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Simboluri folosite în ghid

Notă
Recomandări pentru utilizarea corectă a aparatului

Important
Instrucțiuni pentru a evita deteriorarea aparatului

Avertisment
instrucțiuni pentru prevenirea leziunilor

Instrucțiuni de siguranță importante

Dacă aparatul înlocuiește un altul care trebuie îndepărtat sau eliminat, asigurați-vă că nu devine un pericol
pentru copii tăind cablul de alimentare și făcând imposibilă închiderea ușii.
Aplicați aceleași măsuri la sfârșitul duratei de viață a aparatului nou.

Siguranța copiilor
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Dimensiunile�aparatului�încorporat/integrat
60 cm: l: 587 mm (23 1/8” in)/ h: 2050 mm (80 3/4” in)/ w: 575 mm (22 5/8” in)
75 cm: l: 737 mm (29” in)/ h: 2050 mm (80 3/4” in)/ w: 575 mm (22 5/8” in)
90 cm: l: 887 mm (35” in)/ h: 2050 mm (80 3/4” in)/ w: 575 mm (22 5/8” in)

Dimensiunile�aparatului�încorporat/integrat�completat�cu�ambalaj
60 cm: l: 650 mm (25 5/8” in) / h: 2210 mm (87” in)/ w: 800 mm (31 1/2” in)
75 cm: l: 800 mm (31 1/2” in)/ h: 2210 mm (87” in)/ w: 800 mm (31 1/2” in)
90 cm: l: 950 mm (37,4 in)/ h: 2210 mm (87” in)/ w: 800 mm (31 1/2” in)

Greutatea�cu�ambalaj
60 cm: maxim 230 kg (507 lb)
75 cm: maxim 275 kg (606 lb)
90 cm: maxim 295 kg (650 lb)

Tensiune�de�alimentare
AC 220-240V 50 Hz

Cablu�de�alimentare
Furnizat fără ștecăr

Presiunea�de�alimentare�a�apei�potabile
de la 0,05 MPa la 0,5 MPa (0,5 bari - 5 bari)

Linia�de�alimentare�cu�apă
asigurată, conector mamă 3/4”, pentru industria alimentară

Accesorii�pentru�instalare�furnizate
kit de reparație pentru panourile personalizate
kit anti-răsturnare
kit conexiune laterală
Cheie imbus 4 mm (1/8” in)

Instrumente�necesare
șurubelniță în cruce
burghiu pentru lemn și ciocan perforator 
vârf burghiu pentru lemn 2,5 mm (1/8” in) 
vârf burghiu pentru beton 8 mm (3/8” in) 
Cheie simplă 17 mm (3/4” in)

Caracteristici ale aparatului și cerințe de instalare
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A: zonă de lăsat liberă pentru clemele anti-
răsturnare

E: zonă de lăsat liberă pentru cablul de alimentare

W: și furtunul de alimentare cu apă

Înălțime�minimă�nișă
2064 mm (81 1/4” in)

Lățime�minimă�nișă
90 cm: 900 mm (35 1/2” in)
75 cm: 750 mm (29 5/8” in)
60 cm: 600 mm (23 3/4” in)

Distanță�de�balansare�a�uşii
90 cm: 1435 mm (56 1/2” in)

75 cm: 1285 mm (50 5/8” in)
60 cm: 1135 mm ( 44 3/4” in)

Unghi�de�deschidere�a�ușii
105°

Lăţime
90 cm: 899 mm (35 3/8” in)
75 cm: 749 mm (29 1/2” in)
60 cm: 599 mm (23 5/8” in)

Înălţime
2050 mm (80 3/4” in) ± 25 mm (1” in)

Adâncime�cu�ușă�(fără�panou)
575 mm (22 5/8” in)

Caracteristici nișă de instalare: încorporată

Atenţie:�O deschidere a ușii de 90° este suficientă pentru a permite deschiderea și scoaterea completă a
sertarelor interioare, chiar dacă aparatul este instalat direct lângă perete. Dacă se dorește o deschidere la
105°, atunci aparatul trebuie poziționat la distanța față de perete deschisă în figură.

