
INSTRUCCIONS D'ÚSCA

ESQUEMA DE L'APARELL (fig. 1)
A. Tirador.
B. Tancament de seguretat (si hi és).
C. Junta.
D. Separador (si hi és).
E. Tap del canal de recollida de l'aigua de descongelació.
F. Tauler de control.
G. Reixeta de ventilació del motor lateral.

ESQUEMA DEL TAULER DE CONTROL (fig. 2)
1. Llum pilot vermell: quan parpelleja, indica que hi ha

una alarma (vegeu l'apartat "GUIA DE RESOLUCIÓ DE
PROBLEMES").

2. Llum pilot blau: quan està encès, indica que la funció
STOP FROST està activada (vegeu l'apartat "FUNCIÓ
STOP FROST")

3. Llums pilot verds: indiquen que l'aparell està
funcionant, la temperatura ajustada i si s'ha activat la
funció de congelació ràpida ("Shopping").

4. Botó d'ajust: serveix per modificar la temperatura i
per activar i desactivar la congelació ràpida ("Shopping")
així com la funció "STOP FROST".

ABANS D'UTILITZAR L'APARELL
L'aparell que heu comprat s'ha dissenyat per fer-lo servir
en un àmbit domèstic i també en:
- zones menjador d'empreses, de tendes i d'oficines
- granges
- hotels, motels, residències i bed & breakfast per a ús

exclusiu dels clients.
L'aparell només s'ha d'utilitzar per conservar aliments
congelats, congelar aliments frescos i produir glaçons.
És obligatori connectar a terra l'aparell tal com
estableix la llei. El fabricant declina qualsevol
responsabilitat pels danys ocasionats a persones,
animals o coses degut a l'incompliment de les
normes indicades. 
1. Després de desembalar l'aparell, comproveu que no

hagi sofert danys durant el transport i que la porta
tanqui correctament i la junta no estigui deformada. Si
trobeu danys, cal que n'informeu al distribuïdor en un
termini de 24 hores a partir del moment en què hàgiu
rebut l'aparell.

2. Abans de posar en marxa l'aparell, us aconsellem que
espereu almenys dues hores per tal que el circuit
refrigerant estigui a ple rendiment.

3. Només un electricista qualificat pot realitzar la
instal·lació i les connexions elèctriques de l'aparell,
seguint les instruccions del fabricant i la normativa de
seguretat local.

4. Netegeu bé l'interior de l'aparell abans de fer-lo servir.
• Abans d'endollar l'aparell a la xarxa elèctrica,

comproveu que la tensió que figura en la placa de
dades de l'aparell correspongui a la tensió de la xarxa
elèctrica.

• Totes les connexions elèctriques han de ser
conformes amb les normatives locals.

INSTAL·LACIÓ
• Desembaleu l'aparell. 
• Traieu els 4 separadors col·locats entre la porta i

l'aparell (fig. 3)
• Assegureu-vos que el tap del canal de recollida de

l'aigua de descongelació (si hi és) estigui col·locat
correctament (E).

• Per obtenir les màximes prestacions de l'aparell i per
evitar danys quan n'obriu la porta, deixeu una distància
d'almenys 7 cm entre l'aparell i la paret davantera i
també a cada costat (fig. 4).

• Col·loqueu els accessoris si venen inclosos.

PER ENCENDRE L’APARELL
• Endolleu l’aparell a la xarxa elèctrica.
• S'encén el llum pilot verd ("Normal").
• El llum pilot vermell (1) parpelleja ja que la

temperatura dins de l'aparell encara no és prou baixa
com per poder guardar aliments. Normalment, aquest
llum pilot s'apaga sis hores després de posar en marxa
l'aparell.

• Poseu els aliments dins de l'aparell només quan s'hagi
apagat el llum pilot vermell.

Nota: Si la funció STOP FROST està desactivada, com la
junta de la porta tanca hermèticament, no és possible
obrir la porta immediatament després d'haver-la tancat.
Espereu uns minuts abans d'obrir-la de nou.

AJUST DE LA TEMPERATURA
Seleccioneu la temperatura desitjada amb el botó (4). Per
ajustar la temperatura de l'aparell, efectueu les operacions
següents: 
• Premeu diverses vegades el botó (4). Cada cop que

premeu el botó, se selecciona cíclicament una
temperatura entre les disponibles: "Eco", "Normal",
"Intensive" i "Shopping".

