minut după ce ușa s-a deschis (în
momentul când ușa: se deschide alarma este
activată) lumina de culoare ROȘIE se aprinde.
• În momentul când ușa se deschide : ALB
• Mod eco : VERDE
• Congelare rapidă : ALBASTRU
• Refrigerare rapidă : ALBASTRU
• Vacanță : GALBEN
• Oprire afișaj : VERDE
• După ce ușa este închisă dacă unul
dintre modurile ALB / Mod eco, Răcire
rapidă, Refrigerare rapidă, Vacanță sunt
active, culoarea acestor moduri este afișată
timp de 1 minut. (Culoarea modului este mai
dominantă decât statusul afișajului).

1. Pană de curent/Temperatură ridicată /
avertisment eroare
Acest indicator iluminează în timpul unei pene
de curent, probleme de temperatură ridicată sau
avertismente de eroare. În timpul penelor de
curent susţinute, temperatura cea mai ridicată la
care compartimentul congelatorului ajunge va clipi
pe afişajul digital. După verificarea alimentelor
plasate în compartimentul congelatorului apăsaţi
butonul de oprire a alarmei pentru anularea
avertismentului.
Vă rugăm să consultaţi secţiunea ”Remedii pentru
depanare” din manualul dumneavoastră dacă
observaţi că acest indicator se aprinde.
Frigider / Manual de utilizare

2. Setare temperatură compartiment
congelator
Setarea de temperatură este efectuată pentru
compartimentul congelatorului. În momentul când
acest buton este apăsat, duneavoastră puteți seta
temperatura compartimentului congelatorului la
-18, -19, -20, -21, -22, -23, respectiv -24.
3. Congelare rapidă
Apăsați acest buton pentru utilizarea funcției de
congelare rapidă, indicatorul de congelare rapidă (
) va fi activat.
Indicatorul de congelare rapidă este aprins în
momentul când funcția de congelare rapidă
este pornită și indicatorul de temperatură al
compartimentului frigiderului afișează valoarea
-27. Pentru anularea acestei funcţii, apăsaţi din
nou butonul ( ) de congelare rapidă. Indicatorul
de congelare rapidă se va opri, iar frigiderul va
reveni la setările normale. Funcţia de congelare
rapidă este anulată automat în 24 de ore sau dacă
dumneavoastră nu aţi anulat-o înainte. Dacă doriţi
să congelaţi cantităţi mari de alimente proaspete,
apăsati butonul de congelare rapidă înainte de
aşezarea acestora în compartimentul frigiderului.
4. Blocare taste
Apăsați și mențineți butonul de oprire a alarmei
timp de 3 secunde. Simbolul de blocare a tastelor
va fi pornit și funcția de blocare a tastelor va fi
activată; În momentul când Blocarea tastelor
este pornită, butoanele sunt dezactivate. Apăsați
și mențineți din nou butonul de oprire a alarmei
timp de 3 secunde. Simbolul de blocare a tastelor
se va opri, iar modul de blocare a tastelor va fi
dezactivat.
5. Funcţia Vacanţă
Pentru a activa funcția Vacanță, apăsați și
mențineți butonul fuzzy timp de 3 secunde;
indicatorul modului Vacanță ( ) va fi activat. În
momentul când funcţia Vacanţă este activată,
semnul ”- -” este afişat pe indicatorul de
temperatură a compartimentul frigider, iar nicio
operaţiune activă de răcire nu este efectuată în
compartimentul frigider. Dacă utilizați această
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funcție, nu este potrivit să mențineți alimentele
în compartimentul frigider. Alte compartimente
vor continua să fie răcite conform temperaturilor
setate.
Pentru anularea acestei funcții, apăsați din nou
butonul funcției Vacanță.
6.Refrigerare rapidă
Indicatorul de refrigerare rapidă este aprins ( ) și
valoarea indicatorului temperaturii compartimentului
frigiderului este afișată ca 1 în momentul când funcția
derefrigerare rapidă este activată. Pentru anularea
acestei funcţii, apăsaţi din nou butonul de refrigerare
rapidă. Indicatorul de refrigerare rapidă se va opri și
frigiderul se va reseta la setările normale. Funcţia de
refrigerare rapidă este anulată automat într-o oră dacă
dumneavoastră nu aţi anulat-o înainte. Dacă doriţi să
răciţi cantităţi mari de alimente proaspete, apăsati
butonul de refrigerare rapidă înainte de introducerea
acestora în compartimentul frigiderului.

7. Setare temperatură compartiment frigider
În momentul când acest buton este apăsat,
temperatura compartimentului frigiderului poate să
fie setată la valorile 8,7,6,5,4,3,2 și 1.
8. Eco fuzzy
Apăsați și mențineți butonul eco fuzzy timp de
o secundă pentru a activa funcția eco fuzzy.
Frigiderul va funcţiona în cel mai economic
mod timp de 6 ore, iar indicatorul de utilizare
economică va fi aprins ( ). Apăsați și mențineți
butonul eco fuzzy timp de o secundă pentru a
dezactiva funcția eco fuzzy.
Acest indicator va fi pornit după 6 ore după ce
funcția eco fuzzy este activată.