Dimensiunile din paranteză sunt în inchi.
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A: zonă de lăsat liberă pentru clemele anti-
răsturnare

E: zonă de lăsat liberă pentru cablul de alimentare

W: și furtunul de alimentare cu apă

Înălțime�minimă�nișă
2064 mm (81 1/4” in)

Lățime�minimă�nișă
90 cm: 900 mm (35 1/2” in)
75 cm: 750 mm (29 5/8” in)
60 cm: 600 mm (23 3/4” in)

Distanță�de�balansare�a�uşii
90 cm: 1435 mm (56 1/2” in)

75 cm: 1285 mm (50 5/8” in)
60 cm: 1135 mm ( 44 3/4” in)

Unghi�de�deschidere�a�ușii
105°

Lăţime
90 cm: 899 mm (35 3/8” in)
75 cm: 749 mm (29 1/2” in)
60 cm: 599 mm (23 5/8” in)

Înălţime
2050 mm (80 3/4” in) ± 25 mm (1” in)

Adâncime�cu�uşa
600 mm (23 3/4” in)

Caracteristici nișă de instalare: integrată

Atenţie:�O deschidere a ușii de 90° este suficientă pentru a permite deschiderea și scoaterea completă a
sertarelor interioare, chiar dacă aparatul este instalat direct lângă perete. Dacă se dorește o deschidere la
105°, atunci aparatul trebuie poziționat la distanța față de perete deschisă în figură.

Dimensiunile din paranteză sunt în inchi.
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Transportul la locul instalării și despachetarea
Deoarece aparatul este mare și greu, înainte de a-l transporta, verificați accesul la locația de instalare
(dimensiunea ușii, spațiul de manevrare pe scări, etc.).

Aparatul este atașat la baza ambalajului (palet) cu patru bolțuri care pot fi îndepărtate cu o cheie de 17 mm
(3/4” in).
Se recomandă să folosiți un dispozitiv manual de transport pentru deplasarea aparatului la locul de instalare
și doar aici să îndepărtați baza ambalajului.

Aparatul trebuie întotdeauna transportat în poziție dreaptă.
Dacă acest lucru nu este posibil, transportați aparatul pe partea din spate.

După ce ați ajuns la locul instalării, aparatul echipat cu patru roți poate fi dat jos de pe palet și poziționat în
zona de instalare.

Procedaţi după cum urmează:
• Îndepărtați cele patru bolțuri 1 care fixează aparatul

de palet cu ajutorul unei chei deschise de 17 mm
(3/4” in).
Îndepărtați clemele de fixare 3 și 4.

• Pentru a îndepărta clema frontală de fixare3,
deșurubați una sau două rotații bolțul de reglare a roții
spate 2 cu ajutorul unei chei tubulare de 13 mm (1/2”
in) fără a strânge prea tare piulița, care ar putea
deteriora sistemul de reglare a picioarelor de nivelare.

• Din partea din spate a unității și cu ajutorul unui
cărucior de mare putere, dați jos aparatul și așezați-l
pe podea.

Fiți foarte atenți pentru a nu deteriora podeaua.
Podelele delicate trebuie protejate cu placaj, carton tare
sau panouri din material similar.

Aparatul�este�foarte�greu.
Acordați�o�atenție�maximă�în�timpul�manevrării�pentru�a�evita�leziunile.

Aparatul�trebuie�întotdeauna�transportat�în�poziție�dreaptă.
Evitați�sprijinirea�acestuia�pe�partea�frontală.

Pregătirea instalării
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Conexiunea electrică necesită o priză europeană 16A
Schuko sau o priză pentru Regatul Unit 13A cu
împământare controlată de un comutator multipolar ușor
accesibil.

