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Pornirea aparatului

Pornirea aparatului
Introduceţi ştecherul în priză.
• Becul, situat sub panoul de comandă sau în interiorul produsului (în funcţie de model), se aprinde când se

deschide uşa.
• Ledul verde se aprinde, indicând faptul că aparatul funcţionează (dacă există în dotare).

Notă:
Pentru produsele mecanice, becul intern se aprinde când se deschide uşa frigiderului, dacă butonul
termostatului nu este rotit pe simbolul •.

Reglarea temperaturii
• Pentru reglarea temperaturii, vezi fişa produsului anexată

Notă:
• Temperatura aerului înconjurător, frecvenţa cu care se deschide uşa şi poziţia aparatului pot influenţa

temperaturile din interior. Temperatura trebuie să fie reglată în funcţie de aceşti factori.

Conservarea alimentelor în compartimentul frigider
Puneţi alimentele aşa cum este indicat în figură.
A Alimente gătite
B Peşte, carne
C Legume şi fructe 
D Sticle
E Brânză

Note:
• Spaţiul dintre rafturi şi peretele posterior al frigiderului asigură

circulaţia liberă a aerului.
• Nu aşezaţi alimentele în contact direct cu peretele posterior al

compartimentului frigider.
• Nu introduceţi alimentele calde în frigider.
• Păstraţi lichidele în recipiente închise.

Atenţie
Conservarea legumelor ce conţin o mare cantitate de apă poate duce la formarea de condens pe raftul
de sticlă al sertarului pentru legume şi fructe: acest lucru nu împiedică funcţionarea corectă a
aparatului.

Caseta "Gourmet" (dacă există în dotare)
Casetă cu substanţe naturale antibacteriene, adecvată pentru a veni în contact cu produsele alimentare; asigură o
igienă mai bună, reduce mirosurile neplăcute şi ajută la conservarea mai îndelungată a brânzeturilor şi a
mezelurilor.

Funcţia "6th Sense"
Funcţia 6th Sense (dacă există) se activează automat în următorul caz:
Deschiderea uşii
Funcţia se activează când deschiderea uşii duce la modificarea considerabilă a temperaturii din interiorul
produsului şi rămâne activată până când se restabilesc condiţiile optime de conservare.

NOTĂ: Durata funcţiei 6th Sense este calculată în funcţie de cantitatea de alimente prezentă în interiorul
produsului şi în funcţie de temperatura externă. Prin urmare, modificările semnificative ale acestor factori pot
afecta comportarea produsului.

Funcţia "Fresh Control" (dacă este disponibilă)
Permite să se atingă rapid condiţii optime de conservare, în ceea ce priveşte temperatura şi umiditatea din
interiorul aparatului.

UTILIZAREA COMPARTIMENTULUI
FRIGIDER 
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Compartimentul la joasă temperatură are , sau .
În compartimentele cu sau se pot conserva alimentele congelate, pe perioada indicată pe
ambalaj. Dacă compartimentul la joasă temperatură are , în el se pot congela şi alimentele
proaspete.
Cantitatea de alimente proaspete care poate fi congelată în 24 de ore este menţionată pe plăcuţa cu
datele tehnice.
Notă:
Compartimentul congelator poate menţine temperatura corespunzătoare pentru conservarea alimentelor, chiar
şi în cazul unei întreruperi a energiei electrice. Oricum, se recomandă ca pe această perioadă să se evite
deschiderea uşii compartimentului.

Cum se procedează pentru congelarea alimentelor proaspete
(doar în compartimentul )
Important
• Înveliţi şi sigilaţi alimentele proaspete ce urmează a fi congelate în:

folie de aluminiu, peliculă transparentă, ambalaje impermeabile din
plastic, recipiente din polietilenă cu capace, recipiente pentru
congelator adecvate pentru păstrarea alimentelor.

• Aşezaţi alimentele ce urmează să fie congelate în compartimentul
superior, lăsând suficient spaţiu între pachete pentru a permite
libera circulaţie a aerului.

• Pentru o procedură optimă de congelare, mutaţi butonul
termostatului cu jumătate de reper înspre numerele mai mici, când
sunt introduse alimente în compartimentul congelator.

• După 24 de ore congelarea este terminată.

Pentru aparatele cu compartimentul 
Pentru perioada de timp (în luni) de conservare a alimentelor
proaspete congelate, respectaţi datele din tabelul alăturat.
Când cumpăraţi alimente îngheţate, asiguraţi-vă că:
• Ambalajul sau învelişul sunt intacte, deoarece alimentele se pot

deteriora. Dacă un pachet s-a umflat sau prezintă pete de
umezeală, nu a fost conservat în condiţii optime şi poate să fi
suferit un început de dezgheţare.

