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MASURI DE SIGURANŢA 

 

AVERTISMENT! 

Este periculos pentru alte persoane decât personalul autorizat de service să efectueze 

operaţiuni de service şi reparaţii care presupun îndepărtarea carcaselor. Pentru a evita riscul 

de electrocutare, nu încercaţi să reparaţi aparatul de unul singur. 

   Izobutanul este un gaz natural care nu are impact asupra mediului, dar care este extrem 

de inflamabil. Prin urmare, este esențial ca înainte de conectarea dispozitivului la sursa de 

alimentare sa va asigurați că nu este deteriorata nici una dintre conductele circuitului de 

agent frigorific. Cantitatea de agent frigorific este indicata în fisa cu datele tehnice ale 

produsului.  În cazul pierderii de lichid de răcire evitati orice flacără deschisă sau surse de 

aprindere în proximitatea produsului. 

Sfaturi de siguranţă 

Nu utilizaţi aparate electrocasnice electrice, cum ar fi un uscător de păr sau un radiator, 

pentru a dezgheţa frigiderul/congelatorul. 

Recipientele cu gaze sau lichide inflamabile pot prezenta scurgeri la temperaturi scăzute. 

Nu depozitaţi recipiente cu materiale inflamabile, cum ar fi aerosoli, cartuşe de alimentare a 

stingătorului de incendiu etc. în frigider/congelator.  

Nu introduceţi băuturi carbogazoase sau spumante în compartimentul congelatorului. Gheaţa 

poate cauza degerături, dacă se consumă direct din frigider/congelator.  

Nu scoateţi articolele din frigider/compartimentul congelatorului dacă aveţi mâinile umede, 

întrucât acest lucru poate provoca abraziuni ale pielii sau degerături. Sticlele şi dozele nu 

trebuie introduce în compartimentul congelatorului întrucât acestea pot exploda atunci când 

conţinutul lor îngheaţă. Respectaţi durata de depozitare recomandată de producător. 

Consultaţi instrucţiunile relevante. 

Nu permiteţi copiilor să se joace cu comenzile sau cu frigiderul/congelatorul. 

Frigiderul/Congelatorul este greu. Trebuie acordată atenţie atunci când îl mutaţi. Este 

periculos să modificaţi specificaţiile sau să încercaţi să modificaţi acest produs în orice fel.  

Nu depozitaţi gaze sau lichide inflamabile în frigider/congelator.  

În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de 

un reprezentant de service sau de o persoană calificată pentru a evita un pericol. 

Copiii trebuie supravegheaţi pentru a nu se juca cu aparatul. 

Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, 

senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia cazului în 
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care acestea sunt supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o 

persoană responsabilă cu siguranţa lor.  

Acest aparat este destinat utilizării în gospodării şi medii similare, cum ar fi: 

·zone de bucătărie în magazine, birouri şi alte medii de lucru; 

·în gospodării şi de către clienţi în hoteluri, moteluri şi alte medii de tip rezidenţial; 

·medii de tip pensiuni; 

·catering şi alte aplicaţii similare din afara zonei comerţului cu amănuntul.  

Nu blocaţi deschiderile de ventilare din carcasa aparatului sau din structura încorporată. 

Nu utilizaţi dispozitive mecanice sau alte mijloace pentru a accelera procesul de 

decongelare, altele decât cele recomandate de producător. 

Nu deterioraţi circuitul frigorific. 

Nu utilizaţi aparate electrocasnice electrice în compartimentele de depozitare a alimentelor 

din aparat, cu excepţia cazului în care acestea sunt de tipul recomandat de producător. 

Eliminarea 

Aparatele vechi încă prezintă o valoare reziduală. O metodă ecologică de eliminare va 

asigura că materialele brute valoroase pot fi recuperate şi utilizate din nou. 

Agentul frigorific utilizat în aparat şi materialele de izolare necesită proceduri speciale de 

eliminare. Asiguraţi-vă că nicio ţeavă din spatele aparatului nu este deteriorată înainte de 

eliminare.  

