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• Aparatul pe care l-aţi cumpărat a fost proiectat pentru a fi folosit în mediul casnic, precum şi
- în zonele tip bucătărie de la locurile de muncă, magazine şi/sau birouri;
- casele de la țară și clienții din hoteluri, moteluri și alte medii de tip rezidențial;
- medii de tip bed and breakfast;

Pentru a utiliza cât mai bine aparatul, vă invităm să citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare, în
care veţi găsi descrierea produsului şi recomandări utile.
Păstraţi aceste instrucţiuni pentru a le consulta şi pe viitor.

1. După despachetarea aparatului, asiguraţi-vă că nu este deteriorat şi că uşa se închide perfect.
Eventualele defecţiuni vor trebui comunicate vânzătorului în termen de 24 de ore de la livrarea
produsului.

2. Aşteptaţi cel puţin două ore înainte de a pune în funcţiune aparatul, pentru a lăsa timp circuitului de
răcire să devină perfect eficient.

3. Instalarea şi conexiunea electrică trebuie să fie efectuate de către un tehnician calificat, în conformitate
cu instrucţiunile producătorului şi cu respectarea normelor locale referitoare la siguranţă.

4. Curăţaţi interiorul produsului înainte de utilizare.

Înainte de a folosi aparatul

1. Ambalarea
Materialul de ambalaj este reciclabil 100% şi este marcat cu simbolul reciclării . Pentru aruncare,
respectaţi reglementările locale. Materialele de ambalaj (pungi de plastic, bucăţi de polistiren etc.) nu
trebuie ţinute la îndemâna copiilor întrucât reprezintă o potenţială sursă de pericol.

2. Aruncarea la gunoi/Reciclarea
Aparatul a fost realizat cu materiale reciclabile.
Acest aparat este marcat în conformitate cu Directiva Europeană 2002/96/CE referitoare la Deşeurile de
Echipament Electric şi Electronic (WEEE). Asigurându-vă că acest aparat este eliminat în mod corect,
contribuiţi la prevenirea potenţialelor consecinţe negative asupra mediului înconjurător şi sănătăţii
persoanelor.

Simbolul de pe aparat, sau de pe documentele care îl însoţesc, indică faptul că acesta nu poate fi
aruncat împreună cu deşeurile menajere, ci trebuie predat la punctul de colectare corespunzător, pentru
reciclarea aparatelor electrice şi electronice.
Când aruncaţi aparatul, faceţi-l inutilizabil tăind cablul de alimentare şi înlăturând uşile şi rafturile, astfel
încât copiii să nu poată pătrunde cu uşurinţă în interiorul aparatului şi să rămână blocaţi.
Aruncaţi aparatul respectând normele locale pentru eliminarea deşeurilor şi predaţi-l la centrele specializate
de reciclare; nu îl lăsaţi nesupravegheat nici măcar câteva zile, deoarece reprezintă o sursă de 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 aparatul.

Informaţie:
Acest aparat nu conţine CFC. Circuitul de răcire conţine R134a (HFC) sau R600a (HC) (vezi plăcuţa cu
datele tehnice din interiorul aparatului).
Aparatele cu izobutan (R600a): izobutanul este un gaz natural fără efecte asupra mediului înconjurător, dar
este inflamabil. De aceea, trebuie să vă asiguraţi că tuburile circuitului de răcire nu sunt deteriorate.
Acest produs poate conţine gaze fluorurate cu efect de seră menţionate în Protocolul de la Kyoto; gazul de
răcire se află în interiorul unui sistem sigilat ermetic.
Gaz de răcire: R134a are un potenţial de încălzire globală (GWP) de 1300.

Recomandări pentru protecţia mediului înconjurător
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Declaraţie de conformitate
• Acest aparat a fost proiectat pentru conservarea alimentelor şi este fabricat în conformitate cu

Regulamentul (CE) Nr. 1935/2004.

• Acest aparat a fost proiectat, fabricat şi comercializat în conformitate cu:
- normele de siguranţă din Directiva CEE “Joasă tensiune” 2006/95/CE (care înlocuieşte 73/23/CEE şi

modificările ulterioare);
- cerinţele de protecţie din Directiva “EMC” 2004/108/CE.

Siguranţa electrică a aparatului este asigurată doar când este conectat corect la o instalaţie omologată
de împământare.

Recomandări pentru protecţia mediului înconjurător

Nerespectarea indicaţiilor de dezinfectare poate prejudicia siguranţa igienică a apei distribuite.

• La prima utilizare a aparatului şi după fiecare înlocuire a filtrului se recomandă să lăsaţi să curgă 9-14
litri de apă sau s-o lăsaţi să curgă timp de 6-7 minute (chiar dacă nu sunt consecutive, cu condiţia să fie
înainte de a consuma apa) şi să aruncaţi gheaţa produsă în primele 24 de ore.

• După o perioadă de neutilizare a distribuitorului de apă mai mare de 4-5 zile, se recomandă să se
efectueze o spălare a circuitului, eliminând primul litru de apă.

• Pentru a pune la loc dispozitivul detaşabil pentru apă (dacă există), trebuie să aveţi mâinile foarte curate.

• Se recomandă să se folosească numai apă potabilă pentru a curăţa periodic recipientul sau sertarul pentru
cuburile de gheaţă.

• Filtrul trebuie să fie înlocuit obligatoriu când panoul de comandă semnalează acest lucru sau după o
perioadă de neutilizare a sistemului de distribuire a gheţii/apei mai mare de 30 zile.

• La fiecare înlocuire a filtrului, igienizaţi sistemul de distribuire a gheții și/sau apei prin utilizarea unui
dezinfectant pentru alimente (cu hipoclorit de sodiu), care nu afectează caracteristicile materialelor, sau
utilizaţi “Setul de igienizare” disponibil la Serviciul de Asistenţă Tehnică. Clătiţi cu cel puţin 2 litri de
apă înainte de utilizare.

• Înlocuirea pieselor distribuitorului de gheaţă şi apă trebuie să fie efectuată cu componente originale
furnizate de producător.

• Intervenţiile tehnice trebuie efectuate numai de un tehnician calificat sau de Serviciul de Asistenţă
Tehnică.

Curăţarea, dezinfectarea şi întreţinerea distribuitorului de gheaţă
şi/sau a dozatorului de apă (dacă există în dotare)
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INSTALAREA
• Aparatul trebuie deplasat şi instalat de două sau mai

multe persoane.
• În timpul deplasării aparatului, aveţi grijă să nu

deterioraţi podeaua (de ex. parchetul).
• În timpul instalării, aveţi grijă ca aparatul să nu

deterioreze cablul de alimentare.
• Controlaţi ca aparatul să nu se afle lângă o sursă de

căldură.
• Pentru a garanta o ventilare adecvată, lăsaţi un

spaţiu pe ambele laturi şi deasupra aparatului şi
urmaţi instrucţiunile de instalare.

• Aveţi grijă să nu acoperiţi orificiile de ventilare ale
aparatului.

• Nu deterioraţi tuburile circuitului de răcire al
aparatului.

• Instalaţi şi poziţionaţi orizontal aparatul pe o podea
care să poată susţine greutatea sa şi într-o încăpere
adecvată pentru dimensiunile şi utilizarea sa.

• Instalaţi aparatul într-o încăpere uscată şi bine
ventilată. 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 datele tehnice. Este posibil ca
aparatul să nu funcţioneze bine dacă este lăsat un
timp îndelungat la o temperatură situată în afara
intervalului specificat.

• Asiguraţi-vă că tensiunea indicată pe plăcuţa cu
datele tehnice corespunde cu tensiunea din locuinţa
dvs.

• Nu folosiţi adaptoare simple sau multiple ori
prelungitoare.

• Pentru racordarea la reţeaua de alimentare cu apă,
utilizaţi furtunul din dotare al noului aparat şi nu-l
refolosiţi pe cel al aparatului precedent.

• Modificarea sau înlocuirea cablului de alimentare
trebuie să fie efectuată doar de personal calificat
sau de Serviciul de Asistenţă Tehnică.

