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SCHEMA PRODUSULUI RO

Compartimentul frigider
1. Sertar Crisper 
2. Rafturi / Zona pentru rafturi
3. Panoul de comandă
4. Consolă superioară
5. Rafturi pe uşă
6. Raft pentru sticle
7. Opritor detaşabil pentru sticle (dacă există)
8. Plăcuţă cu datele tehnice (situată lângă sertarul Crisper)
9. Iluminarea
10. Ventilator cu filtru (dacă există), pentru filtru vezi instrucţiunile respective
11. Sistem aer rece Multi-flow

Note: Numărul de rafturi şi forma accesoriilor pot varia în funcţie de model.
Toate rafturile, recipientele de pe uşă şi grătarele sunt detaşabile.

Atenţie: accesoriile frigiderului nu trebuie spălate în maşina de spălat vase.
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Ventilatorul asigură o distribuire uniformă a
temperaturii în interiorul compartimentului frigider,
permiţând conservarea optimă a alimentelor. Pentru
a acţiona ventilatorul, apăsaţi pe butonul
corespunzător (10a). Se recomandă să activaţi
ventilatorul când temperatura din încăpere
depăşeşte 27 - 28°C, sau când se formează picături
de apă pe rafturile de sticlă, sau în condiţii de
umiditate ridicată.

Notă: Nu blocaţi priza de aer cu alimente (10b).
Ventilatorul se activează NUMAI când
compresorul este în funcţiune.
Nu uitaţi să opriţi ventilatorul când temperatura
din încăpere scade.

VENTILATOR CU BUTON (dacă există)

A. Tastă setare temperatură (schimbă setarea
temperaturii în mod ciclic) şi activare funcţie
"Vacation mode"

B. Led-martor "Vacation mode"
C. Led afişare temperatură setată:

- Led 1: temperatură mai joasă
- Led 1 şi 2: temperatură mediu-joasă
- Led 2: temperatură medie
- Led 2 şi 3: temperatură mediu-ridicată
- Led 3: temperatură ridicată

Funcţia "Vacation mode" permite să se reducă
consumul de energie electrică în caz de absenţă
îndelungată a utilizatorului.
Funcţia se activează ţinând apăsată timp de 3
secunde tasta A, ledul-martor B trebuie să se
aprindă. Pentru a reveni la funcţionarea normală a
compartimentului frigider, apăsaţi pe tasta A. După
activarea funcţiei trebuie să scoateţi din
compartimentul frigider alimentele perisabile şi să

ţineţi uşa închisă, deoarece frigiderul menţine o
temperatură adecvată pentru a evita formarea
mirosurilor neplăcute.
Frigiderul poate funcţiona la o temperatură ambiantă
cuprinsă între +10°C şi + 38°C, prestaţiile optime se
obţin la temperaturi cuprinse între +16°C şi +38°C.

Notă: Temperatura aerului înconjurător, frecvenţa
cu care se deschide uşa şi poziţia aparatului pot
influenţa temperaturile interne din frigider.
Poziţiile termostatului trebuie să varieze în
funcţie de aceşti factori.
Pentru a opri complet produsul, scoateţi
ştecherul din priză

COMENZI PENTRU REGLAREA
COMPARTIMENTULUI FRIGIDER (în funcţie de model)
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