1

9. Avertisment oprire alarmă
În cazul unei pene de curent/alarmă de
temperatură ridicată, după verificarea alimentelor
localizate în compartimentul congelatorului apăsaţi
butonul de oprire a alarmei pentru întreruperea
avertismentul.
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*1

4

11

10

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1

8.
9.
10.
11.

13
12

9

8

7.1 7.2

6

5

Utilizare economică
(*) 4/ alertă
Temperatură
*3 de defecțiune
*2 ridicată
Funcţia de economisire a energiei (afişaj oprit)
Răcire rapidă
Funcţia Vacanţă
Setare temperatură compartiment congelator
Economisire energie (afișaj oprit) / Avertisment
oprire alarmă
Blocare taste
Eco-Fuzzy
Setare temperatură compartiment congelator
Congelare rapidă

5
6

11.2

11.1

C

10

9

8

7

*Opţional: Imaginile din acest manual de utilizare sunt furnizate cu titlu exemplificativ şi este posibil
să nu se potrivească perfect cu produsul dvs. Informațiile pentru componentele care nu există în
dotarea produsului achiziţionat de dvs. se aplică pentru alte modele.
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1. Utilizare economică
Acest semn se va aprinde în momentul când
compartimentul congelatorului este setat la -18°C,
cea mai economică setare.( ) Indicatorul de
utilizare economică se va opri în momentul când
funcția răcire rapidă sau congelare rapidă este
selectată.

va reveni la setarea normală. Funcția de răcire
rapidă va fi anulată în mod automat după o oră,
doar dacă aceasta este anulată de către utilizator.
Pentru a răci o cantitate mare de alimente
proaspete, apăsați butonul de răcire rapidă înainte
de introducerea alimentelor în compartimentul de
răcire.
5. Funcţia Vacanţă
2. Indicator pană de curent/temperatură
Pentru a activa funcția Vacanță, apăsați butonul
ridicată/ avertizare eroare
de refrigerare rapidă timp de 3 secunde; acest
Acest indicator ( ) se va aprinde în caz de erori
lucru va activa indicatorul modului Vacanță (
de temperatură sau alerte de defecțiuni.
).
În momentul când funcția Vacanță este activă,
Acest indicator iluminează în timpul unei pene
indicatorul
temperaturii compartimentului de
de curent, probleme de temperatură ridicată sau
răcire
afișează
mesajul ”- -” și procesul de răcire
avertismente de eroare. În timpul penelor de
va
fi
activat
în
compartimentul
de răcire. Această
curent susţinute, temperatura cea mai ridicată din
funcție
nu
este
potrivită
pentru
menținerea
compartimentul congelatorului la care ajunge va
alimentelor
în
compartimentul
de
răcire. Celelalte
clipi pe afişajul digital. După verificarea alimentelor
compartimente
vor
rămâne
reci
având
temperatura
localizate în compartimentul congelatorului, apăsați
respectivă
setată
pentru
fiecare
compartiment.
butonul de oprire a alarmei pentru anularea
Apăsați din nou butonul funcției Vacanță pentru
avertismentului.
anularea acestei funcții.
3. Funcția de economisire a energiei (afișaj
6. Setare temperatură compartiment de
oprit)
răcire
Dacă uşile produsului sunt menţinute închise
După apăsarea butonului, temperatura
pentru o durată lungă de timp funcţia de
compartimentului de răcire poate fi setată la
economisire a energiei este activată automat şi
8,7,6,5,4,3,2 și respectiv 1.( )
simbolului de economisire a energiei este iluminat.
7. 1 Economisirea de energie (afișaj oprit)
În momentul când funcţia de economisire a
energiei este activată, toate simbolurile de pe afişaj Apăsarea acestui buton ( )va aprinde semnul
altele decât simbolul de economisire a energiei vor de economisire a energiei ( ) și funcția de
fi oprite. În momentul când funcţia de economisire economisire a energie va fi activă. Activarea
funcției de economisire a energiei va opri toate
a energiei este activată, dacă orice buton
celelalte semne de pe afișaj. În momentul când
este apăsat sau uşa este deschisă, funcţia de
economisire a energiei va fi anulată iar simbolurile funcția de economisire a energiei este activă,
apăsarea oricărui buton sau deschiderea ușii va
de pe afişaj vor reveni la normal.
dezactiva funcția de economisire și semnalele de
Funcţia de economisire a energiei este activată în
timpul expedierii din fabrică şi nu poate fi anulată. afișare vor reveni la normal. Apăsarea din nou al
acestui buton ( ) va opri semnul de economisire
4. Răcire rapidă
a energiei și va dezactiva funcția de economisire.
În momentul când funcția de răcire rapidă este
7.2 Avertisment oprire alarmă
pornit, indicatorul de răcire rapidă se va aprinde (
În cazul unei pene de curent/alarmă temperatură
) și indicatorul temperaturii compartimentului
ridicată, după verificarea alimentelor localizate în
congelatorului va afișa valoarea 1. Apăsaţi din
compartimentul congelatorului apăsaţi butonul de
nou butonul Răcire rapidă pentru a anula această
oprire a alarmei pentru întreruperea avertismentul.
funcţie. Indicatorul Răcire rapidă se va opri și
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8. Mod de blocare a tastelor
Apăsați simultan pe butonul de oprire a afișajului,
timp de 3 secunde. Semnul de blocare a tastelor
se va aprinde iar modul de blocare va fi activat;
butoanele vor fi inactive atunci când modul de
blocare este activ. Apăsaţi din nou butonul de
oprire al afişajului simultan timp de 3 secunde.
Simbolul de blocare a tastelor se va stinge, iar
modul de blocare a acestora va fi dezactivat.
Apăsaţi butonul de oprire a afişajului pentru a
preveni modificarea setărilor de temperatură a
frigiderului.
9. Eco-fuzzy
Pentru activarea funcției eco-fuzzy, apăsați și
mențineți butonul eco-fuzzy timp de o secundă.
În momentul când această funcție este activă,
congelatorul se va comuta către modul economic
după cel puțin 6 ore și indicatorul de utilizare
economică se va aprinde. Pentru dezactivarea
funcției eco-fuzzy ( ), apăsați și mențineți butonul
eco-fuzzy timp de 3 secunde.
Indicatorul se va aprinde după 6 ore în momentul
când funcția eco-fuzzy este activă.

