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roCuprinsroInstruc iune de utilizare

Indica ii de siguran  
i de avertizare

Înainte de a pune aparatul 
în func iune
Citi i cu aten ie instruc iunile 
de utilizare i de montaj! 
Ele con in informa ii importante 
privind instalarea, folosirea 
i între inerea aparatului.

Produc torul nu r spunde, dac  
dvs. neglija i indica iile i 
avertiz rile instruc iunii de 
utilizare. P stra i toate 
documentele pentru folosirea lor 
ulterioar  sau pentru urm torul 
utilizator.

Siguran a tehnic
Aparatul con ine cantit i mici de 
agent de r cire R600a, care 
este ecologic , dar 
inflamabil .Ave i grij  ca în 
timpul transportului sau 
montajului s  nu se deterioreze 
conductele circuitului agentului 
de r cire. Stropii de agent de 
r cire se pot aprinde sau pot 
duce la r nirea ochilor.

În caz de deteriorare
ine i la distan  de aparat 

focul deschis sau sursele 
de aprindere.
Se va aerisi camera timp 
de câteva minute.
Se opre te aparatul 
i se scoate techerul 

de re ea.
Se va informa serviciul clien i.

Cu cât se afl  o cantitate mai 
mare de substan  frigorific  
în aparat, cu atât mai mare 
trebuie s  fie camera în care 
se afl  aparatul. În camere prea 
mici, în cazul unei scurgeri 
se poate forma un amestec 
inflamabil de gaz-aer. 
Pentru o cantitate de 8 g solu ie 
frigorific  spa iul trebuie s  fie 
de cel pu in 1 m³. Cantitatea 
de solu ie de r cire 
a aparatului dvs. este 
men ionat  pe pl cu a de tip din 
interiorul aparatului.
Dac  se deterioreaz  cablul de 
racordare la re ea al acestui 
aparat, acesta trebuie înlocuit de 
c tre produc tor, de c tre 
serviciul pentru clien i sau de 
c tre o persoan  calificat  în 
mod similar. Instala ii i repara ii 
neprofesionale pot pune 
utilizatorul în pericol.
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Repara iile pot fi f cute numai 
de c tre produc tor, serviciul 
pentru clien i sau de c tre o 
persoan  calificat  în mod 
similar.
Pot fi folosite numai piese 
originale ale produc torului. 
Numai la aceste piese 
produc torul garanteaz , c  ele 
îndeplinesc cerin ele de 
siguran .
O prelungire a cablului 
de racordare la re ea trebuie 
procurat  numai de la serviciul 
pentru clien i.

La utilizare

Nu folosi i niciodat  aparate 
electrice în interiorul aparatului 
(de ex. aparate de înc lzit, 
aparate electrice de produs 
ghea  etc.). Pericol de 
explozie!
Nu dezghe a i niciodat  
aparatul cu un cur tor 
cu aburi! Aburul poate ajunge 
la p r ile electrice i poate 
declan a un scurt-circuit. 
Pericol de electrocutare!
Nu acoperi i orificiile de 
aerisire ale aparatului.

Nu folosi i obiecte ascu ite sau 
cu muchii t ioase pentru a 
îndep rta straturile de brum  
sau de ghea . A i putea astfel 
s  deteriora i conductele 
solu iei de r cire. Stropii 
de solu ie de r cire se pot 
aprinde sau pot 
duce la r nirea ochilor. 
Nu depozita i produse cu gaz 
carburant inflamabil (de ex. 
spray-uri) i nici substan e 
explozive. Pericol de explozie!
Soclul, sertarele, u ile etc. nu 
vor fi folosite abuziv ca treapt  
de p ire sau pentru sprijinire.
Pentru dezghe are i cur ire 
se scoate techerul din priz  
sau se opre te siguran a. Se 
va trage de techer, nu de 
cablul de racordare!
Alcoolul cu procent mare 
de t rie se va depozita numai 
bine închis i în pozi ie 
vertical .
P r ile din material plastic i 
garnitura u ii nu se vor 
murd ri cu ulei sau gr sime. 
Astfel p r ile din material 
plastic i garnitura u ii devin 
poroase.
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Evitarea de riscuri pentru 
copii i persoane periclitate:
În pericol sunt copiii, 
persoanele limitate în 
percep ia lor fizic  i psihic  
precum i persoanele, care nu 
au suficiente cuno tin e pentru 
deservirea sigur  a aparatului.
Asigura i-v , c  persoanele 
periclitate i copiii au în eles 
pericolele.
O persoan  responsabil  
pentru siguran  trebuie s  
supravegheze sau s  îndrume 
copiii i persoanele periclitate 
la aparat.
Numai copiii peste 8 ani pot 
utiliza aparatul.
Supraveghea i copiii la 
cur are i între inere.
Nu permite i niciodat  copiilor 
s  se joace cu aparatul.
În congelator nu se vor p stra 
lichide în sticle i cutii (în 
special b uturi 
carbogazoase). Sticlele i 
cutiile ar putea s  se sparg !
Nu introduce i niciodat  în 
gur  alimente imediat dup  ce 
le-a i scos din congelator. 
Pericol de r nire!
Evita i contactul prelungit al 
mâinilor cu alimentele 
congelate, ghea a sau evile 
vaporizatorului etc. 
Pericol de r nire!

Copii în gospod rie

Nu încredin a i copiilor 
ambalajul sau p r i ale 
acestuia. 
Pericol de asfixiere din cauza 
cartoanelor pliate i a foliilor!
Aparatul nu este o juc rie 
pentru copii!
La aparatul cu broasc  la u :  
cheia va fi p strat  într-un loc 
inaccesibil pentru copii.

