
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANŢA
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• AVERTIZARE: pentru a evita 
riscurile datorate instabilităţii, 
aparatul trebuie poziţionat sau fixat 
în conformitate cu instrucţiunile 
producătorului.

• AVERTIZARE: nu acoperiţi orificiile 
de ventilare ale aparatului.

• AVERTIZARE: nu deterioraţi tuburile 
circuitului de răcire al aparatului.

• AVERTIZARE: Nu utilizaţi alte 
mijloace mecanice, electrice sau 
chimice pentru a accelera procesul 
de decongelare, în afară de cele 
recomandate de producător.

• AVERTIZARE: Nu utilizaţi şi nu 
introduceţi dispozitive electrice 
în interiorul compartimentelor 
aparatului, dacă acestea nu sunt 
de tipul autorizat în mod expres de 
producător.

Informare: Acest aparat nu conţine 
clorofluorocarburi (CFC). Circuitul de 
răcire conţine agent frigorific R600a 
(HC).

• Izobutanul (R600a) este un gaz 
natural fără efecte nocive asupra 
mediului înconjurător, dar este 
inflamabil. De aceea, trebuie să vă 
asiguraţi că tuburile circuitului de 
răcire nu sunt deteriorate. Fiţi foarte 
atenţi dacă există tuburi deteriorate 
prin care se goleşte circuitul de 
răcire.

• C-pentan este utilizat ca agent de 
expandare la fabricarea spumei 
izolatoare şi este un gaz inflamabil. 
Acordaţi o atenţie specială în timpul 

operaţiunilor de eliminare.
• Acest aparat este proiectat pentru 

a fi utilizat în locuinţe, precum şi 
în alte spaţii, cum ar fi - bucătării 
destinate personalului din magazine, 
birouri şi alte spaţii de lucru;

 - ferme, hoteluri, moteluri şi în alte 
spaţii de tip rezidenţial;

 - unităţi de cazare de tip „bed and 
breakfast”;

 - se poate utiliza şi pentru catering şi 
alte activităţi similare non-retail

• Nu păstraţi în acest aparat substanţe 
explozive, de exemplu recipiente 
cu aerosoli cu agent propulsor 
inflamabil.

• Acest aparat poate să fie folosit de 
copii cu vârste de minimum 8 ani 
şi de persoane cu capacităţi fizice, 
senzoriale sau mintale reduse sau 
fără experienţă şi cunoştinţe, dacă 
sunt supravegheate sau instruite 
cu privire la utilizarea în siguranţă 
a aparatului şi înţeleg riscurile 
implicate.

• Operaţiile de curăţare şi întreţinere 
nu trebuie să fie efectuate de copiii 
nesupravegheaţi.

• Pentru a evita riscul de a rămâne 
blocaţi şi de a se sufoca, nu 
permiteţi copiilor să se joace sau să 
se ascundă în interiorul aparatului.

• Aparatul trebuie să poată fi 
deconectat de la reţeaua electrică fie 
prin scoaterea ştecherului din priză 
(dacă ştecherul este disponibil), fie 
prin intermediul unui întrerupător 
multipolar de reţea situat în 
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amonte de priză, în conformitate 
cu standardele naţionale privind 
siguranţa.

• Introduceţi ştecherul aparatului 
într-o priză cu împământare: 
aparatul trebuie să fie conectat 
corect la un sistem de împământare 
omologat.

• Nu folosiţi adaptoare simple sau 
multiple ori prelungitoare.

• În timpul instalării, aveţi grijă ca 
aparatul să nu deterioreze cablul de 
alimentare.

• Nu trageţi de cablul de alimentare al 
aparatului

• Manevrarea şi instalarea aparatului 
trebuie să fie efectuate de două sau 
mai multe persoane.