• Seleccioneu "Intensive" si desitgeu una temperatura de
conservació més freda.

• Si l'aparell no està gaire ple, és aconsellable que
seleccioneu "Eco" ja que així optimitzareu el consum
de llum.

Els llums pilot verds (3) indiquen quin ajustament s'ha
seleccionant d'acord amb el següent esquema:

Eco: temperatura menys freda
(pilot esquerre encès).
Normal: temperatura
intermèdia (pilot dret encès).
Intensive: temperatura molt
freda (ambdós pilots encesos).
Shopping: Congelació ràpida
(ambdós pilots parpellegen).
Vegeu l'apartat "Congelació
d'aliments frescos".

Nota: si es produeix un tall de corrent elèctric, tots els
ajustaments (menys els de la funció "STOP FROST")
queden memoritzats. El temps necessari perquè la
temperatura dins del congelador arribi al valor ajustat pot
variar en funció de les condicions climàtiques i dels
ajustaments que hàgiu fet.



FUNCIÓ STOP FROST
La funció STOP FROST permet reduir considerablement
la quantitat de gebre que es forma dins de l'aparell i
recollir-lo en un dispositiu, anomenat "ICE BOX" (M), fàcil
de treure i de netejar. La tecnologia STOP FROST també
facilita l'obertura de la porta, operació que es podrà fer
quan es vulgui, fins i tot diverses vegades seguides, sempre
amb el mateix esforç. La funció STOP FROST s'activa tan
bon punt s'encén l'aparell (llum pilot blau encès). Es pot
desactivar i activar de nou prement el botó (4) durant uns
tres segons. Gracies a la tecnologia STOP FROST, bona
part de la humitat ambiental es recull dins de l'ICE BOX
(M), on es transforma en gel.
S'aconsella buidar de tant en tant el gel acumulat
dins de l'ICE BOX (M) tal com es descriu a continuació.
La freqüència amb la qual s'ha de fer la neteja per garantir
el correcte funcionament de l'aparell depèn de les
condiciones climàtiques del lloc on s'ha instal·lat; per això,
en llocs amb un percentatge d'humitat elevat, s'aconsella
netejar el dispositiu més sovint. Si la neteja no es fa amb la
periodicitat adequada o no es fa correctament, el
dispositiu pot funcionar malament. Per tant, durant l'ús
normal, s'aconsella controlar de tant en tant el nivell de
gel dins de l'ICE BOX (M) a través de la corresponent
obertura d'inspecció (I).

NETEJA DEL DISPOSITIU STOP FROST
• Obriu la porta de l'aparell.
• Subjecteu l'ICE BOX (M) amb les dues mans i gireu-lo

en sentit antihorari (fig. S1) de manera que la marca
superior (H) es mogui de la posició de cadenat tancat a
la posició de cadenat obert (fig. S2); un cop fet això,
traieu l'ICE BOX (fig. S3).

• Netegeu els residus de gel que hi puguin haver dins del
con (L) de la porta (netegeu bé l'orifici central)
procurant no fer malbé les superfícies.

• Eixugueu amb un drap suau les superfícies del con (L)
de la porta.

• Tanqueu la porta de l'aparell.
• Traieu el gel acumulat dins de l'ICE BOX (M) netejant-lo

sota aigua freda o tèbia (calenta no).
• Eixugueu l'ICE BOX (M) per dins i per fora amb un

drap suau.
• Munteu l'ICE BOX (M) al seu lloc; per fer-ho, si la

marca superior (H) no està en correspondència del
cadenat obert, col·loqueu-la-hi i, després, gireu el
dispositiu en sentit horari fins que l'esmentada marca
(H) coincideixi amb el cadenat tancat (seqüència inversa
a la realitzada per treure l'ICE BOX).

• Tanqueu la porta de l'aparell.

SI L’ICE BOX (H) ESTÀ BLOQUEJAT O COSTA
TREURE'L
Si l'ICE BOX (M) està bloquejat, no heu de provar de
treure'l sinó que heu de fer el següent:
• Tanqueu la porta de l'aparell i comproveu si la funció

STOP FROST està activada o desactivada.
- Si la funció està activada (llum pilot blau encès):

premeu el botó (4) durant tres segons per desactivar
la funció (llum pilot blau apagat) i premeu de nou el
botó (4) durant tres segons per reactivar la funció
STOP FROST (llum pilot blau encès).