Condi ii generale
Aparatul este indicat pentru

r cirea i congelarea 
de alimente,
prepararea ghe ii.

Acest aparat este destinat 
utiliz rii casnice în gospod riile 
individuale i pentru mediul 
casnic.
Aparatul este deparazitat 
conform Directivei UE 2004/
108/EC.
Circuitul de solu ie de r cire 
este verificat în ceea ce prive te 
etan eitatea.
Acest aparat corespunde 
prevederilor de siguran  
relevante pentru aparate 
electrice (EN 60335-2-24).
Acest aparat este adecvat 
pentru o utilizare pân  la o 
în l ime de maxim 2000 de 
metri deasupra nivelului m rii.
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Indica ii de salubrizare

 Predarea la de euri 
a ambalajului
Ambalajul protejeaz  aparatul dvs. 
de deterior ri în timpul transportului. 
Toate materialele folosite sunt ecologice 
i refolosibile. V  rug m s  v  aduce i 
i dvs. aportul: salubriza i ambalajul 

conform normelor ecologice.

Despre c ile actuale de salubrizare 
v  rug m s  v  informa i la comerciantul 
de specialitate sau la administra ia 
local .

 Predarea aparatului vechi
Aparatele vechi nu sunt de euri f r  
valoare! Printr-o salubrizare ecologic  
pot fi recuperate materii prime valoroase.

m Avertizare

La aparatele scoase din uz

1. Se scoate techerul de re ea.

2. Se separ  cablul de racordare 
împreun  cu fi a pentru re ea.

3. Nu se scot suporturile i cutiile, pentru 
a îngreuna intrarea copiilor!

4. Nu l sa i copiii s  se joace cu aparatul 
vechi. Pericol de asfixiere!

Aparatele frigorifice con in solu ie 
de r cire i gaze în izola ie. Solu ia 
de r cire i gazele trebuie salubrizate 
în mod profesional. evile circuitului 
solu iei de r cire nu trebuie deteriorate 
pân  la salubrizarea lor regulamentar . 

Volumul de livrare
Dup  despachetare verifica i toate 
piesele, dac  nu prezint  eventuale 
deterior ri din transport.

În caz de reclama ii adresa i-v  la 
comerciantul de la care a i cump rat 
aparatul sau la serviciul nostru pentru 
clien i.

Livrarea const  din urm toarele p r i:

Aparat independent

Dotare (în func ie de model)

Pung  cu material de montaj

Instruc iune de utilizare

Instruc iunea de montaj

Caietul serviciului pentru clien i

Anexa garan iei

Informa ii referitoare la consumul de 
energie i zgomote

Acest aparat este marcat 
corespunz tor directivei europene 
2012/19/UE în privin a aparatelor 
electrice i electronice vechi 
(waste electrical and electronic 
equipment – WEEE).

Directiva prescrie cadrul pentru o 
preluare înapoi, valabil  în 
întreaga UE, i valorificarea 
aparatelor vechi.
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Locul de instalare
Ca loc de instalare este indicat  o 
camer  uscat , cu posibilit i de aerisire. 
Locul de instalare nu ar trebui s  fie 
expus razelor solare directe i nu ar 
trebui s  se afle în apropierea unei surse 
de c ldur  cum ar fi cuptorul, caloriferul, 
etc. Dac  instalarea lâng  o surs  
de c ldur  este inevitabil , v  rug m s  
folosi i o plac  de izolare potrivit  
sau s  respecta i urm toarele distan e 
minime fa  de sursa de c ldur :

Fa  de ma ini de g tit electrice 
i cu gaz: 3 cm.

Fa  de focare de ardere 
cu combustibil lichid sau c rbune: 
30 cm.

Podeaua la locul de instalare nu trebuie 
s  cedeze, ea va fi eventual înt rit . 
Eventualele denivel ri ale du umelei se 
egalizeaz  a ezând ceva dedesubt. 

Distan a fa  de perete
Fig. 

Aparatul nu necesit  distan  lateral  fa  
de perete. Cu toate acestea recipientele 
i suporturile pot fi scoase de tot. 

Schimbarea de deschidere ar 
u ii
(în cazul în care este necesar)

În cazul în care este necesar: V  
recomand m s  solicita i executarea 
acestei opera iuni de c tre Service-ul 
nostru. Costurile pentru schimbarea 
sensului de deschidere a u ii le pute i 
afla de la serviciul dvs. pentru clien i 
competent.

m Avertizare

În timpul schimb rii sensului de 
deschidere u ii aparatul nu trebuie s  fie 
legat la re eaua de curent. Scoate i în 
prealabil techerul din priz . Pentru a nu 
deteriora partea din spate a aparatului, 
se va a eza suficient material de tapi erie 
dedesubt. Aparatul se apleac  cu grij  
a ezându-se pe partea din spate. 

Indica ie
Dac  aparatul este culcat pe spate, nu 
trebuie s  fie montat distan ierul de 
perete.
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Aten ie la temperatura 
camerei i la aerisire

Temperatura camerei
Aparatul este proiectat pentru o anumit  
clas  de clim . În func ie de clasa 
de clim  aparatul poate fi folosit 
la urm toarele temperaturi ale camerei.

Clasa de clim  este men ionat  pe 
pl cu a de tip, Fig. .