• Aparatul trebuie să poată fi deconectat de la reţea
fie prin scoaterea ştecherului din priză, fie prin
intermediul unui întrerupător bipolar de reţea situat
în amonte de priză.

SIGURANŢA
• Nu păstraţi în acest aparat substanţe explozive, de

exemplu recipiente cu aerosoli cu agent propulsor
inflamabil.

• Nu păstraţi şi nu utilizaţi benzină, gaze sau lichide
inflamabile în apropierea acestui aparat sau a altor
aparate electrice.
Vaporii pot cauza incendii sau explozii.

• Nu utilizaţi dispozitive mecanice, electrice sau
chimice pentru a accelera procesul de dezgheţare,
diferite de cele recomandate de producător.

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

• Acest aparat nu trebuie folosit de persoane (inclusiv
copii) cu capacităţi fizice, senzoriale şi mentale
reduse, sau lipsite de experienţă şi cunoştinţe, cu
excepţia cazului în care sunt supravegheate ori li s-
au dat instrucţiuni în legătură cu folosirea
aparatului, de către o persoană răspunzătoare pentru
siguranţa lor.

• Pentru evitarea riscului de sufocare şi de a rămâne
blocaţi, nu permiteţi copiilor să se joace sau să se
ascundă în interiorul aparatului.

• Nu înghiţiţi lichidul (netoxic) conţinut în
acumulatorii de frig (la unele modele).

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

UTILIZAREA
• Înainte de a efectua orice operaţie de întreţinere sau

de curăţare, scoateţi ştecherul aparatului din priză
sau deconectaţi-l de la reţeaua electrică.

• Toate aparatele dotate cu dispozitiv automat de
producere a gheţii şi cu distribuitor de apă trebuie
să fie conectate la o reţea de alimentare cu apă ce
furnizează în exclusivitate apă potabilă (cu o
presiune a apei din reţea cuprinsă între 0,17 şi 0,81
Mpa (1,7 şi 8,1 bar)). Distribuitoarele de gheaţă
şi/sau apă care nu sunt conectate direct la reţeaua
de alimentare cu apă trebuie să fie umplute doar cu
apă potabilă.

• Folosiţi compartimentul frigider doar pentru
conservarea alimentelor proaspete, iar
compartimentul congelator doar pentru conservarea
alimentelor îngheţate, congelarea alimentelor
proaspete şi producerea cuburilor de gheaţă.

• Nu păstraţi recipiente de sticlă cu lichide în
congelator, deoarece se pot sparge.

• Evitaţi păstrarea de alimente neambalate în contact
direct cu suprafeţele interne ale compartimentelor
frigiderului sau congelatorului.

Producătorul nu-şi asumă nicio răspundere în
cazul în care recomandările şi măsurile de
precauţie indicate mai sus nu au fost respectate.

Clasa climatică T. camerei (°C) T. camerei (°F)

SN De la 10 la 32 De la 50 la 90
N De la 16 la 32 De la 61 la 90
ST De la 16 la 38 De la 61 la 100
T De la 16 la 43 De la 61 la 110

Măsuri de precauţie şi recomandări generale
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Aparatul trebuie alimentat doar cu apă potabilă.

Asigurați-vă că instalarea este efectuată corect,
conform tuturor instrucțiunilor din manualul
specific de instrucțiuni furnizat împreună cu
aparatul.

Modelele dotate cu dispozitivul de producere a
gheții necesită o conexiune la sistemul de
alimentare cu apă. Acest lucru poate fi efectuat prin
furtunul de apă cu filet de 3/4”.

Presiunea sistemului trebuie să fie între 0,05 MPa
și 0,5 MPa (între 0,5 bari și 5 bari).
Presiuni diferite pot cauza defecțiuni sau scurgeri la
sistemul de apă.

Aparatul trebuie alimentat doar cu apă potabilă.

Racordarea produsului la reţeaua de alimentare cu apă

• Sistemul triplu de refrigerare și separarea
eficientă a compartimentelor interne asigură
prospețimea maximă, asigurând condiții optime
de depozitare pentru alimentele din fiecare
compartiment; frigider, dinamic 0° și congelator

• Compartimentul utilizat în mod normal ca și
congelator poate fi folosit și ca compartiment de
frigider sau compartiment dinamic 0°, sporind
semnificativ flexibilitatea de utilizare a
aparatului

• Compartimentul dinamic 0° cu temperatura
scăzută și controlul umidității, permite
depozitarea optimă și sigură a alimentelor
proaspete

• Controlul electronic asigură nivelurile de
temperatură și umiditate constante la nivelul
selectat de utilizator

• Meniul interactiv permite gestionarea
personalizată a funcțiilor aparatului și afișarea
mesajelor legate de funcționare

• Optimizarea consumului în timpul
sărbătorilor/întreruperea prelungită a utilizării

• Sertare spațioase cu sistem automat de închidere
lentă în compartimentul dinamic 0°

• Dispozitivul de producere a gheții pentru
producerea automată de cuburi de gheață de
dimensiunea dorită (doar modelele selectate)

• Filtru de apă ușor de înlocuit aflat în frigider
(doar modelele selectate)

• Suprafețe de aluminiu cu finisaje de calitate
• Sistem de balamale brevetat pentru închiderea

automată a ușilor
• Sertare externe mari cu sistem de închidere lentă
• Iluminat cu spoturi și sistem cu LED dublu
• Sistem anti-răsturnare cu console de fixare pe

perete.

Caracteristici principale
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1 Panou de control cu meniu

2 Filtru pentru apă (*)

3 Rafturi reglabile

4 Panou de control dinamic 0°

5 Compartiment dinamic 0° cu
controlul umidității (*)

6 Sertare cu temperatură scăzută
cu controlul temperaturii (*)

7 Dispozitivul automat de
produs gheaţă (*)

8 Afișarea temperaturii

9 Alarme acustice

10 Rafturi mari de pe uși

11 Iluminat inovator

12 Uși și sertare cu închidere
automată

13 Compartiment de congelator
utilizabil ca compartiment de
frigider și compartiment
dinamic 0° (funcție multi-
temperatură)

(*) doar modelele selectate
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Sistemul de control electronic inovator menține o temperatură constantă în cele trei compartimente și o
afișează pe panoul de control; în plus, permite interacțiunea utilizatorului cu sistemul de control prin
setarea personalizată a diferitelor funcții și emisia de alarme acustice și/sau vizibile în caz de defecțiuni ale
aparatului.

Controlul electronic

Componente principale

1 Unitate
Permite pornirea și oprirea completă a aparatului
(apăsați trei secunde).

2 Frigider
Permite pornirea și oprirea doar a compartimentului
frigiderului (apăsați trei secunde).

3 Meniu Permite accesul la meniul de funcții ale aparatului.

4
Butoanele sus/jos
frigider

Utilizând butoanele sus și jos, puteți modifica
temperatura setată a frigiderului și naviga prin meniul
interactiv.

5 Afişajul
Indică temperatura frigiderului și a compartimentelor
congelatorului, data și ora, funcțiile meniului și
mesajele vizuale.

6
Sus/jos
(Multi-temperatură)

Selectând sus/jos temperatura presetată poate fi
modificată conform funcției selectate (congelator,
frigider dinamic 0°).

7 Validare
Confirmă activarea sau dezactivarea selecțiilor din
meniu.

8
Dispozitiv pentru
producerea gheţii

Permite activarea sau dezactivarea producției automate
de gheață.

9 Alarmă
Luminează intermitent pentru a semnala o defecțiune
posibilă, și în combinație cu un semnal sonor care poate
fi dezactivat prin apăsarea butonului.
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Panou de control dinamic 0°

10 Afişajul Indică temperatura compartimentului dinamic 0°.

11 Sus/jos
Folosind butoanele sus și jos puteți modifica
temperatura setată pentru compartimentul dinamic 0°.

12 Dinamic 0°
Permite pornirea și oprirea doar a compartimentului
dinamic 0° (apăsați trei secunde).
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Pornirea și oprirea

Prima pornire
Când aparatul este conectat la alimentarea electrică
dar nu a fost pornit încă, pe ecran apare mesajul

Acesta este un mesaj de siguranță pentru a avertiza
că aparatul este conectat la priză și toate butoanele
panoului sunt oprite.
Pentru a porni toate compartimentele aparatului,
apăsați butonul Unitate trei secunde.
Când aparatul este pornit pentru prima dată,
compartimentul multi-temperatură este setat în
modul congelator.