Pentru a face conexiunea la sistemul de alimentare cu
apă (pentru aparatele echipate cu dispozitive de
producere a gheții) trebuie asigurat un robinet cu o
conexiune tată de 3/4” care trebuie să fie ușor accesibil
după instalarea aparatului.
Aparatul este dotat cu un furtun de alimentare cu apă și
un kit de etanșare adecvat pentru presiunea ridicată a
apei și respectă reglementările alimentare.
Cartușul filtrului de apă furnizat împreună cu aparatul,
trebuie instalat conform cu instrucțiunile ce-l însoțesc.
Folosiți doar furtunul nou și garniturile noi furnizate
împreună cu aparatul. Eliminați furtunul și garnitura
care au fost instalate deja.

Lungime cablu electric: 2,0 m (78 3/4” in)
Lungime conductă de racord apă: 2,5 m (98 3/8” in)

Energie: Alternative și domotică
Dacă energia este asigurată printr-o sursă de alimentare
alternativă (solară, geotermală, etc.) sau dacă sunt
instalate sisteme domotice, este necesar să instalați kitul
pentru energie alternativă pentru a integra unitatea
în rețeaua energetică.

Filtrul�nu�garantează�siguranța�consumului�de
apă�inadecvată�pentru�consumul�uman.

Aparatul�trebuie�conectat�doar�la�un�sistem�de
alimentare�cu�apă�potabilă.

Nu�folosiți�prelungitoare�sau�adaptoare.
După�ce�aparatul�a�fost�conectat�la�sistemul�de�apă,�opriți�dispozitivul�de�producere�a�gheții
(atingeți�butonul� de�pe�panoul�de�control�pentru�a-l�opri)�înainte�ca�conducta�principală�de
apă�să�fie�oprită.

Conexiunea electrică și de apă
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Procedaţi după cum urmează:
• Desfaceți cablul electric și conectați-l direct la priza

de perete.

• Asigurați-vă că aparatul este în stand-by și că toate
luminile sunt oprite; în caz contrar, apăsați butonul
unitate pentru a-l opri.

• Fixați un capăt al furtunului de apă la conectorul din
spatele aparatului 1.

• Fixați celălalt capăt al furtunului la robinetul de apă,
utilizați garniturile furnizate în kitul proprietarului 2.

Conexiunea electrică și de apă

Reglați nivelul aparatului cu ajutorul picioarelor de
nivelare și al roților reglabile din spate.

Procedaţi după cum urmează:
• După îndepărtarea plintei sau a grilei de bază

(păstrată pe poziție de magneți), reglați înălțimea
folosind picioarele de nivelare 1 cu ajutorul unei chei
deschise de 17 mm (3/4” in).

• Apoi reglați înălțimea roților din spate rotind bolțurile
de reglare frontale 2 în sens orar sau antiorar după
necesități.

• Montați la loc plinta sau grila.

Spatele aparatului

Spatele aparatului

Racordul de apă

Nivelarea
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Dimensiunile panourilor sunt indicate în tabelul și schițele de la paginile 18-21.

Totuși, conform cerințelor de aliniere cu alte structuri din bucătărie, panoul de ușă poate fi mai înalt decât
marginea superioară a ușii frigiderului și panoul sertarului poate fi mai jos decât marginea sertarului.

Panourile trebuie montate utilizând suporturi speciale care se fixează la dispozitivele reglabile asigurate pe
ușă și sertar și cu cleme care fixează și reglează direcția verticală a panoului.

Suporturile, clemele şi şuruburile de fixare sunt furnizate împreună cu aparatul şi trebuie aplicate la panou
conform indicaţiilor.

Procedaţi după cum urmează:
Pentru a pregăti panourile de montare pe aparat, urmați
acești pași, lucrând în spatele panoului.

Panoul�de�uşă

• Trasați o linie care să împartă lățimea panoului în
jumătate 1.

• Pornind de la marginea de bază a panoului, marcați
poziția clemelor 2.

• Respectând tabelul corespunzător, marcați orificiul
extern și apoi pe cel intern 3.

Ușă decorativă și structura panourilor sertarului de jos - încorporat
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• Poziționați clemele pe fiecare set de marcaje pentru a
fi siguri că sunt aliniate 4, apoi faceți găuri prin
panou (fiți atenți la grosimea panoului) 5.

• Înșurubați clemele pe poziție 6.