- Si la funció està desactivada (llum pilot blau
apagat): premeu el botó (4) durant tres segons per
activar la funció STOP FROST (llum pilot blau encès).

• Espereu uns 25 minuts, necessaris perquè la
descongelació automàtica finalitzi, i proveu una altra
vegada de treure l'ICE BOX (M) tal com es descriu en
l'apartat "NETEJA DEL DISPOSITIU STOP FROST".

CONGELACIÓ D'ALIMENTS
Preparació d'aliments frescos per congelar
• Emboliqueu els aliments frescos que s'han de congelar

amb paper d'alumini, paper film o bosses impermeables
de plàstic o tanqueu-los hermèticament en recipients
de polietilè amb tapa, adequats per congelar aliments.

• Els aliments han de ser frescos, madurs i de la millor
qualitat.

• Sempre que sigui possible, la fruita i la verdura s'han de
congelar ben fresques, ja que així conserven millor les
propietats nutritives, la consistència, el color i el sabor.

• Deixeu refredar els aliments calents abans de guardar-
los a l'aparell.

Congelació d'aliments frescos 
• Poseu els aliments per congelar en contacte directe

amb les parets verticals de l'aparell:
A) - aliments per congelar,
B) - aliments ja congelats.

• Eviteu que els aliments per congelar toquin els ja
congelats.

• Per obtenir una congelació millor i més ràpida, dividiu
els aliments en petites porcions; això també us serà
molt útil a l'hora d'utilitzar els aliments congelats.

1. Almenys 24 hores abans de congelar els aliments
frescos, activeu la congelació ràpida ("Shopping")
prement diverses vegades el botó (4) fins que els dos
llums pilot (3) parpellegin.

2. Introduïu els aliments per congelar i mantingueu
tancada la porta de l'aparell unes 24 hores. Un cop
transcorregut aquest temps, els aliments haurien d'estar
congelats.

La funció de congelació ràpida ("Shopping") pot desactivar-
se triant una altra temperatura amb el botó (4).
Si no la desactiveu, ho farà l'aparell automàticament un



cop transcorregudes 50 hores de la seva activació, tot
restablint l'ajustament (activat per almenys 1 minut) que hi
havia abans de seleccionar la congelació ràpida
("Shopping") .

CONSERVACIÓ D'ALIMENTS
Consulteu la taula de l'aparell.
Classificació dels aliments congelats 
Classifiqueu els aliments congelats i guardeu-los dins de
l'aparell. Us aconsellem posar sempre la data de caducitat
en els envasos, indicada en mesos per a cada tipus
d'aliment en la fig. 6, ja que això garantirà que els
consumiu puntualment abans que caduquin.
Consells per conservar els aliments congelats
Quan compreu aliments congelats, assegureu-vos que:
• L'envàs estigui en bon estat ja que, en cas contrari, és

probable que els aliments s'hagin fet malbé. Si l'envàs
està inflat o té taques d'humitat, significa que el
producte no s'ha conservat en condicions òptimes i és
possible que hagi començat a descongelar-se.

• Compreu els congelats al final de tot i poseu-los en
bosses tèrmiques per transportar-los.

• Quan arribeu a casa, guardeu immediatament els
congelats dins l'aparell.

• Mireu d'evitar, o reduir al mínim, els canvis de
temperatura. Respecteu la data de caducitat indicada en
els envasos.

• Respecteu sempre la informació sobre
emmagatzematge continguda en els envasos.

Nota:
Mengeu d'immediat els aliments total o parcialment
descongelats. No torneu a congelar un aliment
descongelat, excepte si aquest aliment serveix per
preparar un plat que s'ha de coure. Els aliments
descongelats es poden tornar a congelar un cop
cuinats.
En cas d'un tall prolongat del corrent elèctric:
• no obriu la porta de l'aparell, excepte per posar-hi

acumuladors de fred (si n'hi ha), per sobre i al voltant
dels aliments congelats. Així podreu fer que la
temperatura augmenti més lentament.