Indica ie
Aparatul func ioneaz  în limitele 
de temperatur  a camerei ale clasei 
de clim  indicate. Dac  un aparat din 
clasa de clim  SN func ioneaz  
la temperaturi mai joase ale camerei, 
pot fi excluse defec iuni ale aparatului 
pân  la o temperatur  de +5 °C.

Aerisirea
Fig. 

La peretele din spate al aparatului aerul 
se înc lze te. Aerul înc lzit trebuie s  
poat  fi evacuat f r  piedici. Altfel 
agregatul frigorific trebuie s  lucreze mai 
intens. Aceasta m re te 
consumul de curent. Din aceast  cauz : 
nu acoperi i niciodat  orificiile de aerisire 
i nu a eza i nimic în dreptul lor!

Racordarea aparatului
Dup  instalarea aparatului se a teap  
cel pu in 1 or  pân  la punerea 
lui în func iune. În timpul transportului se 
poate întâmpla ca uleiul 
aflat în compresor s  se 
depoziteze în sistemul de r cire.

Înainte de prima punere în func iune se 
cur  interiorul aparatului (vezi 
„Cur area aparatului”).

Racordul electric
Priza trebuie s  fie în apropierea 
aparatului i trebuie s  fie liber accesibil  
i dup  instalarea aparatului. 

Aparatul corespunde clasei de 
protec ie I. Racorda i aparatul la curent 
alternativ de 220–240 V/50 Hz printr-o 
priz  instalat  conform prescrip iilor 
cu conductor de protec ie. Priza trebuie 
asigurat  cu o siguran  de 10–16 A.

La aparatele care se folosesc în ri 
neeuropene trebuie verificat, dac  
tensiunea i curentul indicat corespund 
cu valorile re elei dvs. de curent. Aceste 
date le g si i pe pl cu a de tip. Fig.  

m Avertizare

Aparatul nu trebuie în niciun caz racordat 
la un techer electronic de economisire 
a energiei.

Pentru utilizarea aparatelor noastre pot fi 
folosite ondulatoare de re ea i 
ondulatoare sinusoidale. Ondulatoarele 
conectate la re ea se folosesc la instala ii 
fotovoltaice, care se leag  direct la 
re eaua public  de electricitate. La 
solu iile insulare (de ex. vapoare sau 
cabane de munte), care nu au racord 
direct la re eaua public  de curent 
electric, trebuie folosite ondulatoare 
sinusoidale.

Clasa 
de clim

Temperatura camerei 
admis

SN +10 °C pân  la 32 °C
N +16 °C pân  la 32 °C
ST +16 °C pân  la 38 °C
T +16 °C pân  la 43 °C
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S  facem 
cuno tin  cu aparatul

V  rug m s  deschide i ultima 
pagin  cu desene. Aceast  instruc iune 
de folosire este valabil  pentru mai multe 
modele.

Dotarea modelelor poate varia.

Sunt posibile abateri la aceste ilustra ii.

Fig. 

* Nu la toate modelele.

Elemente de deservire
Fig. 

Pornirea aparatului
Fig. 

Porni i aparatul cu tasta Pornit/Oprit 1.

Aparatul începe s  r ceasc . Iluminatul 
este pornit când u a este deschis .

Noi recomand m reglarea la +4 °C.

Instruc iuni de func ionare

Dup  pornire poate dura câteva ore, 
pân  când au fost atinse temperaturile 
reglate.

Înainte de aceasta nu introduce i 
alimente în aparat.

1–4 Elemente de deservire
5 Iluminarea (LED) 
6 Suportul de sticl  din 

compartimentul de r cire
7 Cutia pentru legume
8 Compartiment pentru unt 

i brânzeturi *
9 Suport pentru ou *
10 Suport pentru sticle mari
11 Sertarul pentru alimente 

congelate (mici)
12 Suportul de sticl  din 

compartimentul de congelare
13 Sertarul pentru alimente 

congelate (mari)
14 Evacuarea apei de dezghe are
15 Picioare cu urub

A Compartimentul de r cire
B Compartimentul de congelare

1 Tasta Pornit/Oprit

Serve te la pornirea i oprirea 
întregului aparat.

2 Indicator de temperatur  
compartiment de r cire 
Cifrele corespund temperaturilor 
reglate în compartimentul de 
r cire în °C.

3 Indicatorul Supercongelare 
Lumineaz , când este pornit  
supercongelarea.

4 Tasta de reglare a temperaturii 
în compartimentul de r cire

Cu tasta se regleazã temperatura 
compartimentului de rãcire.
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În timp ce func ioneaz  agregatul 
frigorific, se formeaz  perle de ap  
sau brum  pe partea din spate 
a compartimentului de r cire, acest 
lucru fiind condi ionat de func ionare. 
Nu este necesar  îndep rtarea 
stratului de brum  sau tergerea 
perlelor de ap . Peretele din spate se 
dezghea  automat. Apa de topire 
este colectat  în jgheabul 
de scurgere, Fig. , apoi este 
condus  la agregatul frigorific i acolo 
se evapor .

P r ile frontale ale carcasei se 
înc lzesc u or, aceasta împiedic  
formarea de condens în zona 
garniturii u ii.

Dac  u a compartimentului 
de congelare nu se poate deschide 
imediat dup  închidere, a tepta i un 
moment, pân  când subpresiunea 
format  s-a echilibrat.

Din cauza func ion rii sistemului 
de r cire gr tarele de congelare se 
pot acoperi 
repede cu brum  în anumite locuri. 
Aceasta nu are nici o influen  asupra 
func ion rii sau a consumului 
de curent. Dezghe area devine 
necesar  abia când pe toat  suprafa a 
gr tarului de congelare s-a format un 
strat de brum  sau ghea  cu 
o grosime mai mare de 5 mm.