Panoul�sertarului
• Când pregătiți panoul sertarului, respectați aceleași

instrucțiuni ca la panoul ușii, însă asigurați-vă că
măsurătorile sunt efectuate pornind de la marginea
superioară 7. Clema de susținere este orientată în
partea opusă 8 (img 4 și 8).

Ușă decorativă și structura panourilor sertarului de jos - încorporat
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Pregătirea panourilor decorative pentru frigiderul încorporat

Pozițiile�orificiilor

90�cm 75�cm 60�cm

Balama�stânga Balama�dreapta Balama�stânga Balama�dreapta Balama�stânga Balama�dreapta

A 897 (35 1⁄4”) 897 (35 1⁄4”) 747 (29 3/8”) 747 (29 3/8”) 597 (23 1/2”) 597 (23 1/2”)

B 355,5 (14”) 261 (10 1/4”) 279 (11”) 187 (7 3⁄8”) 205 (8 1⁄8”) 111 (4 3⁄8”)

C 261 (10 1/4”) 355,5 (14”) 187 (7 3⁄8”) 279 (11”) 111 (4 3⁄8”) 205 (8 1⁄8”)

D 418 (16 1/2”) 386 (15 1/4”) 343 (13 1⁄2”) 311 (12 1⁄4”) 276,5 (10 7⁄8”) 236,5 (9 3⁄8”)

E 386 (15 1/4”) 418 (16 1/2”) 311 (12 1⁄4”) 343 (13 1⁄2”) 236,5 (9 3⁄8”) 276,5 (10 7⁄8”)

F/G 354,5 (14”) 354,5 (14”) 279,5 (11”) 279,5 (11”) 203,5 (8”) 203,5 (8”)
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Dimensiunile�ferestrei�uşii� Pozițiile�orificiilor

Pregătirea panourilor decorative pentru frigiderul încorporat cu ușă de sticlă

90�cm 60�cm

Balama�stânga Balama�dreapta Balama�stânga Balama�dreapta

A 897 (35 3⁄8”) 897 (35 3⁄8”) 597 (23 1/2”) 597 (23 1/2”)

D 418 (16 1/2”) 386 (15 1/4”) 276,5 (10 7⁄8”) 236,5 (9 3⁄8”)

E 386 (15 1/4”) 418 (16 1/2”) 236,5 (9 3⁄8”) 276,5 (10 7⁄8”)

F/G 354,5 (14”) 354,5 (14”) 203,5 (8”) 203,5 (8”)

H 417 (16 3/8”) 384 (15 1/8”) 275 (10 7⁄8”) 235 (9 1⁄4”)

I 384 (15 1/8”) 417 (16 3/8”) 235 (9 1⁄4”) 275 (10 7⁄8”)
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Dimensiunile panourilor încorporate

Seria Lățime�ușă/sertar�A Lățime�profil�ușă�B

90�cm 897 (35 1/4”) 627 (24 3/4”)

75�cm 747 (29 3/8”)

60�cm 597 (23 1/2”) 327 (12 7/8”)

Exemple�de�calcule
Integrarea într-o coloană de bucătărie cu o înălțime totală de 2160 mm (85” in) și plintă de protecție de 150
mm (6” in).
(NOTĂ: Pentru efectuarea calculelor, piciorul de reglare este considerat a fi 0).

Calcule�sertar:
Plintă de protecție 187 - 150 = 37 mm (1 1/2” in)     g 540 + 37 = 577 mm (22�3/4” in)

Calcul�panou�superior:
2160 - 2050 = 110 mm (4 3/8” in)     g 1320 + 110 = 1430 mm (56�1/4” in)

Calcul�înălțime�totală:
150 + 577 + 3 + 1430 = 2160 mm (85” in)
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După ce toate clemele și clemele mici au fost aplicate la
panouri, puteți începe instalarea sertarului de jos.

Procedaţi după cum urmează:
• Strângeți parțial șurubul la suport 1.

• Prindeți panoul sertarului de jos începând cu
accesoriile de jos2.