• Operaţiile de instalare şi întreţinere, 
inclusiv înlocuirea cablului de 
alimentare, trebuie să fie efectuate 
de producător sau de un tehnician 
calificat, în conformitate cu 
instrucţiunile producătorului şi cu 
reglementările locale în vigoare 
privind siguranţă. Pentru a evita 
riscurile, nu reparaţi şi nu înlocuiţi 
nicio componentă a aparatului, 
inclusiv cablul de alimentare, dacă 
acest lucru nu este indicat în mod 
expres în manualul de utilizare.
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RECOMANDĂRI PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
1. Ambalajul
Ambalajul este reciclabil în proporţie de 100% şi este marcat 
cu simbolul reciclării . Pentru eliminare, respectaţi 
reglementările locale. Materialele de ambalaj (pungi de plastic, 
bucăţi de polistiren etc.) nu trebuie lăsate la îndemâna copiilor, 
întrucât sunt o potenţială sursă de pericol.
2. Casarea/Eliminarea
Aparatul a fost fabricat cu materiale reciclabile.
Acest aparat este marcat în conformitate cu Directiva 
Europeană 2002/96/CE privind deşeurile de echipamente 
electrice şi electronice (DEEE). Asigurându-vă că acest 
aparat este eliminat în mod corect, contribuiţi la prevenirea 
potenţialelor consecinţe negative pentru mediul înconjurător 
şi pentru sănătate.

Simbolul de pe aparat sau de pe documentele care îl 

însoţesc indică faptul că acest aparat nu trebuie eliminat ca 
deşeu menajer, ci trebuie predat la un punct de colectare 
corespunzător pentru reciclarea echipamentelor electrice şi 
electronice.
Când casaţi aparatul, faceţi-l inutilizabil tăind cablul de 
alimentare şi scoţând uşile şi rafturile, astfel încât copiii să nu 
poată pătrunde cu uşurinţă în interior şi să rămână blocaţi.
Aruncaţi aparatul în conformitate cu reglementările locale 
privind eliminarea deşeurilor şi duceţi-l la un centru special de 
colectare; nu îl lăsaţi nesupravegheat nici măcar câteva zile, 
deoarece reprezintă un potenţial pericol pentru copii.
Pentru informaţii mai detaliate privind eliminarea, valorificarea 
şi reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactaţi 
administraţia locală de competenţă, serviciul de eliminare 
a deşeurilor menajere sau magazinul de unde aţi cumpărat 
produsul

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE  
• Acest aparat a fost conceput pentru păstrarea produselor 

alimentare şi este fabricat în conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 1935/2004.

• Acest aparat a fost proiectat, fabricat şi distribuit în 
conformitate cu cerinţele din următoarele Directivele 
europene:   DJT 2014/35/UE, CEM 2014/30/UE şi RoHS 
2011/65/UE.

ÎNAINTE DE A FOLOSI APARATUL

PENTRU A UTILIZA CÂT MAI BINE APARATUL, CITIŢI CU 
ATENŢIE INSTRUCŢIUNILE DE UTILIZARE, ÎN CARE VEŢI 
GĂSI DESCRIEREA PRODUSULUI ŞI RECOMANDĂRI UTILE.
PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI ÎN VEDEREA 
CONSULTĂRII ULTERIOARE.
1. După ce despachetaţi aparatul, asiguraţi-vă că nu este 

deteriorat şi că uşa se închide perfect. Eventualele defecţiuni 
trebuie comunicate vânzătorului în termen de 24 de ore de 

la livrarea aparatului.
2. Aşteptaţi cel puţin două ore înainte de a pune în funcţiune 

aparatul, pentru vă asigura că circuitul de răcire atinge 
nivelul maxim de eficienţă.

3. Curăţaţi aparatul în interior înainte de a-l utiliza.

INSTALAREA
• În timpul mutării aparatului, aveţi grijă să nu deterioraţi 

podeaua (de ex. parchetul).
• Asiguraţi-vă că aparatul nu este amplasat lângă o sursă de 

căldură.
• Instalaţi şi aşezaţi aparatul orizontal, pe o podea care îi 

poate susţine greutatea şi într-un spaţiu adecvat pentru 
dimensiunile şi utilizarea sa.

• Aparatul este proiectat pentru a funcţiona în încăperi în 
care temperatura este cuprinsă în următoarele intervale, 
în funcţie de clasa climatică indicată pe plăcuţa cu 
date tehnice. Este posibil ca aparatul să nu funcţioneze 
corespunzător dacă este lăsat un timp îndelungat la o 
temperatură situată în afara intervalului specificat.

Clasa climatică Temperatură ambiantă (C°)

SN Între 10 şi 32

N Între 16 şi 32

ST Între 16 şi 38

T Între 16 şi 43

• Asiguraţi-vă că tensiunea indicată pe plăcuţa cu 
date tehnice corespunde cu tensiunea din locuinţa 
dumneavoastră.