Reglarea temperaturii
Fig. 

Compartimentul de r cire
Temperatura este reglabil  de la +2 °C 
pân  la +8 °C.

Ap sa i tasta de reglare a temperaturii 4 
de atâtea ori, pân  când este reglat  
temperatura dorit  a compartimentului 
de r cire.

Se memoreaz  temperatura reglat  
ultima dat . Temperatura reglat  este 
afi at  pe indicatorul de temperatur  2.

Compartimentul de congelare
Temperatura în compartimentul 
de congelare este dependent  
de temperatura din compartimentul 
de r cire.

Temperaturi mai sc zute 
în compartimentul de r cire produc 
temperaturi mai sc zute i în 
compartimentul de congelare.
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Capacitatea util
Datele privind capacitatea util  le 
g si i în aparatul dvs. pe pl cu a de tip. 
Fig. 

Folosirea mereu a întregului 
volum de congelare
Pentru a putea depozita cantitatea 
maxim  de alimente congelate, 
pot fi scoase toate piesele de dotare. 
Alimentele pot fi apoi stivuite direct pe 
suporturi i pe fundul compartimentului 
de congelare.

Scoaterea pieselor de dotare
L zile pentru alimente congelate se trag 
în afar  pân  la opritor, se ridic  în fa  
i se scot. Fig. 

Compartimentul 
de r cire
Compartimentul de r cire este locul de 
p strare ideal pentru carne, mezeluri, 
pe te, produse lactate, ou , mânc ruri 
g tite i produse de panifica ie.

Aten ie la introducerea pentru 
p strare

P stra i alimente proaspete, 
nealterate. Astfel calitatea i 
prospe imea se p streaaz  mai mult 
timp.

La produse finite i m rfuri ambalate 
respecta i data de valabilitate i de 
consum indicat  de produc tor.

Pentru a p stra aroma, culoarea i 
prospe imea, introduce i alimentele 
bine ambalate i acoperite. Astfel se 
evit  transmiterea de mirosuri i 
color ri ale pieselor din mase plastice 
în compartimentul de r cire.

Mânc rurile i b uturile calde se vor 
l sa mai întâi s  se r ceasc  i apoi 
se pun în aparat.

Indica ie
Evita i contactul între alimente i peretele 
din spate. Altfel este afectat  circula ia 
aerului.

Alimentele sau ambalajul ar putea s  
înghe e lipite de peretele din spate.

Aten ie la zonele mai reci din 
compartimentul de r cire
Prin circula ia aerului în compartimentul 
de r cire se formeaz  zone cu grad 
diferit de r cire:

Zona cea mai cald  este pe u , sus 
de tot. 

Indica ie
În zona cea mai cald  p stra i de ex. 
ca caval i unt. Ca cavalul î i poate 
desf ura aroma în continuare, iar 
untul r mâne în stare de a fi întins pe 
pâine.

Zona cea mai rece este în recipientul 
deta abil.

Indica ie
În zona cea mai rece p stra i alimente 
sensibile, (de ex. pe te, mezeluri, 
carne).
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Lada pentru legume cu 
regulator de umiditate
Fig.  
Pentru a crea clima optim  de depozitare 
pentru legume i fructe, umiditatea 
aerului în lada pentru legume poate fi 
reglat  în func ie de cantitatea 
de depozitat:

cantit i mici de legume i fructe – 
umiditate ridicat  a aerului

cantit i mari de legume i fructe – 
umiditate sc zut  a aerului

Indica ii
Fructe sensibile la frig (de ex. ananas, 
banane, papaya i fructe citrice) i 
legume sensibile la frig (de ex. vinete, 
castrave i, zucchini, ardei, ro ii i 
cartofi) ar trebui pentru p strarea 
optim  a calit ii i aromei s  fie 
p strate în afara frigiderului 
la temperaturi de circa +8 °C pân  la 
+12 °C.

În func ie de cantitatea i felul 
alimentelor depozitate în lada pentru 
legume se poate forma ap  
de condens. Îndep rta i apa de 
condens cu o cârp  uscat  i adapta i 
umiditatea aerului în lada pentru 
legume cu ajutorul regulatorului 
de umiditate.

Compartimentul de  
congelare

Compartiment de congelare se 
folose te:

pentru p strarea alimentelor 
congelate.

pentru producerea de cuburi 
de ghea .

pentru congelarea de alimente.

Indica ie
Ave i grij  ca u a compartimentului 
de congelare s  fie mereu închis ! Când 
u a este deschis  se topesc alimentele 
congelate i în compartimentul de 
congelare se formeaz  mult  ghea . În 
afar  de aceasta: se risipe te energie 
datorit  consumului mare de curent!

Capacitatea maxim  
de congelare
Datele privind capacitatea maxim  
de congelare în 24 de ore le g si i pe 
pl cu a de tip. Fig. 

Premise pentru capacitatea de 
congelare max.

Porni i super congelarea înainte de 
introducerea de marf  proasp t  (Vezi 
capitolul Super congelarea).

Scoate i piesele din dotare. A eza i 
alimentele direct pe suporturi i pe 
fundul compartimentului de congelare.
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Congela i cantit ile mai mari de 
alimente de preferin  în 
compartimentul cel mai de sus. Acolo 
ele se congeleaz  foarte repede 
i astfel i cu menajamente.