11. Congelare rapidă
Pentru congelare rapidă, apăsați butonul ; acesta va
activa indicatorul de congelare rapidă ( ).
Când funcția de congelare rapidă este activată,
indicatorul de congelare rapidă se va aprinde, iar
indicatorul de temperatură a congelatorului va afișa
valoarea -27. Apăsați din nou butonul Rapid freeze (
) Congelare rapidă) pentru a anula această funcție.
Indicatorul de congelare rapidă se va stinge și va reveni
la setarea normală.
Funcția de congelare rapidă se va anula automat
după 24 ore, cu excepția cazului în care este anulată
de utilizator. Pentru a congela o cantitate mare de
alimente proaspete, apăsați butonul de congelare
rapidă cu 12 ore înainte de a introduce alimentele în
compartimentul congelatorului.

10. Setare temperatură compartiment
congelator
Temperatura din compartimentul congelatorului
este reglabilă. Apăsarea butonului va activa
temperatura compartimentului congelatorului să fie
setată la -18,-19,-20,-21 ,-22,-23 și -24.

Frigider / Manual de utilizare
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Utilizarea produsului
1

*2

(*) 4 *3

5
13
12

6

11.2

11.1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

10

9

8

7

Setare temperatură compartiment congelator
Mod economic
Funcţia de economisire a energiei (afişaj oprit)
Indicator pană de curent/temperatură ridicată/
avertizare eroare
Setare temperatură compartiment congelator
Răcire rapidă
Funcţia Vacanţă
Blocare tastatură / anulare alertă înlocuire
filtru
Selecție apă, gheață fragmentată, cuburi de
gheață
Pornire/oprire obținere gheață
Pornire/oprire afișaj/ Avertisment oprire
alarmă
Autoeco
Congelare rapidă