UTILIZAREA ÎN SIGURANŢĂ
• Nu păstraţi şi nu folosiţi benzină, lichide sau gaze 

inflamabile în apropierea acestui aparat sau a altor aparate 
electrice. Vaporii pot cauza incendii sau explozii.

• Nu înghiţiţi conţinutul (netoxic) al acumulatorilor frigorifici 
(la anumite modele).

• Nu mâncaţi cuburi de gheaţă sau îngheţată imediat după 
scoaterea acestora din congelator, deoarece pot cauza 
degerături.

• La produsele proiectate să utilizeze un filtru de aer instalat 
în capacul ventilatorului, filtrul trebuie să fie întotdeauna 
montat când frigiderul este în funcţiune.

• Înainte de a efectua orice operaţie de întreţinere sau de 
curăţare, scoateţi ştecherul din priză sau deconectaţi 
aparatul de la reţeaua electrică.

MĂSURI DE PRECAUŢIE ŞI RECOMANDĂRI GENERALE
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SUGESTII PENTRU REDUCEREA CONSUMULUI DE ENERGIE
• Instalaţi aparatul într-o încăpere uscată şi bine aerisită, 

departe de orice sursă de căldură (de ex. radiator, aragaz 
etc.) şi într-o zonă ferită de razele directe ale soarelui. Dacă 
este necesar, folosiţi o placă izolatoare.

• Pentru a asigura o ventilare adecvată, urmaţi instrucţiunile 
de instalare.

• O ventilare insuficientă în spatele aparatului creşte 
consumul de energie şi scade eficienţa de răcire.

• Temperaturile din interiorul aparatului pot fi afectate de 
temperatura ambiantă, de frecvenţa cu care se deschide 
uşa şi de locul în care este amplasat aparatul. La setarea 
temperaturii, trebuie să se ţină cont de aceşti factori.

• Permiteţi răcirea alimentelor şi a băuturilor înainte de a le 
introduce în frigider.

• După introducerea alimentelor, verificaţi dacă uşile 
compartimentelor se închid corespunzător, în special uşa 
congelatorului.

• Reduceţi cât mai mult posibil unghiul de deschidere a uşii.
• Pentru a dezgheţa alimentele congelate, introduceţi-le în 

frigider. Temperatura scăzută a produselor congelate va 
contribui la răcirea celorlalte alimente din frigider.

• Garnitura deteriorată trebuie să fie înlocuită cât mai curând 
posibil.

• Produsele care aparţin clasei superioare de eficienţă 
energetică sunt dotate cu motoare cu randament ridicat, 
capabile să funcţioneze mai mult timp, cu un consum de 
energie redus. Nu vă faceţi griji dacă motorul rămâne în 
funcţiune perioade mai lungi de timp

• Utilizaţi compartimentul frigider exclusiv pentru depozitarea 
alimentelor proaspete, iar compartimentul congelator 
exclusiv pentru depozitarea alimentelor congelate, pentru 
congelarea alimentelor proaspete şi producerea cuburilor 
de gheaţă.

• Nu depozitaţi în congelator recipiente din sticlă umplute cu 
lichide, deoarece se pot sparge.

• Evitaţi depozitarea alimentelor neambalate în contact direct 
cu suprafeţele interioare ale compartimentelor frigider sau 
congelator.

• „Becul folosit în interiorul aparatului este proiectat special 
pentru aparate de uz casnic şi nu este destinat iluminatului 
unei încăperi dintr-o gospodărie (Regulamentul CE nr. 
244/2009”.

Producătorul nu îşi asumă răspunderea pentru 
vătămările corporale suferite de persoane sau animale, 
respectiv pentru daunele asupra bunurilor, rezultate din 
nerespectarea recomandărilor şi măsurilor de precauţie 
menţionate mai sus
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INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
DIAGRAMA APARATULUI (FIG. 1)
A. Mâner.
B. Blocare de siguranţă (dacă intră în dotare).
C. Garnitură.
D. Separator (dacă intră în dotare).
E. Dopul canalului de scurgere a apei rezultate din dezgheţare.
F. Panoul de comandă.
G. Grilajul lateral al sistemului de răcire a motorului.

INSTALAREA
• Consultaţi capitolul „ÎNAINTE DE A UTILIZA APARATUL”.
• Despachetaţi aparatul.
• Scoateţi cele 4 elemente de protecţie introduse între 

capac şi aparat.

