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

       din acest aparat.

†   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.





















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..

Raftul din congelator

Alimente pentru depozitare indelungata

Raftul de jos pentru carne proaspata, pui, peste.

Raftul de sus pentru inghetata, fructe congelate, alimente

preparate congelate
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F

215

169

37

13,5

2,4

N/ST(16-38)

40

545 x 555 x 1430

Parametrii energetici sunt măsuraţi în conformitate cu prevederile EMC Directive 2014/30/EU 

cu privire la compatibilitatea electromagnetică şi LV Directive 2014/35/EU pentru 

echipamente de joasă tensiune.

.........

Frigider cu două uşi

.......

rafturi 1

42/38

575 x 590 x 1469
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F

233,6

198

50

17

2,5

N/ST(16-38)

40

550 x 580 x 1650

Parametrii energetici sunt măsuraţi în conformitate cu prevederile EMC Directive 2014/30/EU 

cu privire la compatibilitatea electromagnetică şi LV Directive 2014/35/EU pentru 

echipamente de joasă tensiune.

.........

Frigider cu două uşi

.......

rafturi 1

60/56

575 x 605 x 1706
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