PRECAUCIONS I CONSELLS
• Durant la instal·lació, comproveu que l’aparell no

pugui fer malbé el cable d’alimentació.
• No guardeu recipients de vidre amb líquids dins de

l'aparell, ja que es poden trencar.
• No us mengeu els glaçons o els polos immediatament

després de treure’ls de l'aparell, ja que poden provocar-
vos cremades.

• Abans de realitzar qualsevol operació de manteniment
o neteja, desendolleu l'aparell o desconnecteu-lo de la
xarxa elèctrica.

• No instal·leu l'aparell en llocs exposats directament als
raigs del sol ni a prop de fonts de calor ja que això
comporta un augment del consum energètic.

• No introduïu dins de l'aparell aerosols ni recipients que
continguin propel·lents o substàncies inflamables.

• No guardeu ni utilitzeu benzina ni altres gasos o líquids
inflamables a prop d’aquest aparell o d’altres aparells
elèctrics. Els vapors que desprenen poden provocar
incendis o explosions.

• Instal·leu i anivelleu l’aparell sobre un paviment prou
resistent perquè pugui suportar el seu pes i en un lloc
adient a la seva mida i ús.

• Instal·leu l’aparell en un lloc sec i perfectament ventilat.
L'aparell ha estat dissenyat per funcionar en llocs on la
temperatura no sobrepassi els següents intervals,
establerts d'acord amb la classe climàtica indicada en la
placa de dades que es troba en la part posterior de
l'aparell (fig. 7). És possible que l'aparell no funcioni
correctament si el deixeu durant molt temps a una
temperatura que sobrepassi els intervals indicats.

• Us aconsellem que deixeu l'aparell connectat, encara
que estigui buit per curts terminis de temps.

• A l'hora de moure l'aparell, aneu amb compte a no fer
malbé el terra (per exemple, el parquet). És
aconsellable que buideu l'aparell prèviament, si és
possible, per tal de facilitar el seu desplaçament.

Nota: L'aparell ha de ser traslladat i instal·lat per dues o
més persones.
• Per accelerar el procés de descongelació, no feu servir

mitjans mecànics ni de cap tipus, tret dels recomanats
pel fabricant.

• No feu servir aparells elèctrics dins del congelador si no
són del tipus aconsellat pel fabricant.

• L'aparell no està previst per ser utilitzat per nens
menors de 8 anys ni per persones amb
discapacitats físiques, sensorials o mentals, o
sense experiència o coneixements de l'aparell,
llevat que ho facin vigilats per les persones
responsables de la seva seguretat o hagin estat
instruïdes prèviament per fer-ne ús.

• No permeteu que els nens juguin o s'amaguin dins
de l'aparell ja que hi ha el risc que hi quedin
atrapats i s'ofeguin.

• El cable d'alimentació només el pot modificar o
substituir personal qualificat o el Servei de
Postvenda.

• No feu servir allargadors ni adaptadors múltiples.
• L'aparell s'ha de poder desconnectar de la xarxa

elèctrica desendollant-lo o fent servir un
interruptor bipolar instal·lat abans de la presa.

• Comproveu que la tensió que figura en la placa de
dades de l'aparell correspongui a la tensió de la
xarxa elèctrica.

• No ingeriu el contingut (no tòxic) dels
acumuladors de fred (si hi són).

• Obriu la porta com menys millor.
• Aquest aparell s'ha fabricat amb tecnologia "skin

condenser", és a dir, la unitat de condensació es
troba integrada dins de les parets del congelador.
Per això, les parets laterals i les frontals poden
estar més calentes durant el funcionament de
l'aparell. Aquest fenomen és del tot normal i
ajuda a reduir la formació de condensació en
ambients especialment crítics (vegeu l'apartat
"Guia de resolució de problemes").

DESCONGELACIÓ DE L'APARELL
Us aconsellem que descongeleu l'aparell quan la capa de
gel que es forma a les parets sigui de 5-6 mm.
• Desendolleu l'aparell de la xarxa elèctrica.
• Traieu els aliments de l'aparell i guardeu-los en un lloc



ben fresc o dins de bosses tèrmiques.
• Deixeu la porta de l'aparell oberta.
• Traieu el tap intern del canal de recollida de l'aigua de

descongelació (si hi és) (fig. 8).
• Traieu el tap extern del canal de recollida de l'aigua de

descongelació (si hi és) i col·loqueu-lo de la manera
il·lustrada en la figura 8.