C

*Opţional: Imaginile din acest manual de utilizare sunt furnizate cu titlu exemplificativ şi este posibil
să nu se potrivească perfect cu produsul dvs. Informațiile pentru componentele care nu există în
dotarea produsului achiziţionat de dvs. se aplică pentru alte modele.
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1. Setare temperatură compartiment
congelator
Apăsarea butonului ( ) va permite temperaturii
compartimentului congelator să fie setată la -18,19,-20,-21 ,-22,-23,-24,-18...
2. Mod economic
Indică faptul că frigiderul funcționează într-un mod
de economisire a energiei. Acest indicator va fi activ
în momentul când temperatura compartimentului
congelatorului este setată la -18 sau răcirea în
modul de economisire a energie este activată de
către funcția eco-extra. ( )
3. Funcţia de economisire a energiei (afişaj
oprit)
Dacă uşile produsului sunt menţinute închise
pentru o durată lungă de timp funcţia de
economisire a energiei este activată automat şi
simbolului de economisire a energiei este iluminat.
În momentul când funcţia de economisire a
energiei este activată, toate simbolurile de pe afişaj
altele decât simbolul de economisire a energiei vor
fi oprite. În momentul când funcţia de economisire
a energiei este activată, dacă orice buton
este apăsat sau uşa este deschisă, funcţia de
economisire a energiei va fi anulată iar simbolurile
de pe afişaj vor reveni la normal.
Funcţia de economisire a energiei este activată în
timpul expedierii din fabrică şi nu poate fi anulată.
4. Indicator pană de curent/temperatură
ridicată/ avertizare eroare
Acest indicator ( ) se va aprinde în cazul de
erori de temperatură sau alertă de defecțiune.
Acest indicator iluminează în timpul unei pene
de curent, probleme de temperatură ridicată sau
avertismente de eroare. În timpul penelor de
curent susţinute, temperatura cea mai ridicată din
compartimentul congelatorului la care ajunge va
clipi pe afişajul digital. După verificarea alimentelor
localizate în compartimentul de congelare, apăsați
pe butonul de oprire a alarmei pentru anularea
avertismentului.
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5. Setare temperatură compartiment
congelator
După apăsarea butonului ( ), temperatura
compartimentului congelatorului poate fi setată la
8,7,6,5,4,3,2.. respectiv.
6. Răcire rapidă
Pentru răcire rapidă, apăsați acest buton; acest
lucru va activa indicatorul răcire rapidă ( ).
Apăsați din nou acest buton pentru a dezactiva
această funcție.
Utilizați această funcție în momentul când
introduceți alimente proaspete în compartimentul
de răcire sau pentru a răci rapid alimentele. În
momentul când această funcție este activată,
frigiderul va fi activat timp de 1 oră.
7. Funcţia Vacanţă
În momentul când funcția Vacanță ( ) este activă,
indicatorul temperaturii compartimentului de răcire
afișează mesajul ”- -” și procesul de răcire va fi
activat în compartimentul de răcire. Atunci când
această funcţie este activată, nu este potrivit să
menţineţi alimente în compartimentul de răcire.
Celelalte compartimente vor rămâne reci având
temperatura respectivă setată pentru fiecare
compartiment.
Apăsați din nou butonul funcției Vacanță pentru
anularea acestei funcții. ( )
8. Blocare tastatură / Blocare tastatură / anulare
alertă înlocuire filtru
Apăsați butonul de blocare a tastaturii ( )
pentru a activa blocarea tastaturii. De asemenea,
dumneavoastră puteți utiliza această funcție pentru
a previne modificarea setărilor de temperatură ale
frigiderului. Filtrul frigiderului trebuie să fie înlocuit
la fiecare 6 luni. Dacă dumneavoastră respectați
instrucțiunile din secțiunea 5.2, frigiderul va
calcula în mod automat perioada rămasă și
indicatorul de alertă a înlocuirii filtrului ( ) se va
aprinde în momentul când filtrul expiră.
Apăsaţi şi menţineţi butonul ( ) timp de 3
secunde pentru a opri lumina de alertă a filtrului.
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9. Selecție apă, gheață fragmentată, cuburi
de gheață
Navigați prin selecțiile de apă ( ), cuburi de
gheață ( ) și gheață fragmentată ( ) utilizând
butonul numărul 8. Indicatorul activ va rămâne
aprins.
10. Pornire/oprire obținere gheață
) pentru anularea (
Apăsați butonul (
) sau activați ( ) pentru obținerea
gheții.
11.1. Pornire/oprire afișaj
) pentru anularea (XX)
Apăsați butonul (
sau activați (
) pentru pornirea/oprirea
afișajului.
11.2 Avertisment oprire alarmă
În cazul unei pene de curent/alarmă temperatură
ridicată, după verificarea alimentelor localizate în
compartimentul congelatorului apăsaţi butonul de
oprire a alarmei pentru întreruperea avertismentul.
12. Autoeco
Apăsați butonul auto eco ( ), timp de 3
secunde pentru a activa această funcție. Dacă ușa
rămâne închisă pentru o perioadă lungă de timp,
în momentul când această funcție este activată,
secțiunea de răcire va comuta la modul economic.
Apăsați din nou acest buton pentru a dezactiva
această funcție.
Indicatorul se va aprinde după 6 ore în momentul
când funcția auto eco este activă ( )

13. Congelare rapidă
Pentru congelare rapidă, apăsați butonul ; acesta va
activa indicatorul de congelare rapidă ( ).
Când funcția de congelare rapidă este activată,
indicatorul de congelare rapidă se va aprinde, iar
indicatorul de temperatură a congelatorului va afișa
valoarea -27. Apăsați din nou butonul Rapid freeze (
) Congelare rapidă) pentru a anula această funcție.
Indicatorul de congelare rapidă se va stinge și va reveni
la setarea normală.
Funcția de congelare rapidă se va anula automat
după 24 ore, cu excepția cazului în care este anulată
de utilizator. Pentru a congela o cantitate mare de
alimente proaspete, apăsați butonul de congelare
rapidă cu 12 ore înainte de a introduce alimentele în
compartimentul congelatorului.

5.2. Blue Light/HarvestFresh
*Este posibil să nu fie disponibil pentru toate
modelele
Pentru Blue Light,
Fructele și legumele păstrate în compartimentele
pentru legume și iluminate cu lumină albastră își
continuă fotosinteza prin efectul frecvenței luminii
albastre și, astfel, își păstrează conținutul de
vitamine.
Pentru HarvestFresh,
Fructele și legumele păstrate în compartimentele pentru legume și iluminate prin tehnologia
HarvestFresh își păstrează vitaminele pentru o
perioadă mai lungă datorită luminilor albastră,
verde, roșie și a ciclurilor de lumină-întuneric care
simulează un ciclu de zi.
Dacă deschideți ușa frigiderului în timpul perioadei
de întuneric a tehnologiei HarvestFresh, frigiderul
va detecta automat acest lucru și va permite luminii albastre-verzi sau a celei roșii să ilumineze mai
bine compartimentul pentru confortul dvs. După
ce ați închis ușa frigiderului, perioada de întuneric
va continua, reprezentând timpul de noapte într-un
ciclu de zi.
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5.3. Activare avertisment de schimbare a filtrului de apă
(Pentru produsele conectate la reţeaua de apă şi echipate cu filtru)
Avertismentul de schimbare a filtrului de apă este activat după cum urmează:
Calculul automat al duratei de utilizare a filtrului nu e activat din fabrică.
Trebuie să fie activat la produsele dotate cu un filtru.
Panoul de afișaj S4 utilizat la frigider are un sistem cu nouă taste.
Valorile selectate pot fi văzute pe afișaj.

