
Crispers
Shelves / Shelf area
Light
Thermostat/ control panel lock (depending on the model)
Door trays
Rating plate

Ice cube tray (inside the compartment)
Freezer compartment door

Depending on the model, to close the door of the 
lowtemperature compartment either press it gently until you 
hear click or pull the movable handle and then press it.

The number and type of shelves and the design of 
accessories may vary from one model to another.
All shelves, door trays and racks are removable.

Ambient air temperature, the frequency of door 
opening and the position of the appliance can affect the 
internal temperatures of the refrigerator. These factors must 
be taken into account when setting the thermostat

. Thermostat knob (depending on the model)

Thermostat set to : refrigeration compartment switched 
off.
Thermostat set to :  refrigeration.
Thermostat set to :  refrigeration.

how to replace the bulb

Before replacing the bulb, remove the power plug from the 
mains socket. Next:
1 - Hold the diffuser as shown and squeeze it slightly.
2 - Slide it towards the rear of the appliance.
3 - Unscrew the light bulb as illustrated in the picture.

FITXA DEL PRODUCTE

A. Compartiment de la nevera
1. Calaixos per a verdures
2. Prestatges / Superfície dels prestatges
3. Llum
4. Bloqueig del tauler de control / termòstat (segons el model)
5. Safates de la porta
6. Placa identificativa
B. Compartiment del congelador
7. Safata de glaçons (a l'interior del compartiment)
8. Porta del compartiment del congelador

Tancament del compartiment de baixa
temperatura
Segons el model, per tancar la porta del compartiment de baixa
temperatura cal empènyer-la fins que soni el clic o bé estirar el
mànec mòbil i, tot seguit, prémer-lo.

Nota: El nombre i el tipus de prestatges i el disseny dels
accessoris poden variar segons el model.
Tots els prestatges, les safates de les portes i les reixetes són
extraïbles.

Important: No renteu els accessoris de la nevera al
rentaplats.

Nota: Les temperatures de l'interior de la nevera es poden
veure afectades per la temperatura ambient, la freqüència
d’obertura de les portes i la ubicació de l’aparell. Cal que
tingueu en compte aquests factors quan ajusteu els valors del
termòstat.

CA

Tauler de control

1. Comandament del termòstat (segons el model)

Termòstat en posició 0/Off: refrigeració apagada.
Termòstat en posició 1-Min: refrigeració mínima.
Termòstat en posició 7-Max: refrigeració màxima.
L'ajustament recomanat per al termòstat és 3-4/Med.

Llum - com canviar la bombeta

Abans de canviar la bombeta, desendolleu el cable d’alimentació
de la xarxa elèctrica. A continuació:
1 - Subjecteu el difusor tal com s'indica i estrenyeu-lo lleugera-

ment.
2 - Feu-lo lliscar cap a la part posterior de l'aparell.
3 - Descargoleu la bombeta tal com mostra la figura.


