
A. Compartiment de la nevera
1. Filtre del ventilador

1a. botó del ventilador
1b. coberta del ventilador

2. Termòstat / llum
3. Prestatges / Superfície dels prestatges
4. Compartiment del refrigerador (ideal per a carn i peix)
5. Placa identificativa amb el nom comercial
6. Calaix per a fruites i verdures
7. Divisor del calaix per a verdures
8. Equip de reversibilitat
9. Ouera
10. Separador
11. Safates de la porta
B. Compartiment del congelador
12. Zones per guardar aliments congelats (cistella o tapa)
12a Cistella "eco green" (només en models amb la funció

ECO GREEN)
13. Safata per a gel i acumuladors de fred
14. Cistella inferior (zona de congelació)
15. Juntes de la porta
16. Safates de la porta del congelador, per a pizzes o

altres congelats amb un temps de conservació curt
(compartiment d'emmagatzematge de 2**)

Protecció antibacteriana (segons el model):
- Filtre antibacterià del ventilador (1)
- Additius antibacterians del calaix per a verdures (6)
- Les juntes de les portes estan fetes d'un material que

inhibeix el creixement de bacteris (15).
Ús del congelador:
- El compartiment del congelador es pot fer servir sense

les cistelles ni la tapa per augmentar la capacitat
d’emmagatzematge i poder guardar aliments de grans
dimensions. Col·loqueu els aliments directament sobre
els prestatges.

- Si retireu la cistella inferior, el prestatge (producte
interior addicional) s’ha de col·locar en el compartiment
del congelador. L'espai de sota del prestatge és de 2
estrelles (-12°C) i és per a aliments congelats amb un
temps de conservació curt.

- La cistella inferior serveix per congelar aliments de grans
dimensions. Assegureu-vos que la porta del congelador
quedi ben tancada després d’introduir-hi aliments.

Notes:
- El nombre i el tipus d'accessoris poden variar segons el model.
- En cas que es produeixi un tall de corrent, l'acumulador

de fred ajuda a mantenir més temps la temperatura
d'emmagatzematge ideal.

- Tots els prestatges i les safates de les portes són extraïbles.
- Les temperatures de l'interior de l'aparell depenen de la

temperatura ambient, de la freqüència d'obertura de les
portes i de la posició de l'aparell. Tingueu en compte
aquests factors quan ajusteu la temperatura.

- Els accessoris de la nevera no es poden rentar al rentaplats.

COM POSAR L’APARELL EN MARXA 
Col·loqueu els espaiadors (si vénen
inclosos) a la part superior del
condensador que es troba al darrere de
l’aparell. L’aparell començarà a funcionar
automàticament quan l’endolleu a la
xarxa elèctrica. Després de posar l’aparell en marxa, espereu
almenys 4-6 hores abans de guardar-hi menjar.
Nota:
- Els aliments es poden fer malbé si els introduïu a la

nevera abans no s’hagi refredat del tot.

ESTORA ORGANITZADORA (segons el model) 
L’estora organitzadora és una
estora dissenyada per organitzar
millor l’espai al prestatge i per
oferir un tacte suau a l’hora de
carregar aliments pesats sobre
el prestatge. Alguns espais es
poden fer servir també per
col·locar-hi ampolles (en posició horitzontal). Per treure
l’estora (per netejar-la o fer-la servir en un altre prestatge),
retireu primer el prestatge en què està col·locada. L’estora
es pot rentar al rentaplats.

PRESTATGE XARXA (segons el model) 
El prestatge xarxa és la xarxa
que permet emmagatzemar
petits aliments directament sota
el prestatge de vidre, aprofitant
al màxim aquest espai. Estireu la
xarxa cap avall (fent servir la
llengüeta de la part frontal) per
carregar-la o descarregar-la. La xarxa és flexible: no la
forceu carregant-la amb objectes pesats o voluminosos. Pes
màxim permès: 2 kg. Per retirar la xarxa (per netejar-la o
fer-la servir a sota d’un altre prestatge), cal que retireu
primer el prestatge de vidre sota el qual està col·locada la
xarxa. El prestatge xarxa es pot rentar al rentaplats.

FUNCIÓ ECO GREEN (segons el model) 
Si l’aparell està mig ple, aquesta funció ofereix el
millor resultat de conservació amb el mínim
consum elèctric (aproximadament, entre un 5% i
un 10% menys en comparació amb els valors
normals). Quan la funció ECO està activada, les
millors condicions de conservació es troben als
compartiments ECO:
- 2 prestatges "eco green" a la nevera (amb marcs
de color verd)

- 1 cistella "eco green" al congelador
Per seleccionar aquesta funció, situeu el
comandament del regulador en el símbol ECO.
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VENTILADOR AMB BOTÓ (segons el model)
El ventilador garanteix la distribució uniforme de la
temperatura a l'interior de la nevera; així els aliments es
conservaran millor.
Per defecte, el ventilador està ACTIVAT.
És recomanable mantenir activat el ventilador quan la
temperatura ambient estigui per sobre dels 27°C o 28°C,
quan veieu gotes d'aigua en els prestatges de vidre o quan
hi hagi una humitat extrema.