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

• Când ajungeţi acasă, introduceţi imediat alimentele îngheţate în
compartimentul la joasă temperatură.

• Nu re-îngheţaţi alimente ce au fost parţial dezgheţate, ci
consumaţi-le în 24 de ore.

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

• Urmaţi întotdeauna instrucţiunile de pe ambalaj referitoare la conservarea alimentelor congelate.

Producerea cuburilor de gheaţă
• Umpleţi tăviţa de gheaţă până la 2/3 cu apă şi aşezaţi-o în compartimentul la joasă temperatură.
• În cazul în care tăviţa s-a lipit pe fundul compartimentului congelator, nu folosiţi obiecte ascuţite sau care

taie pentru a o dezlipi.
• Pentru a înlesni scoaterea cuburilor de gheaţă din tăviţă, îndoiţi-o uşor.

PUNEREA ÎN FUNCŢ IUNE A
COMPARTIMENTULUI LA TEMPERATURĂ JOASĂ

LUNI ALIMENTE



41

Înainte de a efectua orice fel de operaţie de întreţinere sau curăţare,
scoateţi din priza de curent aparatul sau în orice caz debranşaţi de la
reţeaua de curent electric.
• Curăţaţi periodic compartimentul frigiderului cu un burete umezit în apă

călduţă şi/sau detergent neutru. Ştergeţi şi uscaţi cu o cârpă moale. Nu
folosiţi substanţe abrazive.

• Separatorii nu trebuie să fie introduşi în apă, ci spălaţi cu un burete puţin
umed.

• Curăţaţi interiorul compartimentul congelator înainte de dezgheţare.
• Curăţaţi periodic grilajele de ventilare şi condensatorul din spatele

aparatului cu un aspirator sau o perie.
• Curăţaţi exteriorul cu o cârpă umezită. Nu folosiţi paste sau bureţi

abrazivi, nici substanţe de scos pete (ex. acetonă, terebentină), nici oţet.

Pentru absenţele prelungite
1. Goliţi complet frigiderul. 
2. Debranşaţi aparatul de la reţeaua electrică. 
3. Dezgheţaţi şi curăţaţi interiorul. 
4. Pentru a împiedică formarea de mucegai, de mirosuri urâte şi de oxidări, uşa aparatului trebuie să rămână

deschisă dacă aparatul nu este utilizat pentru timp îndelungat. 
5. Curăţaţi aparatul.

• Curăţaţi interiorul compartimentului de joasă temperatură (la modelele unde este disponibil) în timpul
dezgheţării.

• Curăţaţi periodic interiorul compartimentului frigider cu un burete umezit în apă călduţă şi/sau detergent
neutru. Clătiţi şi uscaţi cu o cârpă moale. Nu folosiţi substanţe abrazive. 

Înainte de a efectua orice operaţie de întreţinere sau de curăţare,
scoateţi ştecărul din priză sau deconectaţi aparatul de la alimentarea
electrică.
Dezgheţarea compartimentului frigider este complet automată.
Prezenţa periodică a unor picături de apă pe partea posterioară internă a
compartimentului frigider arată faza de dezgheţare automată. Apa rezultată
din dezgheţare este îndreptată automat spre un orificiu de scurgere, iar
apoi strânsă într-un recipient de unde se evaporă.
Curăţaţi regulat interiorul orificiului de drenare a apei de la dezgheţare
folosind unealta din dotare pentru a garanta scurgerea constantă şi corectă
a apei de la dezgheţare. 

Dezgheţarea compartimentului cu temperatură joasă
Sugerăm dezgheţarea compartimentului cu temperatură joasă 1 sau
de 2 ori pe an sau când se formează un strat de gheaţă prea mare.
Formarea gheţii un fenomen normal. Cantitatea şi rapiditatea de
acumulare variază în funcţie de condiţiile ambientale şi de frecvenţa de deschidere a uşii.
Acumularea de gheaţă mai ales pe partea superioară a compartimentului este un fenomen natural şi
nu împiedică funcţionare a aparatului.
Se recomandă ca dezgheţarea să se facă atunci când în congelator există o cantitate minimă de
alimente.
• Deschideţi uşa şi îndepărtaţi toate alimentele învelindu-le în foi de ziar în contact strîns între ele şi

depuneţi-le într-un loc foarte răcoros sau într-o geantă termică.
• Lăsaţi deschisă uşa pentru a permite topirea gheţii.
• Curăţaţi interiorul frigiderului cu un burete înmuiat într-o soluţie de apă caldă şi/sau detergent neutru. Nu

folosiţi substanţe abrazive.
• Clătiţi şi ştergeţi cu grijă cu o cârpă moale.
• Reintroduceţi alimentele.
• Închideţi uşa.
• Reintroduceţi ştecărul.
• Porniţi aparatul.