Reglare congelator

Frigider

Congelare rapidă/
(Eco fuzzy)

Înghețare rapidă

Alarmă oprită

Gheață Pornit/
Oprit

Mod dozator

Blocare taste
(Resetare filtru)

Vacanță

*(apăsați 3 secunde)
După alimentare, apăsați timp de 3 secunde butoanele Alarm Off și Vacation pentru a accesa ecranul de introducere a
parolei.

Ecran afișare
parolă
(3 sec.)

Frigider / Manual de utilizare
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Apăsați de
două ori

Apăsați o dată

„La afișarea ecranului PS 0, întrerupeți alimentarea frigiderului și alimentați-l din nou. Astfel, contorul
filtrului va fi activat. Lampa LED de avertisment a filtrului va fi activă pe ecran după 130 de zile. După
înlocuirea filtrului cu unul nou, apăsați butonul Key Lock timp de 3 secunde - contorul filtrului va începe
numărătoarea inversă de la 130 de zile.
Repetați pașii de mai sus pentru a anula această funcție.”

Lumină de
avertizare a
filtrului
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Apăsați timp de 3 secunde
în timp ce lampa LED de
avertisment a filtrului este
activată, pentru a reseta
contorul filtrului.
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5.4. Compartiment legume
controlat pentru umiditate
(FreSHelf)
(Această caracteristică este opţională)
Valorile de umiditate ale legumelor şi fructelor
sunt menţinute sub control utilizând funcţia
de compartiment de legume controlat pentru
umiditate iar alimentele sunt asigurate că vor fi
proaspete pentru mai mult timp.
Noi recomandăm să plasaţi legumele cu frunze
cum ar fi salata verde, spanacul şi alte legume
care sunt sensibile la pierderea de umiditate,
într-o poziţie orizontală pe cât se poate în interiorul
compartimentului de legume, şi nu pe rădăcinile
lor într-o poziţie verticală.
În timp ce legumele sunt introduce, gravitaţia
specifică a legumelor trebuie să fie luată în
considerare. Legumele grele şi dure trebuie să fie
introduse în partea inferioară a compartimentului
pentru legume iar legumele moi şi uşoare trebuie
introduse peste.
Nu lăsaţi niciodată legumele în pungile lor în
compartimentul de legume. Dacă legumele
sunt lăsate în pungile lor, acestea vor cauza
descompunerea lor într-o perioadă scurtă de
timp. Din motive igienice, în cazul atingerii cu
alte legume este de preferat să utilizaţi o hârtie
perforată sau astfel de ambalaje în interiorul
pungii.
Nu amplasaţi împreună pere, caise, persici, etc
şi mere sau alimente ce conţin un nivel ridicat de
emitere a gazului etilen în acelaşi compartiment
de legume cu alte legume şi fructe. Gazul etilen ce
este emis de către fructe poate cauza ca celelalte
fructe să se coacă mai rapid şi să se descompună
într-o perioadă mai scurtă.

Frigider / Manual de utilizare
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5.5. Utilizarea dozatorului de
apă (pentru anumite modele)

C
C

5.6. Umplerea rezervorului
dozatorului de apă
Deschideţi capacul rezervorului de apă conform
imaginii. Umpleţi rezervorul cu apă proaspătă şi
fără impurităţi. Închideţi capacul.

De regulă, primele câteva pahare de apă
luate de la dozator vor fi calde.
Dacă dozatorul de apă nu este utilizat o
perioadă îndelungată de timp, aruncaţi
primele pahare de apă pentru a obţine apă
fără impurităţi.

Trebuie să aşteptaţi aproximativ 12 ore pentru a
obţine apă rece după prima funcţionare.
Utilizaţi afişajul pentru a selecta opţiunea de
apă, apoi trageţi de manetă pentru a obţine apă.
Scoateţi paharul la scurt timp de la tragerea
manetei.
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5.7. Curăţarea rezervorului de apă
Scoateţi rezervorul de apă din raftul uşii.
Demontaţi ţinând de ambele părţi ale raftului
ușii.
Ţineţi de ambele părţi ale rezervorului de apă şi
scoateţi înclinând la un unghi de 45°.
Scoateţi şi curăţaţi capacul rezervorului de apă.

A

Nu umpleţi rezervorul de apă cu suc de
fructe, băuturi gazoase, băuturi alcoolice
sau orice alte lichide incompatibile
pentru utilizare în dozatorul de apă.
Folosirea acestor lichide poate cauza
funcţionarea necorespunzătoare şi
defectarea ireparabilă a dozatorului de
apă. Folosirea dozatorului în acest mod
nu este acoperită de garanţie. Anumite
substanţe chimice şi aditivi din băuturi/
lichide pot cauza deteriorarea materială a
rezervorului de apă.