Oprirea compartimentelor frigiderului și
dinamic 0°
După pornire rămâne mereu pornit șipoate fi oprit
doar prin oprirea completă a aparatului.
Apăsați unitatea timp de trei secunde.

Repornirea
Folosiți aceleași butoane pentru repornire.
Compartimentul congelatorului rămâne mereu
pornit și nu poate fi oprit decât prin oprirea
completă a aparatului apăsând butonul unitate
timp de trei secunde.

Oprirea pentru perioade îndelungate
În timpul perioadelor de absență îndelungată se
recomandă de opriți frigiderul apăsând butonul
unitate timp de trei secunde și deconectând
fișa electrică sau întrerupătorul unipolar ce
controlează priza.
Goliți complet frigiderul, curățați-l și uscați-l și
lăsați ușile și sertarele parțial deschise pentru a
preveni mirosurile neplăcute.

Dacă la prima pornire nu apare mesajul Standby
ci altul, înseamnă că aparatul a demarat deja
procesul de răcire. Dacă așa stau lucrurile,
dezactivați orice semnal sonor posibil apăsând
butonul alarmă , închideți ușa și așteptați
până când temperatura setată este atinsă.

La prima pornire, nu va fi posibilă utilizarea
meniului pentru a modifica setările de fabrică
până când temperatura presetată a fost atinsă.

La fiecare pornire a aparatului, acesta
traversează o procedură de diagnosticare
automată care durează trei minute înainte de
pornirea completă.

Dacă doar compartimentul frigiderului sau
dinamic 0° este oprit, ventilatorul specific va
continua să funcționeze pentru a preveni
formarea de mirosuri neplăcute și mucegai.

Înainte de a opri aparatul pentru o perioadă
lungă de timp, scoateți toate elementele din
interior și lăsați ușile și sertarele deschise pentru
a preveni formarea de mirosuri neplăcute și
mucegai.
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Reglarea temperaturii pentru diferite cerințe

Fiecare model a fost testat atent înainte de a părăsi
fabrica și este reglat astfel încât să asigure
performanța ridicată și consumul redus.
De obicei, setările nu trebuie modificate.
Totuși, conform nevoilor speciale, puteți modifica
temperaturile setate după cum urmează:

Compartimentul frigider
De la +2°C la +8°C (de la 35,6°F la 46,4°F),
temperatura presetată recomandată este +5°C
(41°F).
Pentru reglarea temperaturii, rotiţi butoanele sus/jos

.
La atingerea acestor butoane, temperatura nou
setată va apărea pe ecran. Pentru a modifica această
temperatură, folosiți butoanele până atingeți
temperatura dorită.

Compartimentul Dinamic 0°
De la -2°C la +2°C (de la 28,4°F la 35,6°F),
temperatura presetată recomandată este 0°C (32°F).
Pentru reglarea temperaturii, rotiţi butoanele sus/jos

.
La atingerea acestor butoane, temperatura nou
setată va apărea pe ecran. Pentru a modifica această
temperatură, folosiți butoanele până atingeți
temperatura dorită.

Compartimentul congelator (Multi-temperatură)
De la -15°C la -22°C (de la 5°F la -7,6°F),
temperatura presetată recomandată este -18°C
(0°F).
Pentru reglarea temperaturii, rotiţi butoanele sus/jos

.
La atingerea acestor butoane, temperatura nou
setată va apărea pe ecran. Pentru a modifica această
temperatură, folosiți butoanele până atingeți
temperatura dorită.
Dacă compartimentul este folosit ca frigider sau
compartiment Fresco (funcția TriMode),
temperaturile recomandate și presetate vor
corespunde cu cele indicate pentru compartimentele
respective.

Temperatura indicată poate varia ușor raportat
la temperatura setată ca urmare a deschiderilor
frecvente ale ușilor, introducerii de alimente la
temperatura camerei sau a cantităților mari de
alimente.

Sunt necesare între 6 și 12 ore pentru atingerea
temperaturii selectate.

Activare dispozitiv de producere a gheții

Butonul dispozitiv de producere a gheții aflat
pe panoul principal de control permite activarea
dispozitivului automat de producere a gheții.
Butonul este aprins când dispozitivul de producere
a gheții funcționează.
Trebuie efectuată o spălare preliminară a circuitului
hidraulic înainte de activarea dispozitivului de
producere a gheții pentru prima dată. Pentru
aceasta, apăsați în același timp butoanele Validare
și dispozitiv de producere a gheții .
După câteva minute dispozitivul de producere a
gheții poate fi activat.

Nu porniţi dispozitivul de produs gheaţă până
când nu este racordat la sursa de alimentare cu
apă.

Un sistem integrat de control oferă informații prin semnale luminoase sau mesaje text afișate pe ecran.
Semnalul de informare este mereu afișat cu un mesaj text stabil, în timp ce un semnal de defecțiune este
afișat cu text care luminează intermitent.
Semnalul sonor care însoțește unele semnale de defecțiune poate fi activat prin apăsarea butonului de
alarmă de pe panoul principal de comandă.
Lista semnalelor de defecțiune se află la sfârșitul acestui manual.

Informații și mesaje despre defecțiuni pe afișaj
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Personalizare și setări de limbă

Funcționarea aparatului poate fi personalizată
pentru a fi adecvată cerințelor individuale prin
reprogramarea setărilor principale sau activarea
funcțiilor speciale.

Funcțiile sunt afișate pe ecranul principal prin
apăsarea butonului meniu . Butoanele sus/jos

permit derularea funcțiilor disponibile care

pot fi selectate prin apăsarea butonul Validare .
Ecranul afișează starea de funcționare curentă.

Utilizând butoanele sus/jos puteți derula prin
funcțiile selectate,activând sau dezactivând prin
apăsarea butonului Validare .
După confirmarea funcției, ecranul va afișa
automat meniul principal pentru a selecta alte
funcții.
În orice moment puteți reveni la selecția anterioară
prin butonul de acces .

Limba mesajului care apare pe ecran poate fi
modificată după cum urmează:
Intrați în meniu apăsând butonul meniu
selectați Setări cu butoanele  sus/jos și
confirmați prin validare . Apoi selectați funcția
limbă și limba dorită.

Pentru a preveni modificarea nedorită a
setărilor, tastatura este blocată automat după o
anumită perioadă de timp.
Pentru a reactiva funcția Meniu, apăsați
simultan butonul Meniu și butonul Jos
cel puțin trei secunde.
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Pentru a folosi funcțiile speciale, selectați butonul meniu și butonul sus/jos pentru a accesa meniul
confirmând selecția .

Frigiderul cu cumpărături
Funcția coboară temperatura frigiderului la +2°C (35,6°F) timp de 12 ore permițând răcirea mai rapidă a
alimentelor introduse.
După expirarea celor 12 ore, funcția se dezactivează automat revenind la temperatura setată anterior.
Puteți programa o activare cronometrată a funcției.
După o întrerupere prelungită a curentului electric trebuie să reactivați funcția.

Modul de activare

Modul de dezactivare

Programare activării cronometrate

Funcția poate fi programată cu o întârziere între 1 și 12 ore.

Frigiderul de vacanță
Această funcție (recomandată în caz de absență prelungită deoarece permite economii considerabile la
energie) aduce temperatura compartimentului frigiderului la +14°C (57,2°F).
Este posibilă programarea duratei sau poate fi dezactivată manual la reluarea funcționării după o perioadă
de absență. Funcția rămâne activă chiar dacă în perioada de absență există o întrerupere prelungită a
alimentării cu energie.