• Acum este posibil să aliniați panourile la dulapurile
alăturate în înălțime folosind clemele de aliniere
inferioare, 3 înșurubând sau desfăcând șuruburile pe
poziție după caz. Cu șurubul ușor strâns, deplasați
panoul lateral pentru a-l alinia la alte panouri ale
unității sau alte structuri alăturate.

• Alinierea în adâncime: acționând din interiorul
sertarului, după ridicarea etanșării cu fluid magnetic,
reglați poziția panoului pentru a fi mai aproape sau
departe de ușă folosind orificiile 4 și apoi securizați
panoul folosind orificiile 5.

După�ce�panoul�frontal�a�fost�reglat,�verificați�dacă�garnitura�a�fost�repoziționată�corect�pentru�a
vă�asigura�că�ușa/sertarul�se�închid�corect�și�a�evita�erorile�operaționale�ale�unității.

Montarea panourilor pe ușă și sertar - încorporat
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• Prindeți panoul de dispozitivele de prindere pornind
de la clemele de aliniere de sus 6.

• În acest moment, alinierea dintre panou și dulapurile
alăturate poate fi reglată folosind clemele de aliniere
și clemele mici 7 și 8.

• Alinierea verticală: strângeți sau slăbiți șurubul în
cleme pentru a ridica sau coborî panoul 9. 

• Alinierea în adâncime: acționând din interiorul ușii,
după ridicarea etanșării cu fluid magnetic, reglați
poziția panoului pentru a fi mai aproape sau departe
de ușă folosind orificiile 10 și apoi fixați panoul pe
poziție folosind orificiile 11.

După�ce�panoul�frontal�a�fost�reglat,�verificați
dacă�garnitura�a�fost�repoziționată�corect�pentru
a�vă�asigura�că�ușa/sertarul�se�închid�corect�și�a
evita�erorile�operaționale�ale�unității.

Montarea panourilor pe ușă și sertar - încorporat
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Instalarea

Aparat unic cu instalare integrată
Pentru instalarea integrată, pentru blocarea deschiderilor dintre aparat și dulapurile alăturate, sunt furnizate

profiluri laterale speciale și cadre de acoperire din aluminiu.

Procedaţi după cum urmează:
• Împingeți aparatul în nișa de instalare 1.

• Dacă unitatea trebuie instalată într-o nișă sau structură
protejată, este necesară prevederea unui puț de
ventilație în spatele nișei pentru asigurarea ventilației
adecvate în spatele unității. O distanță de 5 mm este
suficientă pentru a preveni supraîncălzirea. Montați
întotdeauna panourile frontale pe ușă și sertar înainte
de a așeza unitatea în poziția finală în nișă sau
structură.

• Securizați aparatul de dulapurile alăturate fixând de
acestea profilurile laterale montate anterior pe aparat 2.
Pentru a facilita această operațiune, păstrați ușa și
sertarul deschise.

• Securizați aparatul de dulapurile alăturate fixând de
acestea profilurile laterale montate anterior pe aparat 2.
Pentru a facilita această operațiune, păstrați ușa și
sertarul deschise.
Verificați nivelarea aparatului, reglând picioarele și
roțile pentru a o corecta.

• Montați profilurile acoperind cadrele: mai întâi
introduceți-le lateral, apoi apăsați ferm până auziți
sunetul de fixare 3.

Montarea profilurilor laterale

Aparat

A Element de conectare B Cadru de aluminiu

Perete
sau

mobilă

Perete
sau

mobilă
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Instalarea

Instalare încorporată două sau mai multe aparate
Accesorii necesare ce vor fi comandate separat: 
• Kit conexiune centrală

Profilurile laterale speciale și cadrele de acoperire din aluminiu sunt furnizate pentru blocarea spațiilor
dintre aparat și dulapurile alăturate.

Procedaţi după cum urmează:
• Poziționați aparatele în fața zonei de instalare, lăsând

suficient spațiu de acțiune la spate 1.

• Deplasați-vă în spatele aparatelor pentru a monta
clemele de îmbinare: fixați pe o latură a clemelor de sus
și jos la unul dintre aparate și ulterior la celălalt 2.

