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Compartimentul frigider
A. Ventilator şi funcţia „Oxigen activ” (în funcţie de model) 
B. Bec normal sau cu leduri (în funcţie de model)
C. Rafturi
D. Bec cu leduri (în funcţie de model)
E. Sertarul din „zona de păstrare în stare proaspătă a 

alimentelor” pentru carne, peşte, mezeluri (în funcţie 
de model)

F. Capacul sertarului pentru legume şi fructe
G. Sertar/e pentru legume şi fructe
H. Plăcuţă cu date tehnice (situată pe partea laterală a 

sertarului pentru fructe şi legume)
I. Panoul de comandă
O. Compartiment lactate
P. Rafturi pe uşă
Q. Opritor pentru sticle (dacă există în dotare)
R. Raft pentru sticle

 Zona cea mai puţin rece
 Zonă intermediară
 Zona cea mai rece
 Zona pentru fructe şi legume 

Compartimentul congelator
L. Sertarul superior (zona de congelare)
M. Sertarele central şi inferior (zona pentru păstrarea 

alimentelor congelate şi puternic congelate)
N. Tavă pentru cuburi de gheaţă (dacă există în dotare)

Notă: Toate rafturile, recipientele de pe uşă şi grătarele 
sunt detaşabile.

Temperaturile ideale pentru conservarea alimentelor 
sunt deja reglate din fabrică.
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Înainte de a utiliza aparatul, citiţi cu atenţie 
instrucţiunile de folosire.
Caracteristicile, datele tehnice şi imaginile pot varia 
în funcţie de model.
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Ce trebuie să faceţi dacă... Posibile cauze Soluţii

Panoul de comandă este oprit, aparatul nu funcţionează. Aparatul ar putea fi în modul Pornit/Stand-by.
Este posibil să existe o problemă la sursa de alimentare a aparatului.

Activaţi aparatul cu ajutorul butonului Pornit/Stand-by
Verificaţi dacă:
- alimentarea cu energie nu este întreruptă
- ştecherul este introdus corect în priza de curent, iar întrerupătorul de reţea bipolar (dacă intră în dotare) este în poziţia 
corectă (adică permite pornirea aparatului)
- dispozitivele de protecţie a sistemelor electrocasnice sunt eficiente
- cablul de alimentare nu este defect.

Becul din interior nu funcţionează.
Este posibil ca becul să trebuiască înlocuit.

Aparatul ar putea fi în modul Pornit/Stand-by

Modele cu bec: deconectaţi aparatul de la reţeaua de alimentare cu energie electrică, verificaţi becul şi înlocuiţi-l cu unul nou, 
dacă este necesar (vezi paragraful "Înlocuirea becului sau a becului cu leduri").
Modele cu becuri LED: contactaţi centrul de service autorizat.
Activaţi aparatul cu ajutorul butonului Pornit/Stand-by

Temperatura din interiorul compartimentelor nu este suficient de scăzută. Pot exista diverse cauze (consultaţi secţiunea „Soluţii”)

Verificaţi dacă:
- uşile se închid corect
- aparatul nu este instalat în apropierea unei surse de căldură
- temperatura setată este adecvată
- circulaţia aerului prin grilele de ventilare de la baza aparatului nu este blocată

Există apă în partea inferioară a compartimentului frigider. Scurgerea apei de dezgheţare este blocată. Curăţaţi canalul de scurgere a apei rezultate din dezgheţare (consultaţi secţiunea „Întreţinerea şi curăţarea aparatului”)

Marginea din faţă a aparatului, la garnitura de protecţie a uşii, este fierbinte. Aceasta nu este o defecţiune. Acest lucru împiedică formarea condensului. Nu este necesară aplicarea niciunei soluţii. 

Becul roşu  clipeşte şi se aude un semnal acustic
Alarmă uşă deschisă
Se activează când o uşă rămâne deschisă prea mult timp.

Închideţi uşile aparatului pentru a dezactiva semnalul acustic. Dacă semnalul acustic nu se opreşte, înseamnă că este vorba 
despre o întrerupere a alimentării cu curent electric (consultaţi secţiunea Alarmă pentru întreruperea alimentării cu curent 
electric).

Becul roşu  clipeşte şi se aude un semnal acustic, care nu se opreşte chiar dacă închideţi 
uşa.

Alarmă black out (Întreruperea curentului electric)
Aceasta se activează atunci când alimentarea cu energie electrică este întreruptă un timp 
îndelungat, lucru care poate determina o creştere a temperaturii în compartimentul congelator.
Notă: Până când nu este dezactivată alarma de întrerupere a alimentării cu curent electric, nu puteţi 
seta o altă temperatură pentru aparat.

Înainte de a dezactiva semnalul acustic, se recomandă să acordaţi atenţie temperaturii indicate pe afişajul aferent, valoare 
corespunzătoare celei mai înalte temperaturi atinse de compartimentul congelator în timpul penei de curent. Apăsaţi scurt 
pe butonul „Oprire alarmă” pentru a dezactiva semnalul acustic. După apăsarea butonului, pe afişajul temperaturii va apărea 
din nou valoarea setată. În cazul în care compartimentul congelator nu a ajuns încă la temperatura optimă pentru conservarea 
alimentelor, alarma de temperatură din compartimentul congelator s-ar putea activa (consultaţi Alarma de temperatură din 
compartimentul congelator). Verificaţi alimentele înainte de a le consuma.