Modul de activare

Dezactivarea la revenire

Programarea duratei

Puteți programa o perioadă între 1 și 90 de zile.

Funcții speciale activate prin meniu
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Shopping TriMode
Această funcție trebuie activată cu cel puțin 24 de ore înainte de a introduce alimentele la temperatura
camerei în congelator sau cu câteva ore înainte de a introduce în congelator alimente congelate anterior
care au fost supuse la o ușoară creștere a temperaturii. Funcția este dezactivată automat când perioada de
timp programată expiră. Puteți programa o activare cronometrată a funcției.
După o întrerupere prelungită a curentului electric trebuie să reactivați funcția.

Modul de activare

Modul de dezactivare

Programare activării cronometrate

TriMode vacanță
Această funcție (recomandată în caz de absență prelungită deoarece permite economii considerabile la
energie) aduce temperatura compartimentului multi-temperatură la 18°C (46,4°F).
Este posibilă programarea duratei sau poate fi dezactivată manual la reluarea funcționării după o perioadă
de absență.
Funcția rămâne activă chiar dacă în perioada de absență există o întrerupere prelungită a alimentării cu
energie.
Puteți programa o perioadă între 1 și 90 de zile.

Modul de activare

Dezactivarea la revenire

Programarea duratei
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Răcitorul de sticle
Funcția poate fi activată când este necesară răcirea rapidă a băuturilor introducându-le în compartimentul
congelatorului.
Puteți selecta o durată între 1 și 45 de minute.
Un semnal sonor va indica atingerea temperaturii optime. După îndepărtarea băuturilor, dezactivați
semnalul sonor apăsând butonul alarmă .

Modul de activare

Modul de dezactivare

Programarea duratei

Dispozitiv pentru producerea gheţii
Funcția Dispozitiv pentru producere a gheţii permite selectarea dimensiunii cuburilor de gheață alegând
între mare (setare de bază) sau mediu și activarea funcției SuperIce care sporește cantitatea de gheață
produsă.
Funcția SuperIce se dezactivează automat după 24 de ore.

Activarea funcției dimensiune cub

Modul de dezactivare

Activarea funcției SuperIce

Modul de dezactivare
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Modul sabat (O pți o n al )
Această funcție asigură posibilitatea de a respecta anumite reguli religioase care impun ca funcționarea
aparatului să nu fie afectată de închiderea sau deschiderea ușilor (controlul termostatic, iluminatul interior
și dispozitiv pentru producere a gheţii sunt dezactivate).

Modul de activare

Modul de dezactivare

Filtru de apă
Funcția Vizualizare stare permite vizualizarea cantității exacte de apă filtrată în litri și a timpului rămas
până la înlocuirea filtrului.

Verificarea stării filtrului

Resetarea filtrului
Funcția de resetare a filtrului setează la zero cantitatea de apă filtrată și timpul rămas până la înlocuirea
filtrului. Trebuie să setați dispozitivul de măsură la zero pentru fiecare înlocuire a cartușului.
La 30 de zile de la apariția mesajului Înlocuiți cartușul filtrului, producția de gheață va fi suspendată și pe
ecran va apărea Lipsă apă. Pentru a reactiva producția de gheață trebuie să setați dispozitivul de măsură
pentru apa filtrată la zero prin funcția Resetare filtru. Sunt indicate zilele și litrii disponibili înainte de
înlocuirea filtrului.

Setarea aparatului de măsură pentru apă filtrată la zero

Ocolire filtru
Funcția nu va fi activată când filtrarea apei nu este necesară deoarece apa de o calitate excelentă este deja
disponibilă din sistemul de apă la domiciliu.

Activare ocolire filtru

Dezactivare ocolire filtru
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Curățare manuală, filtru de apă
Dacă producția de gheață este dezactivată o perioadă îndelungată, circuitul de apă este curățat automat.
Totuși, în anumite cazuri, puteți interveni manual și efectua o curățare suplimentară.
Repetați operațiunea până când apa este curată.

Curățarea manuală a filtrului

Poziționați corect tava de gheață sau alt recipient adecvat sub dispozitivul pentru producerea gheţii
pentru a colecta apă, apoi închideți sertarul. La sfârșitul operațiunii spălați tava.

Selectați butonul Meniu și folosiți butonul sus/jos pentru a selecta 

Opțiunile TriMode
Compartimentul congelatorului poate fi convertit la modul de refrigerare sau dinamic 0°.

Setarea funcției frigider

Setarea funcției Dinamic 0°

Revenirea la funcția congelator

Setarea implicită
Oferă posibilitatea de resetare a setărilor de fabrică implicite și anulează modificările anterioare.

Resetarea setărilor implicite

ATENŢIE: Dacă setările implicite sunt restabilite, trebuie să reactivați opțiunea de funcționare a
compartimentului multi-temperatură în cazul în care a fost setat ca frigider sau Dinamic 0°.

Setări de bază ale meniului
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Setarea datei
Pe ecran va apărea data în formatul zz:ll:aa (zi:lună:an), ziua va lumina intermitent. Folosiți butoanele
sus/jos pentru a modifica setarea, confirmați cu Validare pentru a trece la setarea următoare; după
confirmarea anului data va fi setată.

Setarea datei

Afișarea datei
Folosind această funcție puteți dezactiva/activa vizualizarea datei pe ecran.

Activarea datei

Dezactivarea datei

Setarea orei
Pe ecran sunt afișate orele și minutele în format hh:mm cu hh: luminând intermitent. Folosiți butoanele
sus/jos pentru a modifica setarea, apoi confirmați apăsând Validare pentru a trece la setarea
următoare.
După confirmarea minutelor, ora va fi setată.

Setarea orei

Setare 12/24
Această funcție selectează ecranul la 12 sau 24 h.

Setarea ecranului la 12 h

Setarea ecranului la 24 h
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Afișare oră
Folosind această funcție puteți dezactiva/activa vizualizarea constantă a orei.

Activarea orei permanente

Modul de dezactivare

Limba
Această funcție permite selectarea limbii pentru mesajele de pe ecran.

Italiană

Engleză

Franceză

Germană

Spaniolă

Setare °C/°F
Această funcție permite vizualizarea temperaturii în grade Celsius sau Fahrenheit. În mod normal, aparatul
este setat pentru afișarea în grade Celsius.

Setarea temperaturii în grade Celsius

Setarea temperaturii în grade Fahrenheit

Activarea/dezactivarea blocării tastelor
Folosind această funcţie, blocarea tastelor poate fi activată/dezactivată

Activarea

Dezactivarea
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Schema internă (poziționare, reglare, îndepărtare)

Sertarul Dinamic 0°
Fixat la ghidajele de alunecare cu două piulițe de
fixare.

• pentru a scoate sertarul, deșurubați piulițele de
fixare și îndepărtați sertarul.

Sertar multi-temperatură
Sertarul superior multi-temperatură poate fi
îndepărtat folosind aceeași metodă ca și pentru
sertarul dinamic 0°.

• pentru a îndepărta sertarul interior multi-
temperatură deșurubați piulițele de fixare.

Tăviţă pentru cuburi de gheaţă
Aflată în sertarul superior al compartimentului
congelatorului.

• după îndepărtare, repoziționați-l corect.

Nu așezați mâinile sau degetele lângă
dispozitivul pentru producerea gheţii când se
află în funcțiune.
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Activare și utilizare a dispozitivului de producere a gheții

Pentru activarea dispozitivului pentru producerea
gheţii, apăsați butonul dispozitivul pentru
producerea gheţii .

Vă rugăm să rețineți că sunt necesare între 12 și 24
de pre înainte ca gheața să fie gata.
Producția este de 10 cuburi per ciclu în aproximativ
10 cicluri în 24 de ore.

Randamentul depinde de temperatura setată în
congelator, temperatura camerei și frecvența
deschiderii ușii. Dacă aparatul funcționează fără să
fie conectat la sistemul de apă, asigurați-vă că
dispozitivul pentru producerea gheţii este
dezactivat apăsând butonul .