Congela i alimentele proaspete cât 
mai aproape de pere ii laterali.

Congelarea 
i p strarea

Cump rarea de alimente 
congelate

Ambalajul nu trebuie s  fie deteriorat.

Trebuie avut  în vedere data 
de p strare.

Temperatura în lada frigorific  
de vânzare trebuie s  fie -18 °C 
sau mai sc zut .

Alimentele congelate se transport  pe 
cât este posibil într-o geant  izolant  
i se introduc 

repede în compartimentul 
de congelare.

Congelarea alimentelor

Pentru congelare folosi i numai 
alimente proaspete i neîndoielnice.

Alimentele de congelat nu trebuie 
atinse de alimente deja congelate.

Alimentele trebuie ambalate etan  ca 
s  nu- i piard  gustul sau s  nu se 
usuce.

P strarea alimentelor 
congelate
Împinge i lada pentru alimente congelate 
pân  la opritor, pentru a asigura 
circula ia nestingherit  a aerului.

Dac  sunt multe alimente de depozitat, 
alimentele pot fi stivuite direct 
pe suporturile de sticl  sau pe fundul 
compartimentului de congelare. 

1. Pentru aceasta se scot toate l zile 
pentru alimente congelate. 

2. L zile pentru alimente congelate se 
trag în afar  pân  la opritor, se ridic  
în fa  i se scot. Fig. 

Congelarea 
de alimente proaspete
Pentru congelare folosi i numai alimente 
proaspete i neîndoielnice.

Pentru a p stra cât mai bine valoarea 
nutritiv , aroma i culoarea, legumele ar 
trebui op rite înainte de congelare. La 
vinete, ardei, dovlecei i sparanghel 
nu este necesar  op rirea.

C r i despre congelare i op rire g si i 
în libr rii.

Indica ie
Alimentele de congelat nu trebuie atinse 
de alimente deja congelate.

Pentru congelare sunt indicate: 
Produse de brut rie, pe te i fructe de 
mare, vânat, carne de pas re, fructe, 
verde uri, ou  f r  coaj , produse 
lactate ca brânz , unt i brânz  de 
vaci, mâncare g tit  i resturi de 
mâncare ca supe, supe consistente, 
carne g tit  i pe te, preparate din 
cartofi, sufleuri i deserturi.

Pentru congelare nu sunt indicate: 
Soiurile de legume, care de regul  se 
consum  crude, cum sunt salata sau 
ridichile, ou  în coaj , struguri, mere 
întregi, pere sau piersici, ou  fierte 
tari, iaurt, lapte b tut, smântân , fri c  
i maionez .
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Ambalarea alimentelor 
congelate

Alimentele trebuie ambalate etan  ca s  
nu- i piard  gustul sau s  nu se usuce.

1. Se pun alimentele în ambalaj.

2. Se scoate aerul prin presare.

3. Se închide ambalajul etan .

4. Se înscrip ioneaz  
ambalajul cu con inutul i data 
congel rii.

Sunt potrivite pentru ambalare:
folii din material plastic, folii-tub din 
polietilen , folii din aluminiu, cutii 
de congelare. 
Aceste produse le g si i în comer ul 
de specialitate.

Neindicate pentru ambalare sunt:
hârtia de ambalaj, hârtia de pergament, 
celofanul, pungile de gunoi i pungile 
folosite de la cump r turi.

Pentru închidere sunt indicate:
Inele de cauciuc, clipsuri din material 
plastic, fire de legat, benzi adezive 
rezistente la frig sau altele asem n toare

Pungile i folia din polietilen  gen furtun 
pot fi închise cu ajutorul unui aparat 
de lipit pungi.

Perioada de valabilitate 
a alimentelor congelate
Durata de p strare depinde de felul 
alimentelor.

La o temperatur  de -18 °C:

pe te, mezeluri, mânc ruri g tite, 
produse de panifica ie:

pân  la 6 luni

brânz , carne de pui, carne:

pân  la 8 luni

legume, fructe:

pân  la 12 luni

Super congelarea
Alimentele trebuie pe cât este posibil 
s  fie congelate pân  la miez, pentru 
ca s  se p streze vitaminele, substan ele 
nutritive, aspectul i gustul.

Cu câteva ore înainte de introducerea 
alimentelor proaspete porni i super 
congelare, pentru a evita o cre tere 
nedorit  a temperaturii. 

În general sunt suficiente 4–6 ore.

Aparatul lucreaz  continuu dup  pornire, 
în compartimentul de congelare se 
atinge o temperatur  foarte sc zut .

Dac  trebuie utilizat  capacitatea 
maxim  de congelare, trebuie pornit  
Supercongelarea cu 24 de ore înaintea 
introducerii m rfurilor proaspete.

Cantit i de alimente mai mici (pân  la 
2 kg) pot fi congelate f r  super 
congelare.

Pornirea i oprirea
Fig. 

Ap sa i tasta de reglare a temperaturii 4 
de atâtea ori, pân  când lumineaz  
indicatorul super 3.

Supercongelarea se opre te automat 
dup  cel mai târziu 2½ zile.
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Dezghe area 
produselor congelate
În func ie de natura acestora 
i de scopul utiliz rii se poate alege una 

din urm toarele posibilit i:

la temperatura camerei

în frigider

în cuptorul electric, cu/f r  ventilator 
de aer cald

în cuptorul cu microunde

m Aten ie

Alimentele congelate dezghe ate par ial 
sau total nu vor fi recongelate. Ele pot fi 
congelate din nou abia dup  ce au fost 
preparate (fierte sau pr jite).

