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k.    Copiilor cu vârsta cuprinsă între 3 și 8 ani li se permite să introducă și să scoată produse

       din acest aparat.

l.     Când poziționați aparatul, asigurați-vă de cablul de alimentare că nu este prins sau deteriorat.

       AVERTIZARE! Nu asezați mai multe prelungitoare de alimentare cu energie electrică în 

       partea din spate a aparatului.

      Pentru a evita contaminarea produselor alimentare, respectați următoarele instrucțiuni:

†   Deschiderea ușii pentru perioade lungi de timp poate determina o creștere semnificativă a

      temperaturii în compartimentele aparatului.

†   Curățați periodic suprafețele care pot intra în contact cu alimentele și sistemele de drenaj 

      accesibile.

†   Păstrați carnea proaspătă și peștele în recipiente adecvate în frigider, ca să nu intre în contact 

      sau să picure pe alte alimente.

Sertare
congelator

Balcoane 
usa frigider

Rafturi
din sticla

Sertar legume

Capac sticla
sertar legume

Picioruse reglabile

Lumina LED

Buton
reglaj temp. 













Instalarea manerului exterior(daca acesta este prezent)

Păstrați suficient spațiu deschis.  
Păstrați o distanță de cel puțin 50 mm pe ambele părți laterale și în spate. 

Pentru a face acest lucru, reglați cele doua picioruse de nivelare din fața 
aparatului.
Dacă unitatea nu este la nivel, ușile și alinierile magnetice nu vor fi 
acoperite corespunzător. 

A 600
B 600

C 1858

D min=50

E min=50

F 1007

G 1071

H 135°

E. INSTALAREA

Spatiu necesar in jurul aparatului

Aducerea la nivel orizontal a frigderului
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F. OPERAREA FUNCŢIILOR

1. Reglarea temperaturii compartimentului frigider
Butonul de reglare a temperaturii frigiderului

● Acest glisant din compartimentul frigiderului este utilizat pentru reglarea temperaturii compartimentului congelator .

● Glisorul este poziționat spre     ,  temperatura din compartimentul congelatorului va fi mai mare. Dimpotrivă, 

temperatura din compartimentul congelatorului va fi mai mică dacă glisorul este deplasat spre            .

● Poziția de mijloc        a glisorului este recomandată pentru o utilizare normală.

● Pentru a obține cea mai scăzută temperatură în compartimentul congelatorului, puteți regla butonul de reglare

 la cel mai rece și poziționați glisorul la        .

● Butonul din compartimentul frigiderului este utilizat pentru reglarea temperaturii compartimentului frigiderului.
● Temperatura internă este controlată de un senzor . Există 4 setări: OFF, COLD(rece), COLDER(mai rece) si 

COLDEST(cel mai rece). COLD(rece) este setarea pentru temperatura cea mai ridicata si  COLDEST(cel mai rece)

● Este posibil ca aparatul să nu funcționeze la temperatura corectă dacă este într-o temperatură deosebit de 
caldă sau dacă deschideți ușa des.

● Nici frigiderul, nici compartimentul congelator nu funcționează atunci când setarea este la nivelul OFF(oprit).

2. Reglarea temperaturii compartimentului congelator
Reglarea temperaturii congelatorului

COLDEST(cel mai rece) este setarea pentru temperatura cea mai scazuta
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3.Recomandare setare temperatură 

mediului ambiant
Temperatura

Setat

Setat pe mai rece ~ cel mai rece

Set on 

Setat 

· Informațiile de mai sus oferă utilizatorilor recomandări privind setarea temperaturii    

· În timpul iernii sau la temperatura sub 16 ℃, utilizatorii ar trebui să evite setarea     și COLD(rece).

· Pentru economisirea energiei,         cea mai rece setare se aplică numai nevoilor speciale (cum ar fi 

înghețarea rapidă sau producerea gheții) și este necesar să vă întoarceți la setarea NORMAL.

Vara

（Peste 38℃）

Normal

（Mai rece de 16℃）

Recomandare setare temperatură

congelator
Compartiment

frigider
Compartiment

Setat pe COLDER(mai rece)

Setat pe mai rece ~ cel mai rece

Iarna
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Demontarea sertarului de legume

1. Scoateți sertarul de legume până la poziția opritorului.

2. Ridicați partea din față a sertarului.

3. Trageți sertarul înspre afară.



Poziționați alimentele în compartimentele aparatului frigorific, conform tabelului de mai jos

Compartimentele frigiderului Tipul alimentului

Usa sau balcoanele 
compartimentului de racire

Alimente cu conservanti naturali, precum gemuri,

sucuri, alte bauturi, condimente.

Nu depozitati alimente usor perisabile.

Sertarul de legume 
din frigider

Fructele, verdeturile si legumele trebuie asezate in

sertarul corespunzator din frigider

Nu depozitati in frigider banane, ceapa, cartofi, 

usturoi

Raftul de jos din frigider 
Cutie de racire

Carne proaspata de pui, peste, vita pentru un timp scurt
de depozitare

Raftul de mijloc din frigider Alimente de uz zilnic, oua, etc.

Raftul de sus din frigider Alimente care nu necesita preparare, precum cele “gata
de mancat”,resturi de preparate, etc..

Sertarele din congelator

Alimente pentru depozitare indelungata

Sertarul de jos pentru carne proaspata, pui, peste.

Sertarul din mijloc pentru legume, cartofi congelati

Sertarul de sus pentru inghetata, fructe congelate, alimente

preparate congelate
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LVU

CNF391/CNFX391

290,91

210

83

3.8

N/ST(16-38)

40

63/58

650 x 635 x 1949

600 x 600 x 1850

alb(CNF391)/inox(uşi) + argintiu(laterale) - CNFX391

J

F

8.50
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