
TABEL ALARME Semnal Cauză Soluţie

Alarmă uşă deschisă Se aude semnalul acustic, iar simbolul de 
alarmă  clipeşte

Uşa a rămas deschisă mai mult de 
2 minute Închideţi uşa

Alarmă temperatură
Alarma acustică este activată, cele 5 leduri 
pentru temperatura din congelator clipesc 

intermitent, iar ledul roșu  rămâne aprins

Temperatura din interior nu este 
adecvată

Apăsaţi pe butonul ; alarma acustică se 
oprește, cele 5 leduri pentru temperatura din 
congelator clipesc intermitent, iar ledul roșu 

 rămâne aprins până când se atinge o 
temperatură < -10°C.

Alarmă referitoare la o 
întrerupere prelungită a 

curentului

Se activează alarma acustică, indicatorul  
rămâne aprins, iar indicatorul  jelzőfény 

villog.

Întrerupere prelungită a curentului, 
care poate duce la creșterea 

temperaturii interne până la 0°C
Apăsaţi pe butonul ; alarma acustică se 

oprește.

Defecţiune Cele 3 leduri centrale pentru temperatura 
frigiderului clipesc intermitent pe afișaj Defecţiune a produsului Contactaţi serviciul de asistenţă tehnică

RO

1. Panoul de comandă
Compartimentul frigider
2. Lumina din compartimentul frigider (sistem cu leduri)
3. Ventilator
4. Rafturi / Zona pentru rafturi
5. Sistem aer rece Multi-flow
6. Raft pentru sticle*
7. Compartiment de răcire (mai ales pentru carne şi 

peşte)*
8. Plăcuţa cu datele tehnice, cu numele comercial
9. Sertarul pentru legume şi fructe (Crisper)
10. Element despărţitor sertar Crisper*
11. Kit reversibilitate uşi
12. Suport pentru ouă
13. Suport pentru sticle
14. Rafturi pe uşă
15. Garnituri uşă
Compartimentul congelator
15. Garnituri uşă
16. Zona superioară cu uşiţă (zonă pentru congelare sau 

pentru conservarea alimentelor congelate)
17. Dispozitiv pentru producerea gheţii, cu eliberare prin 

rotire
18. Rafturi
19. Coşuri pentru conservarea alimentelor congelate
20. Rafturi pe uşa congelatorului, pentru produse 

congelate cu o durată scurtă de păstrare 
(compartiment de conservare  ).

Protecţie antibacteriană:
- Filtru antibacterian* în ventilator (3)
- Aditivi antibacterieni* din acelaşi material ca şi sertarul 

pentru legume şi fructe (9)
- Garniturile uşii sunt fabricate din materiale care inhibă 

creşterea bacteriană (15)
* Disponibile la anumite modele

SCHIMBAREA DIRECŢIEI DE DESCHIDERE A 
UŞILOR
- consultaţi instrucţiunile anexate (Model Version_1)
Specificaţiile, datele tehnice şi imaginile pot varia, în 
funcţie de model. 

Înainte de a utiliza aparatul, citiţi cu atenţie 
instrucţiunile de utilizare.

AFIŞAJ INTELIGENT
Această funcţie opţională poate fi folosită pentru a economisi energia. Pentru a activa funcţia Afişaj inteligent, apăsaţi 
simultan pe butoanele  °C Frigider ş  °C Congelator timp de cel puţin 3 secunde, până când se aude un semnal 
acustic. Pentru a dezactiva funcţia repetaţi procedura. Reţineţi că această funcţie nu deconectează aparatul de la 
alimentarea cu energie, ci reduce doar energia consumată de afişajul extern (consultaţi Instrucţiunile de utilizare).
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VENTILATORUL
Ventilatorul îmbunătăţeşte distribuirea temperaturii în compartimentul frigiderului, 
permiţând o conservare mai bună a alimentelor. În mod implicit, ventilatorul este pornit. 
Ventilatorul se opreşte automat din funcţionare când se deschide uşa frigiderului 
(consultaţi Instrucţiunile de utilizare).
Pentru a opri VENTILATORUL, apăsaţi şi ţineţi apăsate butoanele Eco Night şi 
Congelator °C timp de 3 sec.: se va auzi un semnal sonor, iar simbolul „6th Sense Fresh 
Control” se va stinge din nou, confirmând oprirea ventilatorului.
Pentru a porni VENTILATORUL, repetaţi procedura.