A

Componentele rezervorului de apă şi ale
dozatorului de apă nu pot fi spălate în
maşina de spălat vase.
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5.8. Scoaterea gheţii / apei (Opţional)

Pentru a scoate apă ( ) / cuburi de gheaţă (
) / gheaţă zdrobită ( ), utilizaţi afişajul pentru a
selecta opţiunea respectivă. Scoateţi apă/gheaţă
împingând înainte maneta de pe dozatorul de apă.
Când comutaţi între opţiunile cuburi de gheaţă (
) / gheaţă zdrobită ( ), tipul anterior de gheaţă
poate fi eliberat de mai multe ori.

•
•
•
•

•

maneta dozatorului de apă timp de 1-2 minute
până când dozatorul dă apă. Debitul iniţial de
apă poate fi neregulat. Apa va curge normal de
îndată ce aerul din sistem este evacuat.
Apa poate fi tulbure în timpul primei utilizări a
filtrului; nu consumaţi primele 10 pahare de
apă.
Trebuie să aşteptaţi aproximativ 12 ore pentru
a obţine apă rece după prima instalare.
Sistemul de apă al produsul este proiectat
pentru a funcţiona numai cu apă fără
impurităţi. Nu utilizaţi orice alte băuturi.
Se recomandă să deconectaţi alimentarea
cu apă dacă produsul nu va fi utilizat pentru
perioade îndelungate de timp, de exemplu în
timpul vacanţei etc.
Dacă dozatorul de apă nu este utilizat o
perioadă îndelungată de timp, primele 1-2
pahare de apă oferite vor fi calde.

5.9. Tavă de scurgere (opţional)
• Trebuie să aşteptaţi aproximativ 12 ore înainte
de a lua gheaţă din dozatorul de gheaţă / apă
pentru prima dată. Dozatorul nu poate elibera
gheaţă dacă în recipientul pentru gheaţă nu
există suficientă gheaţă.
• Cele 30 de bucăţi de cuburi de gheaţă (3-4
litri) luate după prima funcţionare nu trebuie
utilizate.
• În caz de pană de curent sau de nefuncţionare
temporară, gheaţa se poate topi parţial şi
îngheţa din nou. Din această cauză bucăţile de
gheaţă se pot uni între ele. În caz de pene de
curent prelungite sau nefuncţionare, gheaţa se
poate topi şi scurge. Dacă întâmpinaţi această
problemă, scoateţi gheaţa din recipientul
pentru gheaţă şi curăţaţi recipientul.
AVERTISMENT: Sistemul de apă al

A

Apa care picură în timpul utilizării dozatorului de
apă se acumulează în tava de scurgere; nu există o
scurgere pentru apă. Scoateţi tava de scurgere sau
împingeţi marginile pentru a scoate tava. Apoi, puteţi
evacua apa în tava de picurare.

produsului trebuie racordat numai la
conducta de apă rece. Nu racordaţi la
conducta de apă caldă.

• Este posibil ca produsul să nu elibereze apă
în timpul primei funcţionări. Acest lucru este
cauzat de prezenţa aerului în sistem. Aerul din
sistem trebuie evacuat. În acest sens, apăsaţi
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5.10.Compartiment răcitor (Opţional)

Utilizaţi acest compartiment pentru a păstra
gustările la temperaturi scăzute sau produsele din
carne destinate consumului imediat. Nu puneţi
fructe şi legume în acest compartiment. Puteţi
mări volumul intern al frigiderului demontând
compartimentele răcitor. Pentru a demonta
compartimentul, trageţi-l pur şi simplu înspre dvs.,
ridicaţi şi scoateţi-l afară.

5.11.Ionizator (Opţional)
Sistemul de ionizare din conducta de aer a
compartimentului congelatorului ionizează aerul.
Emisiile de ioni negativi vor elimina bacteriile şi
alte molecule care produc mirosuri în aer.

Frigider / Manual de utilizare

5.12.Minibar (Opţional)
Raftul uşii minibar al frigiderului poate fi accesat
fără a deschide uşa. Acest lucru vă va permite să
luaţi uşor alimente şi băuturi pe care le consumaţi
frecvent din frigider. Pentru a deschide capacul
minibarului, împingeţi cu mâna şi trageţi spre dvs.
AVERTISMENT: Nu vă aşezaţi, nu

A

agăţaţi sau lăsaţi obiecte grele pe capacul
minibarului. În caz contrar, produsul se
poate deteriora sau vă puteţi răni.

Pentru a închide acest compartiment, împingeţi pur
şi simplu înainte din partea superioară a capacului.

5.13.Filtru dezodorizant (opţional)
Filtrul dezodorizant din conducta de aer a
compartimentului frigiderului previne acumularea
mirosurilor neplăcute.
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5.14.Aparatul Icematic şi
recipientul pentru gheaţă (Opţional)
Umpleţi aparatul Icematic cu apă şi amplasaţi-l
în suportul său. În aproximativ două ore, gheaţa
va fi gata. Nu demontaţi aparatul Icematic
pentru a lua gheaţă.
Rotiţi butoanele de pe partea dreaptă a recipientelor pentru gheaţă cu 90°. Cuburile de
gheaţă vor cădea în recipientul pentru gheaţă
de dedesubt. Puteţi scoate recipientul pentru a
servi cuburile de gheaţă.