Becul roşu  se aprinde (fără a clipi intermitent), se aude un semnal acustic, iar afişajul 
temperaturii compartimentului congelator clipeşte intermitent.

Alarmă de temperatură compartiment congelator
Alarma de temperatură din compartimentul congelator indică faptul că acesta nu a atins 
temperatura optimă. Aceasta se poate întâmpla: la prima utilizare, după decongelare şi/sau curăţare, 
dacă au fost introduse cantităţi mari de alimente în congelator sau dacă uşa congelatorului nu a fost 
închisă corect.

Apăsaţi scurt pe butonul „Oprire alarmă” pentru a dezactiva semnalul acustic. Becul roşu se stinge automat atunci când 
se ating condiţiile optime de temperatură. În cazul în care alarma de temperatură din compartimentul congelator rămâne 
activată, contactaţi centrul de service autorizat.

Becul roşu  se aprinde, se aude un semnal acustic şi litera „F” clipeşte pe afişaj.
Alarmă de defecţiune
Alarma indică o defecţiune la o componentă tehnică. Contactaţi centrul de service autorizat. Apăsaţi scurt pe butonul „Oprire alarmă” pentru a dezactiva semnalul acustic
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Temperatura din compartimentul congelator
Se poate seta o altă temperatură utilizând butonul „Congelator” .
Congelarea rapidă
Apăsaţi pe butonul „Congelator”  timp de 3 secunde, cu 24 de ore înainte de a 
introduce cantităţi mari de alimente în compartimentul congelator. Când funcţia este 
activată, pictograma  se aprinde. Această funcţie se dezactivează automat, după 
48 ore, sau manual, apăsând din nou pe butonul „Congelator” .
Notă: Alimentele care urmează a fi congelate nu trebuie să atingă alimentele deja 
congelate.

Blocarea tastelor 
Blocarea tastelor poate fi activată/dezactivată menţinând apăsat 
butonul „blocare taste” timp de 3 secunde, până când se aude un 
sunet de confirmare (pictograma se aprinde). Dacă apăsaţi orice 
buton în timp ce blocarea tastelor este activă, se va auzi un sunet şi 
pictograma pentru „Blocarea tastelor” va începe să clipească.

Afişajul temperaturii
Pe afişaj pot apărea alternativ temperatura compartimentului 
frigider (cuprinsă între 2 °C şi 8 ° C) sau temperatura 
compartimentului congelator (cuprinsă între -16 °C şi -24 °C).

Temperatura din compartimentul frigider
Se poate seta o temperatură diferită, cu ajutorul butonului „Frigider”

.

Dezactivarea alarmelor sonore (Oprire alarmă) 
Pentru a dezactiva semnalul acustic, apăsaţi scurt 
pe butonul „Oprire alarmă”.

On/Standby 
Apăsaţi timp de 3 secunde pentru a opri aparatul. În modul Standby, apar 
două liniuţe şi se aprinde lumina în compartimentul frigider. Pentru a reporni 
aparatul, apăsaţi pur şi simplu din nou scurt pe buton.
Notă: Această operaţie nu deconectează aparatul de la reţeaua de alimentare 
cu energie electrică.
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Ventilator
Ventilatorul este activat şi dezactivat automat pentru o mai 
bună distribuţie a temperaturii şi pentru a reduce umiditatea din 
compartimentul frigider.

FUNCŢIA „OXIGEN ACTIV”
Prin emisia unei cantităţi mici de ozon, această funcţie limitează 
răspândirea bacteriilor şi a microorganismelor în interiorul sertarului 
de refrigerare şi reduce apariţia mirosurilor neplăcute.
Cantitatea de ozon emis de dispozitiv este minusculă şi se consumă 
rapid în timpul acţionării împotriva bacteriilor.
Pentru a activa funcţia Oxigen activ, apăsaţi pe butonul O3  de pe 
panoul de comandă.
Atunci când funcţia este activată, va apărea o lumină colorată la 
dispozitiv, în interiorul sertarului de refrigerare, în conformitate cu 
următoarele caracteristici ciclice:
- Lumină verde: faza de emisie a ozonului
- Lumină albastră: faza de acţiune antibacteriană şi anti-mirosuri (fără 
emisie de ozon)
Pentru a dezactiva funcţia, apăsaţi pur şi simplu pe butonul O3  de pe 
panoul de comandă.
Notă: atunci când funcţia Oxigen activ este activată, este posibil să 
simţiţi un uşor miros în interiorul sertarului de refrigerare (acelaşi 
miros care uneori însoţeşte o furtună cu descărcări electrice, datorită 
ozonului produs de fulgere): acest lucru este absolut normal.
Notă: Dezactivarea funcţiei optimizează consumul de energie.