Nu va mai fi folosit  în întregime durata 
de p strare a alimentului congelat.

Dotare
(nu la toate modelele)

Compartiment pentru unt 
i brânzeturi

Prin ap sare u oar  în mijlocul clapetei 
compartimentului pentru unt acesta se 
deschide.

Compartimentul se ridic  de jos i se 
scoate pentru cur are.

Suport de u  „EasyLift” 
reglabil
Fig.  
Suportul de depozitare poate fi reglat în 
în l ime f r  s  fie scos.

Ap sa i concomitent butoanele laterale 
ale suportului pentru a deplasa suportul 
în jos. Suportul se poate deplasa în sus 
f r  ap sarea butoanelor.

Suportul pentru sticle
Fig.  
Suportul pentru sticle împiedic  
r sturnarea sticlelor la deschiderea 
i închiderea u ii.

Suporturile de sticl
Dvs. pute i varia suporturile în interiorul 
aparatului în func ie de necesit i: Pentru 
aceasta suportul se trage în afar , se 
ridic  în fa  i se scoate.

Suporturi variabile
Fig.  
Suportul poate fi rabatat în jos în caz de 
nevoie: trage i suportul în fa , coborâ i-l 
i ap sa i spre spate.

El este indicat pentru depozitarea de 
alimente i sticle.

Recipient deta abil
Fig.  
Pute i scoate recipientul pentru înc rcare 
sau desc rcare. Pentru aceasta ridica i 
recipientul i trage i-l afar . Suportul 
recipientului este variabil.

Suportul pentru sticle
Fig.  
În suportul pentru sticle pot fi p strate 
sticlele în siguran . Suportul este 
variabil.
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Recipient pentru legume liber
Fig.  
Piesa poate fi scoas .

Lad  pentru alimente 
congelate (mare)
Fig. /13

Pentru depozitarea de alimente 
congelate mari de ex. curcani, ra e 
i gâ te.

Indica ie
Placa desp r itoare (în cazul în care 
exist ) nu poate fi scoas .

T vi a pentru ghea
Fig. 

1. T vi a pentru ghea  se umple ¾ 
cu ap  potabil  i se a eaz  
în compartimentul de congelare.

2. T vi a pentru ghea  prins  se va 
desprinde numai cu un obiect bont (o 
coad  de lingur ).

3. Desprinde i cuburile de ghea  inând 
pu in t vi a sub ap  curent  
sau fluturând-o pu in.

Acumulatoare frigorifice
În caz de pan  de curent sau în cazul 
unei defec iuni acumulatoarele frigorifice 
întârzie înc lzirea alimentelor congelate. 
Timpul de depozitare cel mai lung 
se atinge a ezând acumulatoarele 
de frig din compartimentul de sus 
deasupra alimentelor.

Acumulatorul frigorific poate fi scos 
i pus de ex. într-o geant  frigorific  

pentru p strarea 
temporar  la rece a alimentelor.

Eticheta „OK”
(nu la toate modelele)

Cu controlul temperaturii „OK” pot fi 
determinate temperaturi sub +4 °C. 
Coborâ i temperatura în trepte, dac  
eticheta nu arat  „OK”.

Indica ie
La punerea în func iune a aparatului 
poate dura pân  la 12 ore, pân  când 
este atins  temperatura.

Reglare corect

Oprirea i scoaterea 
din func iune 
a aparatului

Deconectarea aparatului
Fig. 

Se apas  tasta Pornit/Oprit 1. 
Indicatorul de temperatur  2 se stinge i 
agregatul frigorific se opre te.

Scoaterea din 
func iune a aparatului

Dac  nu ve i folosi aparatul pentru mai 
mult timp:

1. Opri i aparatul

2. Scoate i techerul de la re ea 
sau opri i siguran a.

3. Cur a i aparatul.

4. L sa i u a aparatului deschis .
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Dezghe are

Compartimentul de r cire
Dezghe area se face automat.

Apa de dezghe are trece prin jgheabul 
apei de dezghe are în gaura 
de evacuare i apoi în zona 
de evaporare a aparatului.

Compartimentul de congelare
Compartimentul de congelare nu se 
dezghea  automat, pentru c  alimentele 
congelate nu au voie s  se dezghe e. 
Stratul de ghea  din compartimentul 
de congelare înr ut e te transferul 
de frig asupra alimentelor congelate 
în compartimentul de congelare i cre te 
consumul de curent. Îndep rta i în mod 
regulat stratul de brum .

m Aten ie

Stratul de brum  sau de ghea  nu se 
rade cu cu itul sau cu obiecte ascu ite. 
A i putea astfel s  deteriora i conductele 
solu iei de r cire. 
Stropii de solu ie de r cire se pot 
aprinde sau pot duce la r nirea ochilor.

Proceda i în felul urm tor:

Indica ie
Cca. 4 ore înainte de dezghe are se 
porne te supercongelarea, pentru ca 
alimentele s  ating  o temperatur  foarte 
joas  i s  poat  fi p strate mai mult 
timp la temperatura camerei.

1. Opri i aparatul pentru dezghe are.

2. Scoate i techerul din priz  sau opri i 
siguran a.

3. T vile cu alimente congelate se 
depoziteaz  într-un loc r coros. 
Acumulatoarele de frig (dac  au fost 
livrate) se a eaz  pe alimente.