CUM SĂ DEZGHEŢAŢI ŞI SĂ CURĂŢAŢI
FRIGIDERUL

ÎNTREŢINEREA ŞI CURĂŢAREA
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Când auziţi aceste zgomote

... aparatul dv. e viu!!!

1. Aparatul nu funcţionează.
• S-a întrerupt curentul?
• Ştecherul este introdus bine în priza de curent?
• Întrerupătorul bipolar de reţea este activat?
• Elementele de protecţie ale instalaţiei electrice a locuinţei funcţionează corect?
• Cablul de alimentare este deteriorat?

2. Temperatura din interiorul compartimentelor nu este suficient de scăzută.
• Uşile se închid corect?
• Aparatul este instalat aproape de o sursă de căldură?
• Deschiderile pentru circulaţia aerului sunt blocate?

3. Există apă pe fundul compartimentului frigider.
• Orificiul de scurgere a apei rezultate din dezgheţare este astupat?

4. Becul din interior nu funcţionează.
Verificaţi punctul 1, apoi:
• Deconectaţi aparatul de la reţeaua electrică.
• Dacă produsul dv. este echipat cu bec, pentru a-l verifica şi a-l înlocui consultaţi instrucţiunile şi desenul de

pe fişa anexată.
• Dacă produsul dv. are bec cu led, contactaţi Serviciul de Asistenţă.

5. Se formează prea multă gheaţă în compartimentul congelator.
• Uşa este bine închisă?
• Alimentele împiedică închiderea uşii?

Zgomotele de clipocit şi şuierăturile, produse de expansiunea din circuitul de răcire, sunt considerate
normale.

GHIDUL DE DETECTARE A
DEFECŢIUNILOR 
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Înainte de a apela la Serviciul de asistenţă
tehnică:
1. Verificaţi dacă este posibilă eliminarea

problemelor cu forţe proprii (vedeţi "Ghidul de
Detectare a Defecţiunilor").

2. Porniţi din nou aparatul pentru a vedea dacă nu
cumva defecţiunea a dispărut. Dacă rezultatul
este negativ, debranşaţi din nou aparatul şi
repetaţi operaţiunea după o oră. 

3. Dacă rezultatul este încă negativ, contactaţi
Serviciul de Asistenţă.

Comunicaţi:
• tipul de defecţiune.
• modelul.
• numărul de Service (la cifra care se găseşte după

cuvântul SERVICE, pe plăcuţa matricolă situată la
interiorul aparatului).

• adresa dv. completă.
• numărul dv. de telefon cu prefix. 

Notă:
Întoarcerea uşilor aparatului dacă este efectuată
de Serviciul de asistenţă tehnică nu este
considerată o intervenţie de garanţie.

SERVICIUL DE ASISTENŢĂ TEHNICĂ

• Instalaţi aparatul departe de sursele de căldură. Instalarea într-o încăpere caldă, expunerea directă la
razele solare sau poziţionarea aparatului în apropierea unei surse de căldură (calorifere, cuptoare) măresc
consumul de curent electric şi ar trebui să fie evitate.

• În cazul în care acest lucru nu este posibil, este necesar să respectaţi următoarele distanţe minime:
- 30 cm faţă de aragazele pe bază de cărbune sau petrol;
- 3 cm faţă de aragazele electrice şi/sau pe bază de gaze.

• Pentru o funcţionare optimă, lăsaţi:
- un spaţiu de minim 5 cm deasupra aparatului;
- o distanţă minimă de 4 cm faţă de peretele posterior;
- aşezaţi celelalte elemente de mobilier alăturate la o distanţă suficientă pentru a permite o minimă
circulaţie a aerului.

• Aşezaţi-l într-un loc uscat şi bine ventilat, perfect nivelat, reglând picioruşele anterioare dacă este necesar.
• Curăţaţi interiorul.
• Introduceţi accesoriile din dotare.

Racordarea electrică
• Racordările electrice trebuie să fie conforme cu dispoziţiile locale.
• Informaţiile referitoare la tensiune şi la puterea absorbită sunt indicate pe plăcuţa cu datele tehnice, situată

în interiorul aparatului.
• Împământarea aparatului este obligatorie prin lege. Producătorul nu-şi asumă nicio răspundere

pentru eventualele pagube aduse persoanelor, animalelor sau bunurilor, rezultate din nerespectarea
normelor mai sus menţionate.

• Dacă ştecherul şi priza nu sunt de acelaşi fel, cereţi unui tehnician calificat să vă schimbe priza.
• Nu folosiţi prelungitoare sau adaptoare multiple.

Deconectarea electrică
Deconectarea electrică trebuie să fie posibilă sau prin scoaterea ştecherului din priză, sau cu ajutorul unui
întrerupător bipolar de reţea situat înaintea prizei.

INSTALAREA