• Verificaţi ca dopul canalului de scurgere a apei rezultate din 
dezgheţare (dacă intră în dotare) să fie poziţionat corect (4).

• Pentru ca aparatul să funcţioneze în mod optim şi pentru 
a evita avarierea la deschiderea capacului, lăsaţi un spaţiu 
de cel puţin 7 cm faţă de peretele posterior şi de 7 cm pe 
fiecare latură.

• Montaţi accesoriile (dacă intră în dotare).

DIAGRAMA PANOULUI DE COMANDĂ (FIG. 2)
1. Termostat: poate fi utilizat pentru a regla temperatura 

internă a aparatului.
2. LED roşu (dacă intră în dotare): Indică faptul că temperatura 

aparatului nu este suficient de scăzută.
3. LED verde (dacă intră în dotare): indică faptul că aparatul 

este în funcţiune.
4. Buton cu lumină galbenă/portocalie (dacă intră în dotare): 

activează/dezactivează funcţia de congelare rapidă.

IMPORTANT: atunci când utilizaţi produsul sub formă 
de compartiment de răcire, vă rugăm să vă asiguraţi că 
funcţia de congelare rapidă nu este activată pentru a evita 
spargerea sticlelor.

Configuraţia exactă a comenzilor poate să varieze în 
funcţie de model.

Pornirea aparatului
• Aparatul este reglat din fabrică pentru funcţionarea optimă 

a congelatorului la o temperatură de -18 °C.
• Introduceţi ştecherul în priză.
• Se aprinde LED-ul verde (dacă intră în dotare).
• LED-ul roşu (dacă intră în dotare) se aprinde, de asemenea, 

deoarece în interiorul aparatului nu s-a atins încă o 
temperatură suficient de scăzută pentru depozitarea 
alimentelor. În mod normal, LED-ul roşu se va stinge în 
primele şase ore după pornirea aparatului.

• După conectarea aparatului la reţeaua de alimentare cu 
energie electrică şi odată ce este atinsă temperatura optimă 
(această etapă durează aproximativ o oră, interval în care 

capacul aparatului nu trebuie să fie deschisă), asiguraţi-vă 
că butonul Congelare rapidă nu este apăsat (LED-ul galben, 
dacă intră în dotare, trebuie să fie stins).

• Introduceţi alimentele în aparat numai când LED-ul roşu 
(dacă intră în dotare) este stins.

• Datorită etanşării eficiente a capacului, acesta nu va putea fi 
redeschis cu uşurinţă imediat după ce a fost închis. Aşteptaţi 
câteva minute înainte de a deschide din nou capacul 
aparatului.

Reglarea temperaturii
Utilizaţi termostatul pentru a selecta temperatura ideală de 
depozitare.
Acest produs poate fi utilizat sub formă de congelator şi 
compartiment de răcire.

• Pentru a utiliza produsul ca congelator, setaţi termostatul în 
poziţia „freezer” (congelator). În acest caz, produsul trebuie 
utilizat pentru a depozita alimentele congelate, pentru a 
congela alimentele proaspete şi pentru a produce gheaţă. 
Temperatura internă poate fi setată între -14 °C şi -22 
°C (în funcţie de condiţiile de mediu, acest interval poate 
varia uşor)

• Pentru a utiliza produsul sub formă de compartiment de 
răcire, setaţi termostatul în poziţia „cooler” (compartiment 
de răcire). În acest caz, produsul trebuie utilizat pentru a 
depozita alimente proaspete şi băuturi.  
Temperatura internă poate fi setată între 0 °C şi +6 °C 
(în funcţie de condiţiile de mediu, acest interval poate varia 
uşor)

• Pentru a opri aparatul, setaţi termostatul în poziţia OFF 
(Oprit). 
În acest caz, produsul este deja conectat la reţeaua de 
alimentare cu energie electrică.

IMPORTANT: atunci când utilizaţi produsul sub formă 
de compartiment de răcire, vă rugăm să vă asiguraţi că 
funcţia de congelare rapidă nu este activată pentru a evita 
spargerea sticlelor.