Conform prevederilor legislatiei privind gestionarea deseurilor, este interzisa eliminarea 
deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE) alaturi de deseurile municipale 
nesortate. Ele trebuie predate la punctele municipale de colectare, societatile autorizate de 
colectare/reciclare sau distribuitori (în cazul în care se achizitioneaza echipamente noi de 
acelasi tip). 
Autoritatile locale trebuie sa asigure spatiile necesare pentru colectarea selectiva a 
deseurilor precum si functionalitatea acestora. Contactati societatea de salubrizare sau 
compartimentul specializat din cadrul primariei pentru informatii detaliate. 
Deseurile de echipamente electrice si electronice pot fi predate si distribuitorilor, la 
achizitionarea de echipamente noi de acelasi tip (schimb 1 la 1). 
Predarea, de catre utilizatori, a deseurilor de echipamente electrice si electronice, la punctele 
de colectare municipale, societatile autorizate de colectare/reciclare sau distribuitori (în cazul 
în care se achizitioneaza echipamente noi de acelasi tip) faciliteaza refolosirea, reciclarea 
sau alte forme de valoificare a acestora. 
Deseurile de echipamente electrice si electronice pot contine substante periculoase care pot 
avea un impact negativ asupra mediului si sanatatii umane in cazul în care DEEE nu sunt 
colectate selectiv si gestionate conform prevederilor legale. 
Simbolul pe care-l puteti gasi pe ambalajul echipamentului (o pubela cu roti barata cu doua 
linii în forma de X), aplicat pe un echipament electric sau electronic, semnifica faptul ca 
acesta face obiectul unei colectari separate si nu poate fi eliminat împreuna cu deseurile 
municipale nesortate. 

Încuietori   

Dacă frigiderul/congelatorul este prevăzut cu o încuietoare, nu lăsaţi cheia la îndemâna 

copiilor şi în apropierea aparatului pentru a evita blocarea acestora în aparat. Dacă eliminaţi 

un frigider/congelator vechi, îndepărtaţi toate încuietorile vechi ca măsură de siguranţă. 
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INTRODUCERE 

Înainte de utilizare 

Înainte de a utiliza frigiderul/congelatorul nou, citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni şi 

instrucţiunile de siguranţă. Frigiderul/Congelatorul este destinat numai utilizării casnice, în 

interior. 

 

 

Nr. Descriere  

1 Raft congelator 

2 Tava cuburi gheata (optional) 

3 Termostat congelator 

4 Intrerupator iluminat compartiment frigider 

5 Termostat frigider 

6 Lumina tip LED compartiment frigider 

7 Rafturi frigider 

8 Capac lada fructe si legume 

9 Lada fructe si legume 

10 Rafturi usa congelator 

11 Raft frigider 

12 Raft frigider 

13 Raft frigider pozitionare mediana 

14 Raft frigider pozitionare inferioara – suport sticle 

 

INSTALAREA 

Amplasarea 

Atunci când alegeţi o poziţie pentru frigider/congelator, trebuie să vă asiguraţi că podeaua 

este plană şi solidă şi că încăperea este bine aerisită având o temperatură medie a camerei 

între 16°C şi 32°C. Evitaţi amplasarea frigiderului/congelatorului în apropierea unei surse de 
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căldură, de ex., o plită, un boiler sau radiator. Evitaţi expunerea la raze solare directe în 

clădiri exterioare sau saloane de bronzat. Dacă amplasaţi frigiderul/congelatorul într-o clădire 

exterioară precum un garaj sau o anexă, asiguraţi-vă că acesta este aşezat deasupra 

hidroizolatorului, în caz contrar, se poate forma condens în frigider/compartimentul 

congelatorului. Nu amplasaţi niciodată frigiderul/congelatorul într-un perete încastrat sau în 

dulapuri sau mobilier atunci când acesta funcţionează, grilajul din spate se poate încinge, iar 

părţile laterale se pot încălzi. Prin urmare, acesta trebuie instalat astfel încât să rămână cel 

puţin 9 cm (31/2'') spaţiu liber în spatele frigiderului/congelatorului, iar în lateral 2 cm (3/4''). 

Nu acoperiţi frigiderul/congelatorul. 

Echilibrarea frigiderului/congelatorului 

Dacă frigiderul/congelatorul nu este echilibrat, uşa şi alinierea încuietorii magnetice vor fi 

afectate şi pot cauza funcţionarea incorectă a frigiderului/congelatorului. După amplasarea 

frigiderului/congelatorului în poziţia sa finală, reglaţi picioarele de echilibrare din faţă 

răsucindu-le. 

 

 

Curăţarea înainte de utilizare 

Ştergeţi interiorul frigiderului/congelatorului cu o soluţie slabă de bicarbonat de sodiu. 