• Per recollir l'aigua residual, feu servir el separador (si hi
és) col·locat dins de l'aparell (D) (fig. 8). Si no disposeu
del separador, feu servir un recipient baix.

• Podeu accelerar la descongelació fent servir una
espàtula per separar el gel de les parets de l'aparell.

• Traieu el gel de la part inferior de l'aparell.
• No feu servir cap objecte amb punta o afilat per

treure el gel, ja que poden fer malbé l'interior de
l'aparell.

• No feu servir productes abrasius ni escalfeu
artificialment l'interior de l'aparell.

• Assequeu bé l'interior de l'aparell.
• Un cop l'aparell s'hagi descongelat, torneu a posar el

tap al seu lloc.

NETEJA I MANTENIMENT
• Traieu el gel que s'hagi format als costats superiors

(vegeu la Guia de resolució de problemes).
• Després de descongelar l'aparell, netegeu-lo amb una

esponja mullada amb aigua tèbia i detergent neutre.
• Netegeu la reixeta de ventilació lateral (si hi és).
Desendolleu l'aparell de la xarxa elèctrica abans de
fer les operacions de manteniment. No feu servir
pastes o fregalls abrasius ni tampoc llevataques (per
exemple, acetona o tricloroetilè) per netejar
l'aparell.
Per garantir un òptim funcionament de l'aparell, us
aconsellem efectuar les operacions de manteniment
un cop a l'any com a mínim.

SUBSTITUCIÓ DE LA BOMBETA DE LA LÀMPADA
DE LA PORTA (SI HI ÉS)
• Desendolleu l'aparell de la xarxa elèctrica.

Traieu la tapa de la làmpada, seguint els passos que es
mostren en la figura.

• Desenrosqueu la bombeta i substituïu-la per una de les
mateixes característiques.

• Col·loqueu la tapa de la làmpada i endolleu l'aparell a la
xarxa elèctrica.

GUIA DE RESOLUCIÓ DE PROBLEMES 
1. El llum pilot vermell parpelleja.
• Hi ha hagut un tall de corrent?
• Heu activat la funció de descongelació?
• La porta de l'aparell està ben tancada?
• L'aparell està instal·lat a prop d’una font de calor?
• La reixeta de ventilació i el condensador estan nets?
2. Tots els llums pilot parpellegen al mateix temps.
• Contacteu amb el Servei Postvenda.
3. L'aparell fa molt de soroll.
• L'aparell està ben anivellat?
• L'aparell toca altres mobles o objectes que poden

provocar vibracions?
• Heu tret l'embalatge de la base de l'aparell?
Nota: el gas refrigerant produeix un lleuger soroll quan
circula per l'aparell; aquest soroll és normal i se sent fins i

tot si el compressor està apagat.
4. Els llums pilot estan apagats i l'aparell no

funciona.
• Hi ha un tall de corrent?
• Heu endollat correctament l'aparell a la presa de

corrent?
• El cable elèctric està en bon estat?
5. Els llums pilot estan apagats i l'aparell funciona.
• Contacteu amb el Servei Postvenda.
6. El compressor funciona de manera continuada.
• Heu introduït aliments encara calents dins de l'aparell?
• Heu deixat la porta de l'aparell oberta durant una bona

estona?
• Heu instal·lat l'aparell en un lloc massa calent o a prop

d'una font de calor?
• Heu activat la funció "Shopping"? (els llums pilot verds

(3) parpellegen) 
7. Es forma molt de gebre als costats superiors.
• Heu col·locat correctament els taps del canal de

recollida de l'aigua de descongelació?
• La porta de l'aparell està ben tancada?
• La junta de la porta de l'aparell està deformada o en

mal estat? (vegeu el capítol "Instal·lació")
• Heu tret els 4 separadors? (Vegeu el capítol

"Instal·lació")
• La funció STOP FROST està activada?
• L'ICE BOX (M) i el con (L) estan plens de glaç? Si ho

estan, netegeu el dispositiu "STOP FROST"
• Comproveu que l'orifici de l'STOP FROST, que es

troba al cantó superior extern de la porta, no estigui
obturat.