• Așezați cele două unități una lângă cealaltă și îmbinați-
le în față atașând cele două profiluri cu șuruburile
furnizate 3.
Atașați clema în partea de sus a unităților ca în figura 4.

• Încheiați montând cadrul de acoperire central pe
profilurile centrale împingându-l până auziți sunetul de
fixare 5.

1

2

3
4

5
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• După finalizarea pașilor anteriori, așezați unitățile în
poziția finală 6.
Dacă unitățile trebuie instalate într-o nișă sau structură
protejată, este necesară prevederea unui puț de
ventilație în spatele nișei pentru asigurarea ventilației
adecvate în spatele unității. O distanță de 5 mm este
suficientă pentru a preveni supraîncălzirea. Montați
întotdeauna panourile frontale pe ușă și sertar înainte
de a așeza unitatea în poziția finală în nișă sau
structură.

• Verificați nivelarea aparatului, reglând picioarele și
roțile pentru a o corecta.

• Securizați aparatul de dulapurile alăturate fixând de
acestea profilurile laterale montate anterior pe aparat 7.
Pentru a facilita această operațiune, păstrați ușa și
sertarul deschise.

• Montați cadrele de acoperire pe profiluri; mai întâi
introduceți-le lateral, apoi apăsați ferm până auziți
sunetul de fixare 8.

Montarea profilurilor laterale și centrale

6

8

7

Aparat Aparat

A Element de conectare
B Cadru de aluminiu

D Element de conectare
E�Cadru de aluminiu

Perete
sau

mobilă

Perete
sau

mobilă

Instalarea
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Instalarea

Instalare de sine stătătoare două sau mai multe aparate
Accesorii necesare ce vor fi comandate separat:
• Kit conexiune centrală
• Kit de sine stătător

Profilurile de aluminiu pot fi utilizate pentru a bloca spațiul dintre aparat și structurile alăturate.

Procedaţi după cum urmează:

• Poziționați aparatele în fața zonei de instalare, lăsând
suficient spațiu de acțiune la spate.

• Îndepărtați protecția auto-adezivă și aplicați panoul
izolat anti-condens pe partea laterală a unui aparat 1.

• Deplasați-vă în spatele aparatelor pentru a monta
clemele de îmbinare:
fixați pe o latură a clemelor de sus și jos la unul dintre
aparate și ulterior la celălalt 2.

• Așezați cele două unități una lângă cealaltă și îmbinați-
le în față atașând cele două profiluri cu șuruburile
furnizate 3.
Atașați clema în partea de sus a unităților ca în figura 4.

• Încheiați montând cadrul de acoperire central pe
profilurile centrale împingându-l până auziți sunetul de
fixare 5.

1

2

3
4

5
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• Atașați panourile laterale la unitate, montându-le pe
profilurile laterale 7 montate în prealabil pe unitate.

• Atașați capacul de aluminiu 8 la fiecare profil lateral,
apăsând pe acestea până se fixează împreună.

• Montați panoul de sus 9 deasupra unității folosind
șuruburile furnizate împreună cu setul.

• Reglați înălțimea unității folosind picioarele de
nivelare și roțile din spate.

Montarea panourilor laterale și a profilurilor centrale

9

8

7

Aparat Aparat

Instalarea

A Element de conectare
B Cadru de aluminiu

D�Conexiune centrală
E�Sistem central de acoperire și conexiune
H Panou lateral
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Pentru a preveni răsturnarea aparatului, este disponibil la cerere un kit extra-lung dacă aparatul trebuie să
rămână la distanță de perete; este obligatoriu să instalați două cleme pe partea superioară a aparatului
pentru a-l fixa în siguranță de perete.

Procedaţi după cum urmează:

• Clemele trebuie aplicate conform ilustrațiilor folosind
șuruburile furnizate și dopurile de expansiune.
Așezați o clemă deasupra aparatului în funcție de
orificiile de fixare și lângă perete 1.

• Marcați poziția orificiilor pe perete 2.

• Perforați peretele cu un vârf de 8 mm (3/8” in) și
introduceți dopul de expansiune 3.