C

Recipientul pentru gheaţă este destinat
doar păstrării cuburilor de gheaţă. Nu
turnaţi apă în acesta. În caz contrar,
se va rupe.

5.15.Dispenser gheaţă (Opţional)
Dispenserul de gheaţă se află în partea superioară
a capacului congelatorului.
Ţineţi de mânerele de pe părţile laterale ale
rezervorului de stocare a gheţii şi ridicaţi pentru a-l
scoate afară.
Îndepărtaţi capacul decorativ al dispenserului de
gheaţă ridicând în sus.
OPERAȚIUNI
Pentru îndepărtarea rezervorului de gheaţă
Apucați rezervorul de gheaţă de mânere, după
care ridicaţi-l în sus și trageţi rezervorul de gheaţă.
(Figura 1)
Pentru reinstalarea rezervorului de gheaţă
Țineți rezervorul de gheaţă de mânere, ridicaţi-l
într-un unghi care permite părților laterale ale
rezervorului să se aşeze
în canalul lor și asiguraţi-vă că este montată corect
clapeta de selectare gheaţă. (Figura 2)

Împingeţi cu putere în jos, până când nu mai există
niciun spaţiu gol între rezervor și uşa din plastic.
(Figura 2)
Dacă întâmpinați probleme cu remontarea
rezervorului, rotiți mecanismul rotativ la un unghi
de 90° și reinstalați-l după cum este prezentat în
figura 3.
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Zgomotele produse de căderea gheții în rezervor
fac parte din funcționarea normală.
Dacă dozatorul de gheaţă nu funcţionează
corect
Dacă nu goliți cuburile de gheaţă pentru o perioadă
mai lungă de timp, acestea vor forma bucăţi de
gheaţă. În acest caz, vă rugăm să îndepărtaţi
rezervorul de gheaţă conform instrucţiunilor de mai
sus, să separați bucăţile de gheaţă,
să aruncaţi bucăţile de gheaţă care nu pot fi
separate și să puneţi cuburile de gheaţă înapoi în
rezervor. (Figura 4)

	
  

Cuburile de gheaţă pot avea dimensiuni reduse din
cauza aerului prezent în conductă după conectare;
acesta va fi eliminat în timpul funcţionării normale.
Aruncaţi gheața produsă într-o perioadă de
aproximativ o zi, deoarece conducta de apă poate
conține agenţi contaminanți.

Atenţie!
Nu introduceţi mâna sau alte obiecte în canalul de
gheaţă și în orificiul lamei, deoarece acest lucru
poate deteriora piesele sau
poate cauza rănirea mâinii.
Nu permiteţi copiilor să se agaţe de dozatorul de
gheaţă sau pentru producerea gheții, deoarece
acest lucru poate cauza o rănire.
	
  
Pentru a evita scăparea rezervorului de gheaţă,
Dacă dozatorul nu eliberează niciun cub de gheaţă, folosiți-vă de ambele mâini atunci când îl
verificaţi să nu existe cuburi blocate în canal și
demontați.
îndepărtaţi-le. Verificaţi cu regularitate canalul de
Dacă închideţi uşa cu putere, acest lucru poate
eliberare a gheții pentru a îndepărta obstacolele,
provoca vărsarea apei peste rezervorul de gheaţă.
după cum este prezentat în figura 5.
Nu demontați rezervorul de gheaţă decât dacă
Atunci când utilizaţi frigiderul pentru prima
acest lucru este absolut necesar.
dată sau atunci când nu îl utilizaţi pentru o
În cazul în care există un blocaj (gheața nu iese din
perioadă îndelungată
frigider) în timp ce luați gheață zdrobită, încercați
Frigider / Manual de utilizare
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5.16.Congelarea
alimentelor proaspete
•

•

•
•
•

•

•

Înainte de congelare, scrieți data de congelare
pe fiecare pachet de alimente. Astfel, veți putea
să știți prospețimea fiecărui pachet de fiecare
Pentru a păstra calitatea alimentelor, alimentele
dată când veți deschide congelatorul. Păstrați
din compartimentul congelatorului trebuie
alimentele cu dată de expirare mai recentă
congelate cât mai repede posibil, utilizați
în față pentru a vă asigura că acestea sunt
funcția de congelare rapidă în acest sens.
consumate mai întâi.
Pentru a congela o cantitate mare de alimente
proaspete, apăsați butonul de congelare rapidă • Alimentele congelate trebuie folosite imediat
după decongelare; se interzice recongelarea
cu 12 ore înainte de a introduce alimentele în
acestora.
compartimentul congelatorului.
• Nu congelați simultan cantități mari de
Congelarea alimentelor cât timp sunt
alimente.
proaspete va prelungi timpul de păstrare în
compartimentul congelatorului.
Ambalați alimentele în pachete ermetice și
închideți-le etanș.
Asigurați-vă că alimentele sunt ambalate
înainte de a le pune în congelator. Utilizați
suporturile congelatorului, folie de aluminiu și
hârtie rezistentă la umezeală, pungi de plastic
sau materiale de ambalare similare în locul
hârtiei tradiționale de ambalare.