Dispozitivul pentru producerea gheţii produce
gheață până când tava pentru gheață este plină și se
va opri automat după atingerea nivelului maxim.

Cu funcția SuperIce este posibil să creșteți
cantitatea de gheață produsă la 24 de ore, în timp
ce funcția de setare a dimensiunii cubului permite
selectarea dimensiunii cuburilor de gheață produse.

Dispozitivul de producere a gheții poate produce
aproximativ 100 cuburi de gheață în 24 de ore.

Dacă gheața nu este utilizată frecvent se
recomandă să goliți tava de gheață la fiecare 8-
10 zile.

Este normal ca unele cuburi de gheață să fie
lipite de celelalte.

Dacă gheața nu este folosită frecvent, cuburile
vechi pot deveni opace, vor avea o aromă ciudată
și vor deveni mai mici.

Dispozitivul de producere a gheții se
dezactivează dacă funcția Vacanță este activată.

Când dispozitivul de producere a gheții este
pornit pentru prima dată, se recomandă să goliți
tava pentru gheață, când este plină cu primele
cuburi de gheață.

Dacă echipamentul a fost oprit o lună sau mai
mult, se recomandă să efectuați un ciclul de
curățare a filtrului de apă.

Cuburile de gheață au un miros ciudat?
Gheața este un material poros care poate absoarbe
mirosurile din mediu.
Cuburile de gheață care au fost în recipientul cu
cuburi de gheață mai mult timp pot absoarbe aceste
mirosuri, se lipesc și devin mai mici.

Recomandăm ca aceste cuburi de gheață să nu mai
fie folosite.

Alte modalități de prevenire a mirosurilor:
• Recipientul cu cuburi de gheață trebuie curățat

ocazional cu apă caldă. Opriți dispozitivul de
producere a gheții înainte de curăța recipientul.
Clătiți și uscați.

• Verificați conținutul congelatorului pentru a
identifica alimentele stricate sau expirate. Toate
alimentele urât mirositoare trebuie împachetate
sau depozitate în recipiente etanșe pentru a
preveni acumularea de mirosuri.

• Filtrul de apă trebuie înlocuit la unele modele.
• În unele cazuri, trebuie verificată calitatea

conexiunii de apă în casă.

Zgomote de funcționare
Zgomote destul de normale
• Bâzâit: unitatea de refrigerare funcționează.

Ventilatorul din sistemul de recirculare a aerului
funcționează.

• Gâlgâit, zbârnâit sau susurat: agentul de
refrigerare curge prin tuburi.

• Ticăit: motor pornește și se oprește. Supapa
solenoid la conexiunea de apă este cu
deschidere/închidere.

• Huruit: cuburile de gheață cad în recipientul
pentru cuburi de gheață.

Notă: aparatul este alimentat de două compresoare
independente. Prin urmare, este normal să existe
unul dintre două compresoare în funcțiune.

Nu așezați sticle sau alimente pentru răcire
rapidă în recipientul pentru cuburi de gheață.
Dispozitivul de producere a gheții se poate bloca
și deteriora.
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Filtru de apă

Filtrul de apă furnizează apă de înaltă calitate
pentru producția cuburilor de gheață. Asigură 3.000
de litri de apă pentru o perioadă maximă de șase
luni.

La aceleași modele, în partea dreaptă sus a
panoului de control puteți monitoriza starea de
utilizare a filtrului: când întreaga zonă este
luminată, filtrul tocmai a fost înlocuit; zona
iluminată alb indică faptul că capacitatea filtrului
este sub 20%. Când filtrul este aproape expirat,
mesajul Înlocuiți cartușul filtrului va apărea pe
display.

Înlocuirea filtrului
Filtrul se află în compartimentul frigiderului, în
spatele panoului de sticlă. Înainte de a schimba
filtrul, opriți dispozitivului de producere a gheții
apăsând butonul dispozitivul de producere a gheții.
Apoi intrați în meniu și setați funcția Curățare
manuală. La sfârșitul ciclului de curățare eliminați
apa din tava pentru gheață și ștergeți-o.
Deschideți panoul superior din sticlă și rotiți atent
cartușul filtrului un sfert de rotație în sens antiorar
până se desprinde de carcasă. Este normal să existe
o scurgere mică de apă. Îndepărtați capacul
cartușului nou și introduceți-l în carcasă rotindu-l
ușor un sfert de rotație în sens orar până se fixează
pe poziție.

Lumină

Pentru a asigura iluminatul interior optim,
compartimentul frigiderului este iluminat de fâșii
de led-uri în partea de sus și seturi de led-uri
iluminează direct zone diferite ale
compartimentului frigiderului, sertarelor Dinamic
0° și sertarul congelatorului.

În caz de funcționare defectuoasă și/sau defecțiuni
ale sistemului de iluminat, reparațiile trebuie
efectuate de un tehnician de service calificat.
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Compartiment multi-temperatură

Pentru a utiliza la capacitate maximă
compartimentul multi-temperatură:

• îndepărtați sertarul

• îndepărtați sertarul de sus

Instrucțiuni generale

Aparatul trebuie să mențină o temperatură
constantă și niveluri adecvate ale umidității în
fiecare compartiment. Sistemul de refrigerare dublă
asigură că alimentele înghețate și gheața nu absorb
mirosurile de la alimentele proaspete și că
umiditatea prezentă în frigider nu îngheață și
conduce la acumularea de gheață. Totuși, pentru a
depozita alimentele adecvat, nu aveți nevoie doar
de un frigider excelent; trebuie să cunoașteți
normele de bază în domeniul sănătății și igienei
pentru depozitarea în siguranță a alimentelor.

Rețineți că toate alimentele își vor modifica
caracteristicile odată cu trecerea timpului. Această
modificare începe cu mult înainte ca alimentele să
fie consumate deoarece alimentele conțin
microorganisme care se multiplică și pot cauza
deteriorare.
Procesul are loc mai rapid datorită manipulării
incorecte, temperaturilor de conservare și
nivelurilor de umiditate.

Se recomandă să respectați instrucțiunile de mai jos
care vor permite utilizarea
frigiderului/congelatorului în mod rațional și sigur
și păstrarea alimentelor în cel mai bun cât mai mult
timp posibil.

Rețineți că zona Dinamic 0° este zona pentru
conservarea celor mai delicate alimente proaspete
deoarece garantează o temperatură medie constantă
sub sau egală cu 0°C (32°F).

Verificați periodic ca toate alimentele să fie în stare
perfectă de conservare.
De obicei este destul de clar când un aliment este
deteriorat, din cauza mucegaiurilor, mirosului
neplăcut și aspectului neplăcut.
Totuși, sunt cazuri în care aceste aspecte nu sunt
evidente.
Dacă considerați că un aliment a fost păstrat pentru
o perioadă excesivă și poate fi deteriorat, nu-l
consumați sau gustați, chiar dacă pare adecvat,
deoarece bacteriile care cauzează deteriorarea
alimentelor pot cauza otrăvire și boală.
Dacă nu sunteți siguri, aruncați alimentele.

Frigider

de la +2°C la +8°C
(de la 35,6°F la 46,4°F)

Dinamic 0°
de la -2°C la +2°C

(de la 28,4°F la 35,6°F)

Multi-temperatură

de la -15°C la -22°C
(de la 5°F la -7,6°F)

Frigider
de la +2°C la +8°C

(de la 35,6°F la 46,4°F)

Temp. joasă

Multi-temperatură

de la -15°C la -22°C
(de la 5°F la -7,6°F)
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Menținerea calității adecvate a alimentelor

Când cumpărați articole de băcănie
Luați întotdeauna următoarele măsuri:
• Așezați pachetele cu carne proaspătă, pește sau pui

în pungi de plastic pentru a nu curge pe alte
alimente.

• Cumpărați carne, pui și pește la sfârșit. Nu lăsați
articolele de băcănie în mașina caldă după
cumpărare. Păstrați o pungă pentru congelator în
mașină și folosiți-o în caz de temperaturi foarte
ridicate sau deplasări lungi.