Apoi, clătiţi cu apă caldă folosind un burete umed sau o cârpă umedă. Spălaţi 

compartimentele şi rafturile cu apă caldă cu detergent şi uscaţi-le complet înainte de a le 

pune la loc în frigider/congelator. Părţile exterioare ale frigiderului/congelatorului trebuie 

curăţate cu ceară. Consultaţi paginile urmatoare pentru mai multe detalii privind 

curăţarea.  

Înainte de introducerea stecherului în priză, TREBUIE 

Să verificaţi că aveţi o priză compatibilă cu ştecherul furnizat împreună cu 

frigiderul/congelatorul. În caz contrar, consultaţi secţiunea INFORMAŢII ELECTRICE.  

Înainte de pornire! 

NU PORNIŢI APARATUL DECÂT LA PATRU ORE DE LA MUTAREA 
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FRIGIDERULUI/CONGELATORULUI. 

Lichidul de răcire trebuie să se stabilizeze. Dacă aparatul este oprit în orice moment, 

aşteptaţi 30 de minute înainte de a-l porni din nou pentru a permite lichidului de răcire să 

se stabilizeze. 

 

Înainte de umplere frigiderului/congelatorului 

Înainte de a depozita alimente în frigider/congelator, porniţi-l şi aşteptaţi 24 de ore pentru 

a vă asigura că acesta funcţionează corespunzător şi lăsaţi aparatul să atingă 

temperatura corectă.  

PORNIREA 

Pornirea frigiderului/congelatorului 

1. Înainte de cuplarea frigiderului/congelatorului la sursa de alimentare curatati interiorul 

echipamentului utilizand o carpa si putin detergent, clatiti si uscati.  

Atentie: componentele electrice ale echipamentului se vor curata utilizand doar o carpa 

uscata.  

2. Butoanele de comandă ale celor doua termostate se află în compartimentul frigiderului, 

respectiv al congelatorului. Răsuciţi butonul termostatului în sensul acelor de ceasornic 

aducandu-l in poziţia „COLDER” şi introduceţi stecherul în priză. Compresorul şi lumina 

din interiorul frigiderului vor începe să funcţioneze. 

3. Deschideti usa frigiderului si a congelatorului dupa 30 min pentru a verifica daca 

echipamentul functioneaza (temperatura interioara trebuie sa fie scazuta). Dupa o 

perioada de timp temperatura va scadea la nivelul setat prin intermediul termostatului si 

temperatura va fi setata automat in limitele impuse de pozitia termostatului.   

Reglarea temperaturii 

1. Temperatura din frigider şi compartimentul congelatorului se controlează de la un 

buton de comandă a temperaturii instalat pe fiecare 

din peretele interior al compartimentului frigiderului si 

al congelatorului. Vă recomandăm să utilizaţi un 

termostat de congelator pentru a verifica că 

temperatura este sub -18°C înainte de a introduce 

alimentele. Acest proces poate dura 2-3 ore.  

2. Utilizaţi un termometru adecvat pentru a verifica 

temperatura după două ore. Temperatura din frigider 

trebuie setată între +2°C şi +5°C, iar cea din 

congelator va varia între -18 şi -25°C pentru un ciclu obişnuit.  

OBSERVAŢIE: Este posibil ca frigiderul/congelatorul să nu funcţioneze la temperatura 

corectă dacă se află într-o încăpere foarte caldă sau foarte rece sau dacă deschideţi 

prea des uşa frigiderului/congelatorului. 
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Super congelare  

1. Congelarea rapidă permite umezelii din alimente să formeze cristale fine de gheaţă 

care împiedică deteriorarea membranei celulare şi pierderea citoplasmei în 

momentul decongelării, astfel se menţin prospeţimea iniţială şi nutrienţii din alimente. 

2. Preparatele proaspete şi peştele proaspăt care se depozitează o perioadă 

îndelungată de timp trebuie congelate rapid. Pentru a congela rapid, răsuciţi butonul 

de temperatură la setarea „COLDER” înainte de a introduce alimentele. 

OBSERVAŢIE: Capacitatea maximă permisă este de 5 kg o dată. 

3. După congelarea rapidă, răsuciţi butonul înapoi în poziţia iniţială (Durata normală a 

congelării rapide nu va depăşi 4 ore). 

 

Este frigiderul/congelatorul suficient de rece? 