• Repoziționați clema și fixați-o mai întâi de dulap și
apoi de perete 4.

Pentru�a�preveni�răsturnarea�aparatului�este�obligatoriu�să�fixați�aparatul�de�perete�cu�ajutorul�a
două�cleme�speciale.

Ansamblu de siguranță anti-răsturnare

85

75

55

1

2

3

4
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Sistemul cu aer forțat asigură ventilația prin grila
poziționată în partea frontală inferioară a unității. Dacă
design-ul bucătăriei include o plintă de protecție, aceasta
trebuie să fie perforată pentru menținerea unui flux de aer
satisfăcător, conform schemei. Orificiile pot avea orice
formă și dimensiune, atât timp cât zona totală a părții
perforate este de 50% din plinta de protecție.

În acest caz, pentru a garanta un flux de aer mai bun, se
recomandă să îndepărtați grila frontală inclusă în unitate.
Grila este fixată de unitate cu plăci magnetice și poate fi
îndepărtată cu ușurință chiar și de utilizatorul final, pentru
a asigura procedurile de curățare regulată și a îndepărta
praful.

Dacă grila este acoperită parțial de plinta de protecție din
bucătărie, se recomandă să îndepărtați grila pentru a
asigura un flux de aer mai bun.

Ventilarea

A

B

C

C

90�cm 75�cm 60�cm

A 860 (33 7⁄8”) 740 (29 1⁄8”) 560 (22”)

B > 100 (4”)

C 10 (3⁄8”)

50%
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• Verificați dacă picioarele de nivelare din față au fost instalate adecvat.

• Verificați dacă conexiunea la sistemul de apă nu are scurgeri și robinetul de închidere este ușor accesibil.

• Verificați dacă conexiunea electrică este instalată corect și dacă comutatorul multipolar și priza sunt ușor
accesibile.

• Verificați alinierea perfectă a aparatului cu structurile alăturate.

• Verificați dacă toată banda adezivă și dispozitivele de protecție temporare externe sau interne au fost
îndepărtate.

• Verificați închiderea perfectă a ușilor și glisarea ușoară a sertarelor și rafturilor.

Control post-instalare

• Pentru a porni aparatul, conectați ștecărul la priza
electrică; în acest moment, când deschideți ușa,
panoul de control va afișa mesajul “Stand by”, și
toate tastele panoului vor fi oprite.

• Pentru a porni toate compartimentele aparatului,
apăsați butonul Unitate trei secunde. Pe ecran
va apărea mesajul
testare inițială timp de 2 minute. După această
fază compresoarele vor porni și rămâne pornite
până temperatura implicită setată în fabrică este
atinsă. Rețineți că această situație poate dura
câteva ore.
Dacă aparatul este dotat cu dispozitiv de
producere a gheții, înainte de a-l porni asigurați-vă
că cartușul filtrului de apă este instalat, apoi
umpleți sistemul de apă. Pentru aceasta opriți
dispozitivul de produs gheaţă. Apăsați butoanele
Validare și dispozitiv de producere a gheții

în același timp, pentru a începe umplerea care
poate dura câteva minute.
La final, porniți dispozitivul de producere a gheții
din nou apăsând butonul .

• Pentru informații suplimentare despre funcționarea
aparatului, consultați manualul de utilizare.

Dacă�la�prima�pornire�mesajul�Stand�by�nu�apare,�dar�apar�alte�mesaje,�precum�Frigider�prea
cald,�Fresco�prea�cald,�Congelator�prea�cald�sau�semnalele�sonore�sunt�activate,�înseamnă�că
aparatul�a�început�deja�procesul�de�răcire.
Dacă�așa�stau�lucrurile,�dezactivați�semnalele�acustice�posibile�apăsând�butonul�Alarmă,
închideți�ușa�și�așteptați�până�când�este�atinsă�temperatura�setată.

Este�necesar�să�lăsați�unitatea�să�atingă�temperatura�corectă�înainte�ca�alimentele�să�fie
depozitate�în�interior.

Pornirea
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