ÎN CAZ DE NEUTILIZARE A APARATULUI
Deconectaţi aparatul de la reţeaua de alimentare cu energie 
electrică, apoi goliţi-l, decongelaţi-l (dacă este necesar) şi 
curăţaţi-l. Lăsaţi uşa deschisă, pentru a permite aerului să 
circule în interiorul compartimentelor. În acest fel se va evita 
formarea mucegaiului şi a mirosurilor urâte, precum şi a 
oxidării (înnegririi) pereţilor interiori.



6

  UTILIZAREA FUNCŢIEI COMPARTIMENT DE RĂCIRE 

Înainte de a trece de la utilizarea funcţiei congelator la 
utilizarea funcţiei compartiment de răcire, vă rugăm să:
1. verificaţi dacă există alimente congelate în interiorul cavităţii 

pentru a evita decongelarea nedorită a alimentelor.
2. decongelaţi şi să curăţaţi aparatul pentru a evita stagnarea apei 

în partea inferioară.
Notă: În cazul nivelurilor ridicate de umiditate, este posibil să se 
formeze condens în interiorul aparatului, pe ambii pereţi şi în partea 
inferioară a compartimentului. Acest lucru este absolut normal şi nu 

pune sub nicio formă în pericol funcţionarea aparatului.
În acest caz, vă recomandăm să închideţi recipientele umplute 
cu lichide (de ex.: cratiţe pline cu supă de carne), să ambalaţi 
alimentele cu un conţinut ridicat de lichid (de ex.: legume).

IMPORTANT: atunci când utilizaţi produsul sub formă de 
compartiment de răcire, vă rugăm să vă asiguraţi că funcţia 
de congelare rapidă nu este activată pentru a evita spargerea 
sticlelor.

  UTILIZAREA FUNCŢIEI CONGELATOR  

Înainte de a introduce alimente congelate în cavitate, vă rugăm 
să vă asiguraţi că aparatul este setat ca congelator (consultaţi 
paragraful „Reglarea temperaturii”) şi că nu se aprinde lumina 
roşie.

ÎNAINTE DE A TRECE DE LA UTILIZAREA FUNCŢIEI 
COMPARTIMENT DE RĂCIRE LA UTILIZAREA FUNCŢIEI 
CONGELATOR, ASIGURAŢI-VĂ CĂ ALIMENTELE SAU 
STICLELE NU SUNT PREZENTE ÎN CAVITATE PENTRU A EVITA 
CONGELAREA NEDORITĂ A ALIMENTELOR SAU CRĂPAREA 
STICLELOR.

Consultaţi tabelul de pe aparat.
Clasificarea alimentelor congelate
Încărcarea şi clasificarea alimentelor congelate; se recomandă 
notarea pe ambalaj a datei de congelare, pentru a permite 
consumarea alimentelor înainte de data de expirare, conform 
specificaţiilor din Fig. 6 privind lunile de depozitare aferente fiecărui 
tip de aliment.

Recomandări pentru păstrarea alimentelor congelate
La cumpărarea produselor alimentare congelate:
• Ambalajul sau învelişul sunt intacte, altfel alimentele se pot 

DEPOZITAREA ALIMENTELOR CONGELATE
deteriora. 
Dacă ambalajul este umflat sau prezintă urme de umezeală, este 
posibil ca alimentul să nu fi fost păstrat în condiţii optime, iar 
procesul de decongelare să fi început deja.

• Alimentele congelate trebuie întotdeauna să fie cumpărate 
ultimele; folosiţi genţi frigorifice pentru transportul acestora.

• Când ajungeţi acasă, introduceţi imediat alimentele congelate 
în aparat.

• Evitaţi sau reduceţi la minim variaţiile de temperatură. 
Respectaţi data de expirare indicată pe ambalaj.

• Urmaţi întotdeauna instrucţiunile de păstrare inscripţionate pe 
ambalaj.

Notă:
Consumaţi imediat alimentele decongelate sau parţial 
decongelate.
Nu le congelaţi din nou decât dacă au fost gătite după ce s-au 
dezgheţat. După ce au fost gătite, alimentele dezgheţate pot fi 
congelate din nou.
În cazul unei întreruperi prelungite a curentului electric:
• Nu deschideţi capacul aparatului decât pentru a aşeza 

acumulatorii frigorifici (dacă intră în dotare) deasupra 
alimentelor congelate, pe latura din dreapta şi din stânga a 
aparatului. Astfel se va încetini creşterea temperaturii.