În cazul în care vă îngrijoraţi că frigiderul/congelatorul dvs. nu este suficient de rece sau 

dacă ocazional doriţi să verificaţi temperatura, puteţi achiziţiona un termometru de 

frigider/congelator. Acestea sunt disponibile în majoritatea supermarketurilor şi 

magazinelor de bricolaj. Introduceţi termometrul în compartimentul frigiderului şi lăsaţi-l 

peste noapte. Temperatura corectă ar trebui să fie între 0°C şi 10°C. În mod alternativ, 

aşezaţi termometrul în compartimentul din mijloc al frigiderului şi lăsaţi-l peste noapte. 

Temperatura corectă ar trebui să fie -18°C sau mai scăzută. 

 

 

ÎN FUNCŢIUNE 

Sfaturi pentru păstrarea perfectă a alimentelor în frigider 

Acordaţi atenţie suplimentară preparatelor din carne şi peşte  

Preparatele gătite din carne trebuie depozitate întotdeauna pe un raft deasupra 

preparatelor crude din carne pentru a evita transferul bacteriilor. Păstraţi preparatele 

crude din carne pe o farfurie suficient de mare pentru a colecta sucurile şi acoperiţi-o cu 

folie autoadezivă transparentă. 

Lăsaţi spaţiu în jurul alimentelor 

Astfel aerul rece poate circula în frigider asigurând că toate părţile frigiderului sunt 

păstrate reci.  
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Înfoliaţi alimentele! 

Pentru a împiedica pierderea aromelor şi uscarea, alimentele trebuie înfoliate separate 

sau acoperite. Fructele şi legumele nu trebuie înfoliate. 

 

Alimentele semi-preparate trebuie răcite corespunzător 

Lăsaţi alimentele semi-preparate să se răcească înainte de a le introduce în frigider. 

Astfel veţi opri creşterea temperaturii interne a frigiderului. 

 

Închideţi uşa! 

Pentru a împiedica ieşirea aerului rece, încercaţi să deschideţi uşa cât mai rar. Când vă 

întoarceţi de la cumpărături, sortaţi alimentele care trebuie introduse în frigider înainte de 

a deschide uşa. Deschideţi uşa numai pentru a introduce sau a scoate alimente.  

Unde să depozitaţi alimentele în frigider 

Zona rece 

În acest spaţiu se vor depozita alimentele care se vor păstra o perioadă mai îndelungată 

dacă sunt păstrate reci. Laptele, ouăle, iaurtul, sucurile de fructe, brânzeturile dure, de 

ex., Cheddar. Borcanele şi sticlele deschise de dressing pentru salate, sosuri şi gemuri. 

Grăsimi, de ex., unt, margarină, produse tartinabile cu conţinut scăzut de grăsimi, 

grăsimi pentru gătit şi untură.  

Cea mai rece zonă: 0°C - 5°C 

Acesta este spaţiul în care trebuie păstrate alimentele care trebuie să fie reci pentru a nu 

se altera: 

·Alimentele crude şi negătite trebuie înfoliate întotdeauna. 

·Alimentele semi-preparate răcite, de ex., produse preparate, plăcinte de carne, 

brânzeturi moi.  

·Alimente semi-preparate, de ex., şunca, 

·Salate preparate (inclusiv salate verzi mixte pre-ambalate, orez, salată de cartofi etc.). 

·Deserturi, de ex., brânză proaspătă, alimente preparate acasă şi resturi sau prăjituri cu 

cremă. 

 

Compartiment pentru legume 

Aceasta este cea mai umedă parte a frigiderului. Legumele, fructele, salatele proaspete, 

de ex., salată întreagă nespălată, roşii întregi, ridichi etc. pot fi păstrate aici. 

 

RECOMANDĂM ÎNFOLIEREA TUTUROR PRODUSELOR CARE SE PĂSTREAZĂ ÎN 

COMPARTIMENTUL PENTRU LEGUME. 

 

OBSERVAŢIE：Înfoliaţi şi păstraţi întotdeauna preparatele crude din carne, pui şi peşte 

pe ultimul raft din partea inferioară a frigiderului. Astfel, acestea nu se vor scurge pe sau 

nu vor intra în contact cu alte alimente. Nu depozitaţi gaze sau lichide inflamabile în 

frigider. 
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Sfaturi pentru cumpărarea alimentelor congelate 

Frigiderul dvs. are 4 stele  

Atunci când cumpăraţi alimente congelate, citiţi instrucţiunile de depozitare de pe 

ambalaj. Veţi putea depozita fiecare articol de aliment congelat de-a lungul perioadei 

indicate cu clasificarea 4 stele. De regulă, această perioadă este indicată prin „A se 

consuma înainte de” pe partea din faţă a ambalajului.  