• Verificați datele de producție și expirare de pe
alimente pentru a vă asigura că sunt proaspete.

• Fiți foarte atenți când cumpărați alimente proaspete
și cumpărați doar o cantitate care poate fi
consumată într-o săptămână.

• Lăsați alimentele calde la temperatura camerei cel
puțin două ore înainte de a le introduce în frigider,
cu excepția cazului în care ați activat funcția
Cumpărături anterior.

Când introduceți alimentele în
Verificați temperatura de refrigerare a diferitelor
compartimente pe panoul de control:
• Temperatura de refrigerare trebuie să fie de 8°C

(45°F) sau mai scăzută și temperatura
congelatorului trebuie să fie de -18°C (0°F).

• Respectați recomandările privind timpii de
conservare și temperaturile indicate în următoarele
tabele.

• Păstrați carnea crudă, peștele și puiul separat de
alte alimente și evitați scurgerile potențiale.

Când introduceți alimentele în
• Când introduceți în frigider carnea, peștele sau

puiul, lăsați-le în ambalajul original, cu excepția
cazului în care ambalajul este rupt sau deteriorat.
Manipularea repetată poate introduce bacterii în
aceste alimente.

• Când țineți alimentele în congelator este bine să
folosiți recipiente pentru congelator, cu pungi
frigorifice sau folie de aluminiu în jurul
recipientelor pentru congelator dacă doriți să
păstrați alimentele mai mult de două luni. Acest
lucru va reduce deshidratarea și deteriorarea
calității.

• Etichetați și datați pachetele.
• Pentru a păstra alimentele în frigider, înveliți-le în

folie de plastic sau introduceți-le în recipiente de
plastic sau recipiente pentru conservarea în vid
pentru a preveni uscarea. Marcați întotdeauna cu
data ambalajele sau recipientele.

• Așezați corect alimentele pe rafturi astfel încât să
nu blocați circulația orificiilor de aer din interiorul
compartimentului.

Când preparați alimentele
• Spălați toate elementele care au intrat în contact cu

alimentele.
• Spălați atent mâinile înainte și după contactul cu

alimentele.
• Sterilizați recipientele și ustensilele de bucătărie

care au intrat în contact cu carnea, peștele și carnea
de pui.

• Sterilizați bureții folosiți pentru a spăla ustensilele
de bucătărie.

• Folosiți mănuși de plastic dacă suferiți de probleme
ale mâinilor.

• Dezghețați alimentele în frigider sau în cuptorul cu
microunde, nu pe blatul de bucătărie. Dacă folosiți
cuptorul cu microunde pentru a dezgheța
alimentele, găsiți alimentele imediat.

• Marinați alimentele doar în frigider.
• Clătiți carnea de pește și pui înainte de a o găti.
• Evitați contaminarea când pregătiți alimentele.

Păstrați carnea crudă, peștele, puiul și lichidele
acestora la distanță de alte alimente. De exemplu,
nu folosiți aceeași suprafață sau ustensile când
pregătiți carnea, peștele, puiul și legumele.

• Păstrați tocătoarele perfect curate, indiferent că
sunt din lemn sau plastic.

• Spălați-le cu apă caldă și detergent și clătiți cu
soluție de dezinfectare diluată.

Când preparați alimentele
• Nu gustați carnea crudă sau parțial gătită, puiul,

peștele și ouăle.
• Gătiți la o temperatură de 75°C (167°F) sau peste.

Pentru bucățile de carne de peste 5 cm, folosiți un
termometru pentru carne ca să verificați
temperatura. Pentru bucățile de carne mai subțiri,
ca să verificați dacă sunt gătite, controlați culoarea
sucului dacă este limpede sau roz.

• Dacă gătiți carne care nu a fost dezghețată, creșteți
timpul de preparare de o dată și jumătate
comparativ cu durata normală.

• Rețineți că friptura de carne și pui, când este gătită
în cuptor, are nevoie de o temperatură de 160°C
(320°F) sau peste.

• Gătiți albușurile și gălbenușurile până sunt bine
făcute.

• Nu folosiți aceleași recipiente în care au fost
depozitate ouă crude sau parțial gătite.

• Dacă cuptorul sau cuptorul cu microunde este
echipat cu sondă pentru controlul temperaturii,
folosiți-o.
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Când aveți resturi de mâncare
• Păstrați resturile de mâncare în frigider sau

congelator în recipiente mici închise. Înainte de a
le pune în frigider, asigurați-vă că sunt răcite. Prin
urmare, lăsați să treacă cel puțin două ore după
gătire și asigurați-vă că există o circulație adecvată
a aerului în jurul recipientului, pentru ca alimentele
să se răcească repede.

• Datați recipientele pentru resturile de mâncare și
folosiți-le în intervalul de timp recomandat.

• Acoperiți complet și încălziți resturile de mâncare
înainte de a le servi.

• Fierbeți sosurile și supele. Consumați resturile de
alimente după ce au fost încălzite la o temperatură
de cel puțin 75°C (167°F).

• Dacă credeți că alimentele s-au stricat sau aveți
dubii, aruncați.

O caracteristică unică a produselor Vertigo este
combinația dintre sertarele pentru legume și fructe
din oțel inoxidabil cu microsfere și căptușeala
interioară din oțel inoxidabil care ajută la generarea și
menținerea nivelului oprim de umiditate internă
pentru păstrarea prelungită a fructelor și legumelor.
O condiție naturală care poate apărea este acumularea
de apă la baza compartimentului de refrigerare sub
sertarul pentru legume și fructe.
Acest lucru depinde de un număr de factori,
temperatura ambientală și nivelul de umiditate din
mediul înconjurător, nivelul de umiditate al fructelor

și legumelor din frigider, frecvența de deschidere a
ușii principale și expunerea la mediul înconjurător.
Prezența temporară a apei la bază este absolut
normală și în condiții normale de funcționare trebuie
eliminată. Totuși, în anumite ocazii când există o
cantitate excesivă de condens, îndepărtați sertarul de
la bază și ștergeți apa în plus.

Când este prezent un nivel ridicat de umiditate în
mediu sau alimentele din sertarele Dinamic 0° ,
baza compartimentului Dinamic 0° poate fi
acoperită cu apă sau gheață (dacă temperatura
este setată între 0° și -2°).
Această condiție este normală și se datorează
nivelurilor ridicate de umiditate ale
compartimentului Dinamic 0°; umiditatea ridicată
împreună cu temperaturile joase garantează
păstrarea pe termen lung a alimentelor.
Apa sau gheața pot dispărea de la sine dacă
umiditatea aerului scade; de asemenea, puteți
îndepărta apa cu un prosop. Dacă s-a format un
strat subțire de gheață, setați temperatura
compartimentului Dinamic 0° la ¬+2° și după o zi
îndepărtați apa cu un prosop.
Dacă stratul de gheață este mai gros, poate fi
necesară oprirea compartimentului Dinamic 0°
timp de o zi pentru topirea acestuia.

Recomandări de conservare a alimentelor proaspete

Legume
Spălați legumele cu apă rece și uscați bine. Așezați legumele în recipiente sub vid,
recipiente de plastic sau pungi pentru legume în sertarul Dinamic 0°.

Fructe
Spălați și uscați fructele proaspete. Ambalați fructele foarte aromate în pungi de
plastic.
Fructele trebuie introduse în compartimentul Dinamic 0° cu umiditate ridicată.

Carnea
ambalată

Așezați în frigider în ambalajul original.
După deschidere, împachetați alimentele rămase în pungi de plastic sau folie de
aluminiu.

Carne, pește și
pui proaspăt

Îndepărtați ambalajul original, apoi introduceți în pungi de plastic sau recipiente și
introduceți imediat în frigider.

Ouă
Așezați ouăle în ambalajul sau recipientul lor în frigider fără a le spăla. Verificați data
expirării și utilizați ouăle într-un interval de două săptămâni de la cumpărare.

Lapte, smântână
și brânză
proaspătă

Acestea trebuie păstrate în ambalajele originale închise. Așezați-le pe rafturile din
frigider și consumați-le în cinci zile de la achiziție.