CONGELAREA ALIMENTELOR
Înainte de a congela alimente în interiorul cavităţii, vă rugăm să vă 
asiguraţi că aparatul este setat ca congelator (consultaţi paragraful 
„Reglarea temperaturii”) şi că nu se aprinde lumina roşie.

Pregătirea alimentelor proaspete pentru congelare
• Înainte de a congela alimentele proaspete, ambalaţi-le etanş 

în: folie de aluminiu, folie transparentă, pungi de plastic 
impermeabile, recipiente din polietilenă cu capace, adecvate 
pentru congelarea alimentelor.

• Alimentele trebuie să fie proaspete, coapte şi de foarte bună 
calitate, astfel încât să-şi păstreze calităţile şi după congelare.

• Legumele şi fructele proaspete trebuie să fie congelate, în 
mod ideal, imediat după ce au fost culese, pentru a-şi păstra în 
totalitate valoarea nutritivă, consistenţa, culoarea şi gustul.

• Lăsaţi întotdeauna alimentele fierbinţi să se răcească înainte de a 
le introduce în aparat. 

Congelarea alimentelor proaspete
• Aşezaţi în contact direct cu pereţii aparatului alimentele care 

urmează să fie congelate (fig. 5):
A. alimente de congelat
B. alimente deja congelate.

• Evitaţi să aşezaţi alimentele care urmează să fie congelate în 
contact direct cu alimentele deja congelate.

• Pentru congelare optimă şi rapidă, alimentele trebuie divizate în 
porţii mici; acest lucru va fi util şi în momentul în care trebuie să 
folosiţi alimentul congelat.
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1. Cu cel puţin 24 de ore înainte de a depozita alimente proaspete 
în aparat, apăsaţi butonul Congelare rapidă.

2. Introduceţi în aparat alimentele care trebuie congelate şi ţineţi 
închis capacul aparatului timp de 24 de ore. Funcţia de congelare 
rapidă se dezactivează automat după aproximativ 50 de ore.

DECONGELAREA APARATULUI
Aparatul trebuie decongelat când stratul de gheaţă format pe 
pereţi atinge o grosime de 5-6 mm.
• Deconectaţi aparatul de la reţeaua electrică.
• Scoateţi alimentele din aparat şi amplasaţi-le într-un loc foarte 

rece sau într-o pungă frigorifică.
• Lăsaţi uşa aparatului deschisă.
• Scoateţi dopul intern al canalului de scurgere a apei rezultate din 

dezgheţare (în funcţie de model) (Fig. 8).
• Scoateţi dopul extern al canalului de scurgere a apei rezultate 

din dezgheţare (în funcţie de model) şi repoziţionaţi-l conform 
indicaţiilor din fig. 8.

• Utilizaţi separatorul (în funcţie de model) din interiorul aparatului 
pe post de recipient pentru colectarea apei rămase, (D) conform 
indicaţiilor din fig. 8. Dacă în dotarea aparatului nu intră un 
separator, utilizaţi un recipient gol.

• Procesul de decongelare poate fi accelerat prin utilizarea unei 
spatule pentru a desprinde gheaţa de pe pereţii aparatului.

• Eliminaţi stratul de gheaţă din partea inferioară a aparatului.
• Pentru a evita deteriorarea permanentă a interiorului aparatului, 

nu folosiţi instrumente metalice ascuţite sau tăioase pentru a 
îndepărta gheaţa.

• Nu utilizaţi produse abrazive şi nu încălziţi în mod artificial 
interiorul aparatului.

• Uscaţi bine interiorul aparatului.
• Montaţi la loc dopul după finalizarea procesului de decongelare.

CURĂŢAREA ŞI ÎNTREŢINEREA
• Îndepărtaţi gheaţa care s-a format pe marginile superioare 

(consultaţi Ghidul de remediere a defecţiunilor).
• După dezgheţare, curăţaţi interiorul utilizând un burete umezit 

cu apă călduţă şi/sau detergent neutru.
• Curăţaţi orificiul de ventilare lateral (dacă intră în dotare).
Înainte de a efectua operaţii de întreţinere, scoateţi ştecherul 
din priza de curent. Nu folosiţi produse abrazive, bureţi de 
sârmă sau substanţe de îndepărtare a petelor (de ex. acetonă, 
tricloretilenă) pentru a curăţa aparatul.
Pentru a obţine cele mai bune rezultate, efectuaţi operaţiile de 
curăţare şi de întreţinere cel puţin o dată pe an.