Verificaţi temperatura frigiderului/congelatorului 

Verificaţi temperatura dulapului destinat alimentelor congelate din magazinul din care 

cumpăraţi alimente congelate. Aceasta ar trebui să fie sub -18°C. 

Alegeţi pachetele cu atenţie 

Asiguraţi-vă că ambalajul alimentului congelat este în stare perfectă.  

Cumpăraţi alimentele congelate la sfârşit 

Cumpăraţi întotdeauna produsele congelate la sfârşitul cumpărăturilor sau vizitei la 

supermarket.  

 

Păstraţi alimentele congelate împreună  

Încercaţi să păstraţi alimentele congelate împreună în timpul cumpărăturilor şi în timpul 

călătoriei spre casă întrucât astfel alimentele se vor păstra mai reci.  

Depozitaţi alimentele imediat 

Nu cumpăraţi alimente congelate decât dacă le puteţi congela imediat. Se pot cumpăra 

pungi special izolate din majoritatea supermarketurilor şi magazinelor de bricolaj. 

Acestea vor păstra alimentele congelate reci o perioadă mai îndelungată. 

Dezgheţarea alimentelor congelate 

În cazul anumitor alimente, dezgheţarea înainte de gătire nu este necesară. Legumele şi 

pastele se pot adăuga direct în apa care fierbe sau se pot găti la aburi. Sosuri şi supele 

congelate pot fi puse într-o cratiţă şi încălzite uşor până se dezgheaţă.  

Congelarea alimentelor proaspete, sfaturi utile 

Utilizaţi alimente de calitate şi manipulaţi-le cât mai puţin cu putinţă. Congelaţi alimentele în 

cantităţi mici, acestea se congelează mai rapid, durează mai puţin timp pentru a le dezgheţa 

şi le puteţi consuma în cantitatea necesară.  

 

Congelarea alimentelor proaspete 

Mai întâi, estimaţi cantitatea de alimente de congelat. În cazul în care congelaţi cantităţi 

mari de alimente proaspete, nu uitaţi să răsuciţi butonul de comandă în poziţia Max. 

Astfel, temperatura din congelator va scădea (aprox. -30°C), alimentele se vor congela 

mai rapid, iar bunătatea acestora se va păstra. Cu toate acestea, trebuie să faceţi acest 

lucru cu măsură pentru a economisi energie. 

Pregătiri pentru congelare 

·Lăsaţi alimentele gătite să se răcească complet. 

·Dacă este posibil, răciţi alimentele în frigider înainte de congelare.  
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·Gândiţi-vă cum doriţi să gătiţi alimentele înainte de a le congela. 

·Nu congelaţi alimente în recipiente metalice deoarece poate veţi dori să le introduceţi în 

cuptorul cu microunde imediat după ce le scoateţi din 

congelator.  

·Utilizaţi pungi speciale pentru congelator disponibile în 

supermarketuri, folie pentru congelator, pungi din polietilenă, 

recipiente din plastic, folie de aluminiu pentru alimentele acide 

(cum ar fi citricele). 

Nu utilizaţi folie autoadezivă transparentă sau sticlă. Nu 

utilizaţi recipiente utilizate pentru alimente (decât dacă le 

curăţaţi foarte bine înainte). 

·Eliminaţi cât mai mult aer posibil din recipient. Puteţi achiziţiona 

o pompă specială de vidat care extrage aerul în exces din 

ambalaj. 

·Lăsaţi o cantitate mică de „spaţiu de aer” atunci când congelaţi 

lichide, pentru a le permite să se dilate. 

·Puteţi utiliza spaţiul din congelator mai eficient dacă veţi congela lichidele (sau solide cu 

lichide, cum ar fi tocana) în blocuri pătrate. 

  Acest lucru este cunoscut sub denumirea de „realizare”. Turnaţi lichidul într-o pungă de 

polietilenă care se află într-un recipient cu formă pătrată. Congelaţi în acest mod, apoi 

scoateţi din recipient şi sigilaţi punga. 