8. Formació de condensació a les parets externes
de l'aparell.

• És normal que es formi condensació en determinades
condicions ambientals (humitat superior al 85%) o si
l'aparell s'ha instal·lat en llocs humits i poc airejats. No
obstant, la condensació no perjudica les prestacions de
l'aparell.

9. La capa de gebre de les parets internes de
l'aparell no és uniforme.

• Aquest fenomen és normal.
10.L'ICE BOX no recull gel.
• Comproveu que l'orifici de l'STOP FROST, que es

troba al cantó superior extern de la porta, no estigui
obturat.

PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT
1. Embalatge
El material d'embalatge és 100% reciclable i porta el
símbol de reciclatge. Per a la seva eliminació, seguiu les
normatives locals. Guardeu els materials d'embalatge
(bosses de plàstic, peces de poliestirè, etc.) fora de l'abast
dels infants, ja que poden ser perillosos.
2. Eliminació/deposició
L'aparell s'ha fabricat amb material reciclable
Aquest aparell compleix la Directiva Europea 2002/96/CE
sobre Residus Elèctrics i Equips Elèctrics (WEEE). Si
elimineu correctament aquest aparell, evitareu les
possibles conseqüències nocives per al medi ambient i la
salut de les persones.

El símbol que porta el producte o que figura a la



documentació inclosa amb el producte, indica que aquest
aparell no pot ser tractat com a residus domèstics, sinó
que ha de ser dipositat al centre de recollida més proper
per al reciclatge dels aparells elèctrics i electrònics.
Quan elimineu l'aparell, inutilitzeu-lo tallant el cable
d'alimentació i traieu-li les portes i els prestatges per tal
que els infants no puguin ficar-s'hi dins i quedar atrapats.
Elimineu l'aparell d'acord amb la normativa local relativa a
l'eliminació de residus i porteu-lo a un centre de recollida
especial; no deixeu l'aparell sense vigilància durant dies, ja
que pot ser un perill per als infants.
Per a més informació sobre el tractament, la recuperació i
el reciclatge d'aquest aparell, contacteu amb l'autoritat
local pertinent, amb el servei de recollida de residus
domèstics o amb la botiga on vàreu comprar l'aparell.
Informació:
Aquest aparell no conté gasos CFC. El circuit de
refrigeració conté R134a (HFC) o R600a (HC) (vegeu la
placa identificativa situada dins l'aparell).
Per a aparells amb isobutà (R600a): L'isobutà és un gas
natural sense impacte mediambiental, però és inflamable.
Per tant, comproveu que els tubs del circuit de
refrigeració no estiguin fets malbé.
Aquest producte pot contenir gasos fluorats d'efecte
hivernacle admesos pel Protocol de Kyoto; el gas
refrigerant es troba dins un sistema hermèticament tancat.
Gas refrigerant: el R134a té un potencial d'escalfament
global (GWP) de 1300.
Declaració de conformitat 
• Aquest aparell ha estat dissenyat per conservar aliments

i ha estat fabricat segons la Normativa (CE) Núm.
1935/2004.

• Aquest aparell ha estat dissenyat, fabricat i
comercialitzat d'acord amb:
- els objectius de seguretat de la Directiva "Baix

Voltatge" 2006/95/CE (que substitueix la 73/23/CEE i
les seves posteriors esmenes);

- els requisits de protecció de la Directiva "EMC"
2004/108/CE.

La seguretat elèctrica de l'aparell només es pot garantir si
està correctament connectat a un sistema de connexió a
terra autoritzat.

SERVEI DE POSTVENDA
Abans de contactar amb el Servei Postvenda: 
1. Proveu de resoldre el problema.
2. Apagueu l'aparell i torneu a encendre'l per veure si el

problema s'ha resolt. En cas contrari, desconnecteu
l’aparell de la xarxa elèctrica i espereu una hora abans
de connectar-lo de nou.

3. Si el problema persisteix, contacteu amb el Servei de
Postvenda.

Comuniqueu:
• el tipus de problema,
• el model,
• el número de servei (número que figura després de la

paraula Service en la placa de dades, situada en la part
posterior de l'aparell).

• la vostra adreça completa,
• el vostre número de telèfon.