Brânză
Așezați-le în sertarul Fresco în ambalajul original.
După deschidere, închideți-le ermetic în pungi de plastic sau folie de aluminiu.

Resturile de
mâncare

Lăsați-le să se răcească și acoperiți ermetic cu folie de aluminiu sau așezați-le în
recipiente sigilate pentru a preveni uscarea sau răspândirea mirosurilor.
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Alimente proaspete Zona de conservare Timp

Carne crudă

Bucăți mari Compartimentul Dinamic 0° 4 zile

Fripturi, pui și vânat Compartimentul Dinamic 0° 3 zile

Carne tocată Compartimentul Dinamic 0° 1-2 zile

Carpaccio Compartimentul Dinamic 0° Imediat

Carne gătită

Carne fiartă și friptură Compartimentul frigider 2 zile

Sos de carne Compartimentul frigide 6 zil

Peşte

Pește crud și proaspăt Compartimentul Dinamic 0° 2 zile

Altele

Supe și ciorbe Compartimentul frigider 2 zile

Paste Compartimentul frigider 2 zile

Gustări reci Compartimentul Dinamic 0° 3 zile

Brânză proaspătă Compartimentul Dinamic 0° 2-3 zile

Brânzeturi maturate bine conservate Compartimentul frigider Câteva luni

Ouă (proaspete și nespălate) Compartimentul frigider 2 săptămâni

Cutii deschise Compartimentul frigider 2-3 zile

Legume crude (în pungi perforate) Compartimentul Dinamic 0° 1 săptămână

Timpi recomandați pentru conservarea alimentelor

Recomandări de conservare a alimentelor congelate

Alimente
congelate

Așezați alimentele în pungi de plastic în congelator. Pungile trebuie să fie sigilate
ermetic împotriva aerului și umidității. Nu recongelați carnea dezghețată.

Înghețata

Fermitatea înghețatei depinde de cantitatea de smântână conținută. În general, înghețata
de înaltă calitate are cantități mari de smântână, prin urmare va fi necesară o
temperatură foarte scăzută în frigider pentru menținerea fermității. Prin urmare, lipsa
de fermitate a înghețatei nu indică neapărat o problemă de temperatură crescută peste
nivelurile normale.

După o întrerupere prelungită a alimentării cu
energie, când aceasta este reluată, un semnal
sonor indică faptul că temperatura a crescut
peste nivelurile normale. În plus, ecranul va
afișa timp de un minut temperatura cea mai
ridicată detectată în interiorul
compartimentelor pentru a permite
utilizatorului să stabilească cum să folosească
mai bine alimentele.

După un minut, ecranul va relua funcționarea
normală, în timp ce butonul de alarmă va
continua să lumineze intermitent.
Apăsați butonul alarmă pentru a vizualiza
din nou cele mai înalte temperaturi înregistrate.
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Alimente congelate Zona de conservare Timp

Carne de vită, mânzat, miel și capră Compartimentul congelator (fripturi) 6-12 luni

Carne de vită, mânzat, miel și capră Compartimentul congelator (Carne cu os) 4-6 luni

Carne de vită tocată Compartimentul congelator 1-2 luni

Carne de porc Compartimentul congelator (Fără os) 4-6 luni

Carne de porc Compartimentul congelator (Cu os) 2-3 luni

Carne tocată de porc Compartimentul congelator 1-2 luni

Resturi de carne Compartimentul congelator 2-3 luni

Pui și curcan întreg Compartimentul congelator 8-12 luni

Gâscă, rață și fazan Compartimentul congelator 4-8 luni

Peşte Compartimentul congelator 1-2 luni

Crustacee Compartimentul congelator 2-3 luni

Alimente gătite Compartimentul congelator 1-2 luni

Legume Compartimentul congelator 8-12 luni

Fructe Compartimentul congelator 6-12 luni

Deserturi și prăjituri Compartimentul congelator 2-3 luni

Timpi recomandați pentru conservarea alimentelor

Întreținere și curățare

Pentru a curăța piesele din oțel folosiți o cârpă din
microfibră și buretele furnizat în setul care
însoțește aparatul.

Folosiți întotdeauna cârpa și buretele în direcția
finisajului oțelului.

La anumite intervale de timp, pentru a da strălucire
oțelului, ștergeți cu o cârpă din microfibră ușor
umedă.

Nu folosiți buretele pe părțile din aluminiu precum
mânerele și profilurile rafturilor de sticlă.

Trebuie să acordați o atenție specială pentru a nu
bloca deschiderile de ventilație ale aparatului sau
dulapului în care se află.

Respectați întocmai instrucțiunile detaliate care
se găsesc în kitul furnizat și nu folosiți niciodată
produse abrazive sau metalice care pot zgâria
sau deteriora permanent finisajul aparatului.
Înainte de a efectua orice operaţiune de
curăţare, deconectaţi aparatul de la reţeaua
electrică.
Asigurați-vă că nu afectați circuitul de răcire în
niciun fel.
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Curățați părțile interne și detașabile spălându-le cu
o soluție alcătuită din apă călduță, o cantitate mică
de detergent de vase și puțin praf de copt.

Clătiți și uscați imediat.

Nu folosiți dispozitive mecanice sau alte metode
pentru a accelera dezghețarea.

La fiecare 6 luni, mesajul „Check Cond.”
(„Verificaţi condensatorul”) va apărea pe afişaj;
curăţaţi condensatorul şi menţineţi apăsată tasta
Enter (Introducere) timp de 5 secunde pentru
resetare.

Nu folosiți apă la piesele electrice, lumini și
panoul de control.

Nu aduceți piesele reci din sticlă în contact cu
apa fierbinte.
Nu spălați piesele frigiderului în mașina de
spălat vase deoarece acest lucru poate deteriora
sau deforma ireparabil piesele.

Pentru a-l curăța, folosiți un aspirator la nivelul de
aspirație maximă la care ați atașat o perie moale,
trecându-l peste orificiile grilei.
Dacă există o acumulare mare de praf, ventilul de
aerisire poate fi îndepărtat pentru a permite o
curățare mai atentă a filtrului. În acest caz,
verificați starea condensatorului cu aripioare și
curățați-l dacă este nevoie.

Procedaţi după cum urmează:
• Opriți aparatul apăsând butonul Unitate de

pe panoul principal de control timp de 3 secunde.

• Deșurubați grila de ventilație în plintă și
îndepărtați-o.

• Curățați grila de ventilație și filtrul atent cu un
aspirator.

• Așteptați aproximativ 30 de minute pentru a
permite condensatorului să atingă temperatura
ambientală.

• Curățați atent condensatorul pentru a îndepărta
toate urmele de praf, ca în figură, fără a-l
deteriora.

• Reporniți aparatul apăsând butonul Unitate
din nou aproximativ 3 secunde.

Marginile condensatorului sunt ascuțite, folosiți
protecție adecvată pentru brațe și mâini când
curățați condensatorul.

Curățarea internă

Curățarea grilei de ventilare, filtrului şi condensatorului
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Ghidul de depanare

Dacă observați defecțiuni ale aparatului, folosiți acest ghid înainte de a suna pentru service: ghidul vă poate ajuta să
rezolvați personal problema sau poate oferi informații importante de transmis tehnicianului de întreținere pentru
reparația rapidă și eficientă.

Mesaj de defecțiune O defecțiune este în general indicată de un mesaj pe ecran.
Problemele care nu pot fi rezolvate de utilizator sunt semnalate printr-un
cod de defecțiune.

Frigiderul sau congelatorul
nu funcționează

Aparatul este conectat la reţeaua electrică?
Există curent la priza electrică?
Butonul Unitate este activat?

Frigiderul sau congelatorul
este mai cald ca de obicei

Pe ecran apare un cod de defecțiune?
Temperatura este reglată corect?
Ușile sau sertarele au fost deschise o perioadă lungă de timp?
Au fost introduse cantități mari de alimente recent?