FUNCŢIA 6th SENSE FRESH CONTROL
Această funcţie se activează automat pentru a asigura 
condiţiile optime de păstrare a alimentelor depozitate. Pentru 
a activa „6th Sense Fresh Control”, apăsaţi şi ţineţi apăsate 
simultan butoanele  Eco Night şi  Congelator °C timp de 
3 secunde, până când se aude un semnal sonor. Pentru a 
dezactiva funcţia, repetaţi procedura.
Notă: Reţineţi că dezactivarea funcţiei „6th Sense Fresh 
Control” opreşte VENTILATORUL.

ON/STANDBY 
Pentru a pune produsul în Stand-by, ţineţi apăsat 
timp de 3 secunde. Toate simbolurile se sting, 
cu excepţia indicatorului On/Standby . Apăsaţi 
din nou pentru a reactiva aparatul (consultaţi 
Instrucţiunile de utilizare).

FUNCŢIA ECO NIGHT (TARIF NOCTURN)
Apăsaţi pentru a activa/dezactiva funcţia Eco Night. Datorită funcţiei Eco Night, consumul 
de energie al aparatului este concentrat în timpul orelor cu tarif redus, de obicei noaptea 
(consultaţi Instrucţiunile de utilizare).

LEDURILE PENTRU TEMPERATURA DIN 
FRIGIDER
Pentru a regla temperatura din frigider, apăsaţi 
pe butonul  °C Frigider. Temperatura frigiderului 
poate fi reglată între +2°C şi +8°C, după cum indică 
ledurile de temperatură ale frigiderului.

BUTONUL TEMPERATURA FRIGIDERULUI / FAST COOL 
(RĂCIRE RAPIDĂ)
Prin utilizarea funcţiei Fast Cool (Răcire rapidă) este 
posibil să se intensifice răcirea în compartimentul 
frigider. Se recomandă să se utilizeze această funcţie 
când se introduc cantităţi foarte mari de alimente în 
compartimentul frigider. Apăsaţi & ţineţi apăsat timp 
de 3 secunde butonul  °C Frigider pentru a activa/
dezactiva funcţia Fast Cool (Răcire rapidă). Când 
este activată, indicaţia pentru Răcire rapidă (Fast 
Cool) va fi afişată de ledurile de temperatură ale 
frigiderului, după cum se arată în secvenţa de alături. 
Funcţia se dezactivează automat după 6 ore, sau 
poate fi dezactivată manual, apăsând pe butonul  
°C Frigider.

PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A APARATULUI 
După ce aţi conectat aparatul la reţea, acesta începe să 
funcţioneze automat. După pornirea aparatului, aşteptaţi cel puţin 
4-6 ore înainte de a introduce alimentele în aparat. Când aparatul 
este racordat la reţeaua de alimentare, afişajul se luminează şi 
toate simbolurile apar pe acesta timp de aproximativ 1 secundă. 
Se aprind valorile implicite (din fabricaţie) ale setărilor pentru 
compartimentele congelator şi frigider.

ALARMĂ ÎNTRERUPERE 
CURENT
Indicator pentru alarma 
referitoare la o întrerupere 
prelungită a curentului (consultaţi 
Instrucţiunile de utilizare).

Buton STOP / simbol ALARMĂ
Apăsaţi în caz de alarmă (consultaţi tabelul cu alarmele de 
mai jos). Pentru a bloca/debloca tastele panoului de comandă, 
apăsaţi pe butonul de oprire alarmă timp de 3 secunde: 
indicatorul Blocare taste  va fi afişat pentru scurt timp şi se va 
auzi un semnal acustic.

LEDURILE PENTRU TEMPERATURA DIN 
CONGELATOR
Pentru a regla temperatura din congelator, 
apăsaţi pe butonul  °C Congelator. Temperatura 
congelatorului poate fi reglată între -16°C şi -24°C, 
după cum indică ledurile de temperatură ale 
congelatorului.

BUTONUL TEMPERATURA CONGELATORULUI / FAST FREEZE 
(CONGELARE RAPIDĂ)
Se recomandă să se utilizeze această funcţie când se 
introduc cantităţi foarte mari de alimente în compartimentul 
congelator. Cu 24 de ore înainte de a congela alimente 
proaspete, apăsaţi & ţineţi apăsat timp de 3 secunde 
butonul  Congelator pentru a activa funcţia Fast Freeze 
(Congelare rapidă). Când este activată, indicaţia pentru 
Fast Freeze (Congelare rapidă) va fi afişată de ledurile 
de temperatură ale congelatorului, după cum se arată în 
secvenţa de alături. După 24 de ore introduceţi alimentele 
de congelat în coşul superior din compartimentul 
congelator. Funcţia se dezactivează automat după 48 de 
ore, sau poate fi dezactivată manual, apăsând pe butonul 

 °C Congelator.

Indicator BLOCARE 
TASTE
(consultaţi Instrucţiunile de 
utilizare)
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