4. Deschide i scurgerea apei de 
dezghe are. Fig. 

5. Pentru captarea apei de dezghe are 
poate fi folosit suportul pentru sticle 
mari. Pentru aceasta scoate i suportul 
pentru sticle mari (vezi capitolul 
„Cur area aparatului”) i a eza i-l sub 
scurgerea deschis  a apei de 
dezghe are.

6. Pentru gr birea procesului 
de dezghe are se a eaz  în aparat 
dou  oale cu ap  fierbinte, pe 
suporturi de oal .

7. Dup  dezghe are se gole te apa 
de dezghe are colectat . Restul 
de ap  de dezghe are de pe fundul 
compartimentului de congelare se 
terge cu un burete.

8. Închide i scurgerea apei de 
dezghe are.

9. A eza i suportul pentru sticle mari la 
loc în u .

10.Dup  dezghe are racorda i din nou 
aparatul i porni i-l.

Cur area aparatului

m Aten ie

Nu folosi i substan e de cur at i nici 
diluan i cu con inut de nisip, clorur  
sau de acizi.

Nu folosi i bure i care freac  sau 
zgârie. 

Pe suprafe ele metalice s-ar putea 
produce coroziune.

Nu cur a i niciodat  suporturile 
i recipientele în ma ina de sp lat 

vase.

Piesele s-ar putea deforma!
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Proceda i dup  cum urmeaz :

1. Opri i aparatul înainte de cur are.

2. Scoate i techerul din priz  sau opri i 
siguran a.

3. Scoate i alimentele congelate i 
depozita i-le într-un loc r coros. 
Acumulatoarele frigorifice (dac  
exist ) se a eaz  deasupra 
alimentelor.

4. A tepta i, pân  când stratul de brum  
s-a topit.

5. Cur a i aparatul cu o cârp  moale, 
ap  c ldu  i pu in detergent cu pH 
neutru. Apa de sp lare nu trebuie s  
ajung  la lamp .

6. Garnitura u ii se spal  numai cu ap  
curat  i apoi se freac  pân  când 
devine uscat .

7. Dup  cur are: se racordeaz  aparatul 
din nou i se porne te.

8. Introduce i alimentele congelate din 
nou.

Dotare
Toate piesele variabile ale aparatului pot 
fi scoase pentru a fi cur ate.

Scoaterea suporturilor de pe u
Fig. 

Ridica i i scoate i suporturile. 

Scoaterea suporturilor de sticl
Pentru aceasta suportul se trage în afar , 
se ridic  în fa  i se scoate. 

Scoaterea recipientului deta abil
Ridica i recipientul i trage i-l afar .

Placa scurgerii apei de dezghe are
Pentru cur area jgheabului de ap  de 
dezghe are suportul de deasupra 
recipientului de legume, Fig. /7, 
trebuie separat de placa de scurgere a 
apei de dezghe are:

1. Scoate i suportul de sticl . 

2. Ridica i i scoate i placa de scurgere 
a apei de dezghe are. Fig. 

Indica ie
Cur a i regulat jgheabul apei de 
dezghe are i gaura de scurgere cu 
be i oare cu vat  sau altceva 
asem n tor, pentru ca apa de 
dezghe are s  se poat  scurge.

Sertarul pentru legume
(nu la toate modelele)

Pl cu a sertarului pentru legume poate fi 
scoas  pentru cur are.

Ap sa i unul dup  altul butoanele 
laterale i scoate i pl cu a sertarului 
pentru legume. Fig. 

Scoaterea l zilor
Fig. 

Trage i l zile pân  la opritor, ridica i-le în 
fa  i scoate i-le.

Mirosuri
În cazul în care se observ  mirosuri 
nepl cute:

1. Opri i aparatul cu tasta Pornit/Oprit. 
Fig. /1

2. Scoate i toate alimentele din aparat.

3. Cur a i interiorul (vezi „Cur area 
aparatului”).

4. Cur a i toate ambalajele.

5. Ambala i etan  alimentele puternic 
mirositoare, pentru a se împiedica 
formarea de miros.

6. Porni i din nou aparatul.

7. Ordona i din nou alimentele în aparat.

8. Dup  24 de ore verifica i, dac  s-
a ajuns din nou la formarea de miros.
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Iluminarea (LED)
Aparatul dvs. este dotat cu un iluminat 
LED care nu necesit  între inere.

Repara iile la acest iluminat pot fi f cute 
numai de c tre un atelier de specialitate 
sau de c tre speciali ti autoriza i.

Economisirea 
de energie

Instala i aparatul într-o camer  uscat , 
cu posibilitate de aerisire. Aparatul 
nu trebuie expus la soare i nu trebuie 
s  stea în apropierea unei 
surse de c ldur  (de ex. calorifer, 
sob ).

Dac  este cazul, folosi i o plac  
izolant .

Alimentele i b uturile calde trebuie 
întâi l sate s  se r ceasc , apoi se 
a eaz  în aparat.

Pentru dezghe are pune i alimentele 
congelate în compartimentul de r cire 
folosind frigul pentru r cirea 
alimentelor.

Dezghe a i regulat stratul de ghea  
în compartimentul de congelare.

Stratul de ghea  diminueaz  
transmiterea frigului la alimente 
i m re te consumul de curent.

U a aparatului se va deschide pentru 
un timp cât mai scurt posibil.

Pentru a evita un consum de curent 
majorat, cur a i ocazional partea din 
spate a aparatului. 