Aparatul rămâne în funcție
o perioadă îndelungată

Rețineți că atunci când vremea este foarte caldă și temperaturile foarte ridicate în
cameră, este normal ca compresorul să rămână pornit o perioadă mai lungă de timp.
Ușile sau sertarele au fost deschise o perioadă lungă de timp?
Au fost introduse cantități mari de alimente recent?
Verificați dacă ușile sunt închise și alimentele sau recipientele nu blochează închiderea
perfectă a ușii.

Dacă auziţi zgomote
neobișnuite

Este normal să auziți zgomote de la ventilatoare sau compresoare în timpul
funcționării sau al fazei de dezghețare.
Zgomotul poate fi mai marcat în funcție de poziția aparatului și mediul înconjurător.

Condensul în interiorul și
exteriorul frigiderului

Dacă climatul este foarte umed, formarea condensului este normală.
Deschiderea ușilor sau sertarelor perioade prelungite de timp poate duce la formarea
condensului.
Oricum, asigurați-vă că ușile sunt închise perfect.

Acumularea de gheață în
interiorul frigiderului sau
congelatorului

Ușile au fost deschise o perioadă lungă de timp?
Uşile se închid perfect?
Dacă ușile nu se închid perfect, contactați instalatorul.
În caz de acumulare a gheții, compartimentul Dinamic 0°, datorită deschiderii
frecvente și prelungite a ușilor, dezactivați funcția Dinamic 0° folosind butonul de pe
panoul de control. Așteptați până se topește gheața,apoi îndepărtați sertarul și uscați
părțile laterale și baza compartimentului.

Mirosuri neplăcute în
interiorul frigiderului

Curățați aparatul complet conform instrucțiunilor.
Acoperiți ermetic toate alimentele. Nu conservați alimentele perioade prelungite.

Uşile se deschid greu Aparatul este conceput pentru a asigura o închidere complet ermetică.
Când ușa este închisă, poate apărea o condiție de vid: în acest caz trebuie să așteptați
câteva secunde până când presiunea se echilibrează înainte de a deschide ușa.

Dispozitivul de producere a
gheții nu funcţionează

Asigurați-vă că dispozitivul de producere a gheții este pornit (butonul dispozitivul de
producere a gheții pornit).
Pentru a porni dispozitivul de producere a gheții apăsați butonul.
Asigurați-vă că aparatul este racordat la sursa de alimentare cu apă.
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Mesaj afișat Descrierea defecțiunii

Întreruperi de curent!! Întreruperea prelungită a alimentării cu energie electrică
aparatul reia funcționarea automat, ecranul arată cele mai ridicate temperaturi
atinse

Ușa frigiderului DESCHISĂ Ușa frigiderului deschisă
mesajul apare după câteva minute de la deschiderea ușii

Multi-temperatură
DESCHIS

Uşă congelator deschisă
mesajul apare după câteva minute de la deschiderea ușii

Lipsă apă Lipsă apă
filtrul nu a fost înlocuit când s-a solicitat sau starea filtrului nu s-a resetat după
înlocuire

Înlocuiți filtrul Înlocuiți cartușul filtrului
mesajul apare doar când a mai rămas doar 30% din capacitatea filtrului

Frigider prea cald Frigider prea cald
consultați Ghidul de depanare

Frigider prea rece Frigider prea rece
așteptați 12 ore: dacă defecțiunea persistă consultați serviciul clienți pentru
recomandări

Fresco prea cald Compartimentul Dinamic 0° prea cald
consultați Ghidul de depanare

Fresco prea rece Compartimentul Dinamic 0° prea rece
așteptați 12 ore: dacă defecțiunea persistă consultați serviciul clienți pentru
recomandări

Multi-temperatură prea cald Congelator prea cald
consultați Ghidul de depanare

Multi-temperatură prea rece Congelator prea rece
așteptați 12 ore: dacă defecțiunea persistă consultați serviciul clienți pentru
recomandări

Cod de eroare... Probleme funcționale
sunați la serviciul clienți care vă poate ajuta să rezolvați problema sau vă pune
în contact cu cel mai apropiat agent de service

Dispozitivul de producere a
gheții nu produce gheață
suficientă

În medie, dispozitivul de producere a gheții produce aproximativ 10 cuburi de gheață
la fiecare două ore și jumătate.

Cuburile de gheață îngheață
într-un singur bloc

Dacă gheața nu este folosită frecvent, se pot forma blocuri de gheață. Se recomandă să
îndepărtați blocuri de cuburi de gheață și să lăsați dispozitivul de producere a gheții să
umple tava de gheață din nou.

Gheața are o aromă sau
culoare neobișnuită

Când dispozitivul de producere a gheții este pornit pentru prima dată, se recomandă să
goliți prima tavă cu cuburi de gheață.
Dacă frigiderul a fost oprit mai mult de o lună sau cartușul nu a fost înlocuit mai mult
de șase luni, poate fi necesară înlocuirea cartușului filtrului.
Contactați un instalator sau expert în tratarea apei pentru a vă asigura că problema nu
se datorează alimentării cu apă.

Mesaje de defecțiuni care apar pe display
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Înainte de a contacta Serviciul de Asistenţă Tehnică
KitchenAid:
1. Controlaţi dacă nu este posibil să eliminaţi
singuri inconvenientul consultând “Ghidul de
depanare”.
2. Porniţi din nou aparatul, pentru a vedea dacă
problema a fost rezolvată. Dacă rezultatul este
negativ, deconectaţi din nou aparatul şi repetaţi
operaţia după o oră.
3. Dacă rezultatul este din nou negativ, contactaţi
Serviciul de Asistenţă tehnică.
Comunicaţi:

• natura defecţiunii

• modelul

• numărul Service (numărul ce se găseşte după
cuvântul SERVICE, pe plăcuţa cu datele tehnice
situată în interiorul aparatului)

• Adresa dvs. completă

• Numărul dvs. de telefon şi prefixul

Notă:
Direcţia în care se deschide uşa poate fi
schimbată. Dacă această operaţie este efectuată
de Serviciul de Asistenţă Tehnică, nu este
acoperită de garanţie.

Serviciul de asistență tehnică
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Harta meniului - Funcții

Frigiderul cu cumpărături oprit

Cumpărături oprit/pornit

Frigiderul cu
cumpărături

Frigiderul cu cumpărături
pornit

Timp cumpărături Orele setate: 1

Frigiderul de vacanță oprit

Vacanță oprit/pornit

Frigiderul de vacanță Frigiderul de vacanță pornit

Timp vacanță Orele setate: 1

Cumpărături TriMode oprit

Cumpărături oprit/pornit

Shopping TriMode Cumpărături TriMode pornit

Timp cumpărături Orele setate: 1

Vacanță TriMode oprit

Vacanță oprit/pornit

TriMode vacanță Vacanță TriMode pornit

Timp vacanță Orele setate: 1

FUNCȚII

Setarea orei de răcire Setarea orei: 20 min

Răcitorul de sticle Răcitorul de sticle oprit

Răcitor pornit/oprit

Răcitorul de sticle pornit

Setarea dimensiunii cubului Dimensiune: MARE

Dispozitiv pentru
producerea gheţii Super Ice oprit

Super Ice oprit/pornit

Super Ice pornit

Setare mod sabat
Modul sabat oprit

Modul sabat pornit

Stare filtru

Vizualizare stare

Resetarea filtrului Ocolire filtru oprit

Filtru de apă Ocolire filtru

Curățare manuală Ocolire filtru pornit
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Harta meniului - Setări

Congelator

opțiunile TriMode Fresco

Frigider

Setarea implicită Validați pentru a confirma

Setarea datei DATĂ: 01-01-2009

Data DATĂ: 01-01-2009 pornit

Afișarea datei

DATĂ: 01-01-2009 oprit

Setarea orei ORA: 01:01

ORA: 01:01 pornit

SETĂRI Timp Afișare oră

ORA: 01:01 oprit

Setare: 24

Setare vizualizare

Setare: 12

italiano

engleză

Limba français

deutsch

español

Setare °C

Setare °C/°F

Setare °F

Blocare taste On/Off 
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