Nota
No poseu cap aliment que tapi l'entrada d'aire.
Per optimitzar el consum d'energia i per garantir un
funcionament correcte a temperatures ambient inferiors a
18°C, és aconsellable desactivar el ventilador.
Per apagar el ventilador, premeu el botó (1a).
Si l'aparell té ventilador, el podeu equipar amb un filtre
antibacterià.
Traieu-lo de la capsa que es troba dins del calaix per a
verdures (peça 6) i inseriu-lo en la coberta del ventilador
(peça 1b).
El filtre inclou les instruccions per substituir-lo.

CONTROLS DELS COMPARTIMENTS DE LA
NEVERA I EL CONGELADOR

A. Comandament del termòstat

B. Botó de la llum

C. Indicador del termòstat

D. Bombeta

El termòstat ajusta la temperatura de tots dos
compartiments.

Termòstat en posició 1/MIN: intensitat de refrigeració
mínima
Termòstat en posició entre 1/MIN i 7/MAX: la intensitat
de refrigeració es pot ajustar d'acord amb les preferències
de l'usuari.
Termòstat en posició 7/MAX: intensitat de refrigeració
màxima.
Per a una millor conservació dels aliments, es recomana la
posició 3-5/MED.
Termòstat en posició • : refrigeració i llum apagats.
Termòstat en posició ECO GREEN: funció ECO activa.

CONGELACIÓ D’ALIMENTS FRESCOS  
Col·loqueu els aliments frescos que vulgueu congelar dins
de la cistella inferior. Eviteu el contacte directe amb
aliments ja congelats. Per congelar la
quantitat de menjar que indica la placa identificativa, situeu
el comandament del termòstat en una posició lleugerament
més baixa abans d’introduir els aliments frescos (per
exemple, si el termòstat funciona amb nombres i el valor
seleccionat és el 4, situeu el comandament en el 3,5).
Al cap de 24 hores, els aliments estaran congelats. Torneu a
situar el comandament del termòstat en la posició anterior.

SUBSTITUCIÓ DE LA BOMBETA 
Abans de canviar la bombeta, desendolleu el cable
d'alimentació de la xarxa elèctrica.
Per treure la bombeta, feu-la girar en sentit antihorari com
es mostra en la figura.
Comproveu la bombeta. Si cal, descargoleu la bombeta
espatllada i canvieu-la per una bombeta tradicional (de les
mateixes característiques que l'anterior) o per una bombeta
de LED del mateix tipus, que només trobareu a través del
nostre servei postvenda o dels nostres distribuïdors
autoritzats.

NETEJA
Netegeu regularment l'aparell amb un drap i una solució
d'aigua tèbia i sabó suau especial per a la neteja de l'interior
de neveres.
No feu servir eines ni detergents abrasius.
Per garantir un flux continu de
l'aigua de descongelació,
netegeu regularment l'interior
de l'orifici de desguàs de la
part posterior de la nevera, a
prop del calaix per a fruites i
verdures, amb l'eina
subministrada.
Abans de realitzar qualsevol operació de manteniment o
neteja, desendolleu l'aparell o desconnecteu-lo de la xarxa
elèctrica.

DESCONGELACIÓ DEL COMPARTIMENT DE LA
NEVERA 
La descongelació del compartiment de la nevera és
un procés completament automàtic.
Les petites gotes d’aigua de la paret posterior de l’interior
del compartiment de la nevera indiquen que la fase de
descongelació automàtica està en curs. L’aigua de
descongelació corre automàticament cap a un orifici de
desguàs i es recull en un recipient, on s’evapora.

DESCONGELACIÓ DEL COMPARTIMENT DEL
CONGELADOR
Cal descongelar el congelador una o
dues vegades a l'any o quan s'hi
acumula massa gebre (de 3 mm de
gruix). La formació de gebre és
normal. La quantitat i velocitat
d'acumulació del gebre depèn de les
condicions de l'habitació i de la freqüència d'obertura de la
porta. Per descongelar la unitat, apagueu tot l'aparell i
retireu tots els aliments. Deixeu la porta del congelador
oberta perquè el gebre es descongeli. Traieu el tap de
desguàs de l'aigua de descongelació i col·loqueu-hi un
recipient a sota (vegeu la figura). Un cop completada
l'operació, torneu a posar el tap de desguàs de l'aigua de
descongelació. Netegeu l'interior del congelador. Esbandiu i
eixugueu bé. Torneu a encendre el compartiment del
congelador (o tot l'aparell) i emmagatzemeu-hi aliments a
dins.
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