Setarea
Setarea
compartimentului compartimentului
congelatorului
frigiderului

-18°C
-20,-22 sau
-24°C

4°C
4°C

Congelare
rapidă

4°C

-18°C sau mai
rece

2°C

Descrieri
Aceasta este setarea implicită recomandată.
Aceste setări sunt recomandate pentru temperaturile ambiante care
depășesc 30 °
Apăsați funcția Rapid Freeze (Congelare rapidă) cu 12 ore înainte de
a pune alimentele; produsul se va reseta la setările anterioare când
procesul este finalizat.
Utilizați aceste setări în cazul în care considerați că compartimentul
răcitorului nu este suficient de rece din cauza temperaturii ambiante
sau a deschiderii frecvente a ușii.

5.17.Recomandări de păstrare
a alimentelor congelate

Compartimentul trebuie setat la cel puţin -18°C.
1. Introduceţi alimentele în congelator cât mai
repede posibil pentru a evita decongelarea.
2. Înainte de congelare, verificaţi „Data de
expirare” indicată pe ambalaj pentru a vă
asigura că alimentele nu sunt expirate.
3. Asiguraţi-vă că ambalajul nu este deteriorat.
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5.18.Detalii privind lada frigorifică

Conform standardelor IEC 62552, congelatorul
trebuie să aibă capacitatea de a îngheţa 4,5 kg de
alimente la -18°C sau la temperaturi mai scăzute
în 24 de ore pentru fiecare 100 de litri din volumul
compartimentului congelatorului. Alimentele se pot
păstra pentru perioade îndelungate de timp numai
la temperaturi de sau mai mici de -18°C. Puteţi
păstra alimentele proaspete timp de câteva luni (în
lada frigorifică la temperaturi de sau mai mici de
18°C ).
Alimentele de congelat nu trebuie să intre în
contact cu alimentele precongelate pentru a evita
dezgheţarea parţială.
Fierbeţi legumele şi filtraţi apa pentru a prelungi
durata de păstrare la rece. Puneţi alimentele în
pachete ermetice după filtrare şi introduceţi-le
în congelator. Nu congelaţi banane, roşii, salată
verde, ţelină, ouă fierte, cartofi şi alte alimente
similare. Congelarea acestor alimente va reduce
pur şi simplu valoarea nutriţională şi calitatea
alimentelor, acestea alterându-se şi fiind nocive
pentru sănătate.

Compartiment
pentru
alimente
proaspete

5.20.Alertă uşă deschisă (Opţional)
O alertă acustică se va auzi dacă uşa aparatului
rămâne deschisă timp de 1 minut. Alerta acustică
se va opri când închideţi uşa sau când apăsaţi
orice buton de pe afişaj (dacă este disponibil).
5.21.Lampă interioară

Lampa interioară foloseşte un bec cu leduri.
Contactaţi centrul de service autorizat pentru orice
probleme cu această lampă.
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.

5.19.Introducerea alimentelor
Rafturi
congelator
Rafturi
frigider

Diverse alimente, cum ar fi
carne, peşte, îngheţată, legume
etc.
Alimente în recipiente, farfurii
şi cutii închise, ouă (în cutii
închise)

Rafturi uşă
congelator

Alimente şi băuturi în ambalaje
de mici dimensiuni

Compartiment
pentru legume

Fructe şi legume

Frigider / Manual de utilizare

Gustări (alimente pentru micul
dejun, produse din carne care
trebuie consumate într-un timp
scurt)
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Întreţinerea şi curăţarea
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
AVERTISMENT: Scoateţi frigiderul din
mod necorespunzător se pot acumula mirosuri
priză înainte de curăţare.
neplăcute.
Pentru a evita acest lucru, curăţaţi interiorul cu apă
• Nu utilizaţi pentru curăţare instrumente ascuţite cu bicarbonat de sodiu la fiecare 15 zile.
şi abrazive, săpun, substanţe de curăţare,
• Păstraţi alimentele în recipiente închise.
detergenţi, gaz, benzină, ceară de lustruire şi
Alimentele neetanşate corespunzător pot
alte substanţe similare.
răspândi microorganisme şi se pot acumula
• Pentru produsele care nu sunt
mirosuri neplăcute.
nefrigerabile, pe interiorul peretelui din spate al
• Nu păstraţi alimente expirate şi alterate în
compartimentului frigiderului, se pot forma picături
frigider.
Curăţarea periodică a produsul va prelungi durata
de viaţă a acestuia.

B

de apă și un strat de gheață de cca 1 cm. Nu
îl curățați, nu aplicați niciodată ulei sau agenți
similari acestuia.
• Folosiți doar lavete din microfibră, ușor
umezite, pentru a curăța suprafața exterioară a
produsului. Bureții și 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.

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

• 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.
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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.

• 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.

Compresorul nu funcţionează.
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• 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.
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Frigiderul emite zgomote asemănătoare curgerii
sau pulverizării lichidelor etc.

• 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.

• 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

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.
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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.