MONTAREA BECULUI CAPACULUI (DACĂ EXISTĂ ÎN DOTARE)
• Deconectaţi aparatul de la reţeaua electrică.
• Montaţi la loc difuzorul urmând indicaţiile din figură, în secvenţa 

indicată.
• Deşurubaţi becul şi înlocuiţi-l cu unul identic, cu aceleaşi 

specificaţii privind puterea şi tensiunea.
• Montaţi la loc difuzorul şi introduceţi ştecherul aparatului în priză.

GHID DE REMEDIERE A DEFECŢIUNILOR
3. LED-ul roşu (dacă intră în dotare) rămâne aprins.
• S-a întrerupt curentul?
• Procesul de decongelare este în curs de desfăşurare?
• Capacul aparatului este bine închis?
• Aparatul este instalat aproape de o sursă de căldură?
• Termostatul este pe poziţia corectă?

• Grila de ventilaţie şi condensatorul sunt curate?
4. Aparatul face prea mult zgomot.
• Aparatul este aşezat în poziţie perfect orizontală?
• Aparatul atinge mobilierul sau alte obiecte care ar putea 

produce vibraţii?
• A fost înlăturat ambalajul de la baza aparatului?
Notă: Zgomotele asemănătoare unui clipocit, provenite de la circuitul 
de răcire după ce compresorul se opreşte, sunt absolut normale.
5. LED-ul verde (dacă există în dotare) este stins şi aparatul nu 

funcţionează.
• S-a întrerupt curentul?
• Ştecherul este introdus bine în priza de curent?
• Cablul de alimentare electrică este intact?
6. LED-ul verde (dacă există în dotare) este stins şi aparatul 

funcţionează.
• LED-ul verde nu funcţionează. Contactaţi serviciul de asistenţă 

tehnică postvânzare pentru a solicita înlocuirea acestuia.
7. Compresorul funcţionează continuu.
• Au fost introduse alimente fierbinţi în aparat?
• Capacul aparatului a fost lăsat deschis un timp îndelungat?
• Aparatul este amplasat într-o încăpere cu o temperatură înaltă 

sau în apropierea unor surse de căldură?
• Termostatul este pe poziţia corectă?
• A fost apăsat accidental butonul Congelare rapidă (în funcţie de 

model)?
8. Prea multă gheaţă pe marginea superioară.
• Dopurile de la canalul de scurgere a apei rezultate din 

dezgheţare sunt poziţionate corect?
• Capacul aparatului este bine închis?
• Garnitura de etanşare a capacului aparatului este deteriorată sau 

deformată? (Consultaţi capitolul „Instalarea”)
• Au fost scoase cele 4 elemente de protecţie? (Consultaţi capitolul 

„Instalarea”)
9. Se formează condens pe pereţii externi ai aparatului
• Este normal să se formeze condens în anumite condiţii 

atmosferice (umiditate de peste 85%) sau dacă aparatul este 
amplasat într-o cameră cu umezeală sau insuficient aerisită.

Acest lucru nu are nicio influenţă asupra performanţelor aparatului.
10. Stratul de gheaţă de pe pereţii interiori ai aparatului nu 

este uniform.
• Acest fenomen este cât se poate de normal.

SERVICIUL DE ASISTENŢĂ TEHNICĂ POST-VÂNZARE
Înainte de a contacta serviciul de asistenţă tehnică post-vânzare:
1. Încercaţi să rezolvaţi problema pe cont propriu.
2. Porniţi aparatul din nou pentru a vedea dacă problema s-a 

rezolvat. Dacă nu s-a rezolvat, deconectaţi aparatul de la 
alimentarea cu energie şi aşteptaţi o oră înainte de a-l reporni.

3. Dacă problema persistă şi după verificările de mai sus, contactaţi 
serviciul de asistenţă tehnică post-vânzare.

Specificaţi:
• tipul de defecţiune,
• modelul,
• numărul de service (numărul specificat după termenul SERVICE 

de pe plăcuţa cu date tehnice din partea din spate a aparatului),
• adresa dvs. completă,
• numărul dvs. de telefon şi prefixul.
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CLASE/KLASSE
CLASSE/CLASĂ °C °F

SN 10 - 32 50 - 90
N 16 - 32 61 - 90

ST 16 - 38 61 - 100
T 16 - 43 61 - 110
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