În cazul în care exist :  
Monta i distan ierul de perete, pentru 
a atinge preluarea de c tre aparat 
a energiei indicate (vezi „Instruc iunea 
de montaj”). O distan  mai redus  
fa  de perete nu limiteaz  aparatul 
în func ionarea sa. Preluarea 
de energie poate s  creasc  pu in. 
Distan a de 75 mm nu poate fi 
dep it .

Dispunerea pieselor din dotare nu are 
influen  asupra prelu rii de energie 
a aparatului.

Zgomote în timpul 
func ion rii

Zgomote normale
Zgomot de fond
Motoarele func ioneaz  (de ex. agregatul 
frigorific, ventilatorul).

Zgomote bolborositoare, zumz itoare 
sau gâlgâitoare
Solu ia de r cire curge prin evi.

Clic
Motorul, întrerup torul sau ventilele 
magnetice se pornesc/se opresc.
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Evitarea zgomotelor
Aparatul nu st  plan
V  rug m s  egaliza i 
aparatul cu ajutorul unei bule cu aer. 
Folosi i pentru aceasta 
picioarele cu urub sau a eza i ceva 
dedesubt.

Aparatul „se sprijin  de ceva”
Rug m deplasa i aparatul de la mobila 
sau aparatul de care se sprijin .

Recipientele sau suprafe ele de 
depozitare se clatin  sau sunt prinse
Verifica i v  rog p r ile care pot fi scoase 
i eventual introduce i-le din nou.

Sticlele sau vasele se ating
A eza i v  rog sticlele sau vasele pu in 
dep rtate între ele.

Cum pute i înl tura singur mici deficien e
Înainte de a chema serviciul clien i:

Verifica i dac  pute i s  înl tura i singur defec iunea în baza urm toarelor indica ii.

Dvs. trebuie s  suporta i cheltuielile de consiliere ale serviciului pentru clien i – chiar 
i în perioada de garan ie!

Deficien a Cauze posibile Remediere

Temperatura se abate foarte 
mult de la cea instalat .

În unele cazuri este suficient dac  se opre te 
aparatul pentru 5 minute.

Dac  temperatura este prea ridicat , verifica i 
dac  a avut loc o apropiere a temperaturii.

Dac  temperatura este prea joas , mai 
verifica i o dat  temperatura în ziua urm toare.

Nu se aprinde nici o lamp  
de semnalizare.

C dere de curent; a s rit 
siguran a; tec rul de re ea 
nu este bine fixat.

Introduce i techerul în priz . Verifica i dac  
exist  curent, verifica i siguran ele.

În compartimentul de r cire 
este prea frig.

Temperatura este 
reglat  la o valoare prea 
joas .

Se regleaz  temperatura la o valoare mai 
ridicat  (vezi capitolul „Reglarea 
temperaturii”).

Fundul compartimentului 
de r cire este umed.

Jgheaburile apei de 
dezghe are sau gaura de 
scurgere sunt astupate.

Cur a i jgheaburile apei de dezghe are 
i gaura de scurgere (vezi „Cur irea 

aparatului”). Fig. 

Temperatura 
în compartimentul 
de congelare este prea 
ridicat .

Deschidere frecvent  a 
aparatului.

Nu deschide i aparatul în mod inutil.

Deschiderile de aerisire sunt 
acoperite.

Se îndep rteaz  piedicile.

Congelarea de cantit i mai 
mari de alimente proaspete.

Nu dep i i capacitatea maxim  de congelare.
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Autotestarea aparatului
Aparatul dvs. dispune de un program 
automat de autotestare, care v  indic  
surse de erori, care pot fi remediate 
numai de c tre serviciul pentru clien i.

Pornirea autotest rii aparatului
Fig. 

1. Opri i aparatul cu tasta Pornit/Oprit 1 
i a tepta i 5 minute.

2. Porni i aparatul cu tasta Pornit/Oprit 1 
i în primele 10  secunde ine i 

ap sat  tasta de reglare a 
temperaturii 4 timp de 3-5 secunde, 
pân  când pe indicatorul 
de temperatur  2 lumineaz  2 °C.

Programul de autotestare porne te 
când indicatoarele de temperatur  se 
aprind unul dup  altul.

Dac  dup  scurt timp aparatul indic  
temperatura reglat  înainte de 
autotestare, el este în ordine.

Dac  indicatorul „super” 3 clipe te timp 
de 10 secunde, este vorba de o eroare.  
Informa i serviciul pentru clien i.

Terminarea autotest rii 
aparatului
Dup  terminarea programului aparatul 
trece în regimul normal de func ionare.

Serviciul pentru clien i
Un serviciu pentru clien i în apropierea 
dvs. îl g si i în cartea de telefon sau în 
specifica ia serviciilor pentru clien i. V  
rug m s  indica i serviciului clien i 
num rul produsului (E-Nr.) i num rul 
de fabrica ie (FD) al aparatului.

Aceste date le g si i pe pl cu a de tip. 
Figura 

V  rug m s  ajuta i prin indicarea 
num rului de produs i a num rului 
de fabrica ie pentru a evita deplas ri 
inutile. Astfel economisi i i cheltuielile 
legate de acestea.

Comand  de repara ie i 
consultan  în caz de 
defec iune
Datele de contact ale tuturor rilor le 
g si i în lista de servicii pentru clien i 
anexat .
 

Deficien a Cauze posibile Remediere

Aparatul nu r ce te, 
indicatorul de temperatur  
i iluminatul func ioneaz .

Modul Demo este activat. Face i un autotest al aparatului (vezi capitolul 
„Autotestul aparatului”).

Dup  terminarea programului aparatul trece 
în regimul normal de func ionare.