 

Etichetaţi totul 

· Numeroase alimente arată la fel atunci când sunt congelate, aşadar etichetarea cu 

atenţie vă va ajuta să nu uitaţi ce anume este un aliment. Duratele de depozitare 

depăşite pot cauza intoxicaţii alimentare. Adăugaţi data pe alimentele gătite acasă, 

astfel vă veţi asigura că nu consumaţi alimente cu perioadă de depozitare 

recomandată depăşită. 

· Puteţi cumpăra etichete şi creioane speciale pentru frigider/congelator. Etichetele au 

diferite culori care vă vor ajuta să utilizaţi eficient frigiderul/congelatorul. De exemplu, 

puteţi coda după culoare carnea cu roşu şi legumele cu verde. Dacă utilizaţi o 

etichetă de culoare diferită pentru fiecare trimestru al anului, veţi putea roti mai 

eficient alimentele congelate. 

· Scrieţi conţinutul şi data. Adăugaţi greutatea şi observaţii privind gătirea precum „a se 

dezgheţa mai întâi” sau „a se găti direct congelat” şi păstraţi un „jurnal” separat 

pentru fiecare sertar. Astfel nu veţi ţine uşa deschisă prea mult timp căutând în jur 

fără rost. 

Perioade de depozitare recomandate 

Pentru perioadele recomandate de depozitare a alimentelor, consultaţi informaţiile 

furnizate pe ambalajul alimentelor. 
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DECONGELAREA 

Decongelarea 

După o perioadă de timp, în anumite spaţii din frigider/congelator se va acumula gheaţă. 

După o perioadă de timp, în anumite spaţii din frigider/congelator se va acumula gheaţă. 

Ca măsură temporară, această gheaţă trebuie eliminată folosind o racletă din plastic. Nu 

utilizaţi NICIODATĂ un instrument metalic sau ascuţit. Cu toate acestea, decongelarea 

completă va fi necesară aproximativ o dată pe an sau dacă stratul de gheaţă depăşeşte 

5 mm pentru a menţine eficienţa frigiderului/congelatorului. Acest lucru trebuie realizat în 

cazul în care nu s-a putut elimina gheaţa acumulată sau dacă începe să interfereze cu 

depozitarea alimentelor. Alegeţi un moment când stocul de alimente congelate este mic 

şi procedaţi după cum urmează: 

1. Scoateţi alimentele congelate, scoateţi din priză stecherul frigiderului/congelatorului 

şi lăsaţi uşile deschise. În mod ideal, alimentele congelate trebuie puse într-un alt 

frigider/congelator. Dacă acest lucru nu este posibil, împachetaţi alimentele mai întâi 

în câteva pagini de ziar sau în prosoape mai mari şi puneţi-le într-un covor gros sau 

pătură groasă şi păstraţi-le într-un loc rece.  

2. Eliminaţi cât mai multă gheaţă posibil folosind o racletă din plastic. Pentru a accelera 

procesul de dezgheţare, introduceţi boluri cu apă fierbinte în frigider/congelator. Pe 

măsură ce gheaţa solidă se desprinde, ridicaţi-o cu racleta din plastic şi eliminaţi-o.  

3. După ce procesul de decongelare s-a încheiat, curăţaţi frigiderul/congelatorul 

conform descrierii. 

 

 

Curăţarea interiorului frigiderului/congelatorului 

După decongelare, trebuie să curăţaţi interiorul frigiderului/congelatorului cu o soluţie 

slabă de bicarbonat de sodiu. Apoi, clătiţi cu apă caldă folosind un burete umed sau o 

cârpă umedă şi ştergeţi până se usucă. Spălaţi compartimentele cu apă caldă cu 

detergent şi uscaţi-le complet înainte de a le pune la loc în frigider/congelator. Se va 

forma condens pe spatele frigiderului; cu toate acestea, acesta se va scurge în mod 

normal pe peretele din spate în orificiul de evacuare din spatele compartimentului pentru 

legume. 
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Orificiul de evacuare va fi prevăzut cu o „tijă de curăţare” introdusă în acesta. Astfel, 

bucăţi mici de alimente nu vor pătrunde în orificiu. După ce aţi curăţat interiorul 

frigiderului şi aţi eliminat toate resturile de alimente, utilizaţi „tija de curăţare” pentru a vă 

asigura că nu există blocări. 

Curăţarea exteriorului frigiderului/congelatorului 

Utilizaţi spray de mobilă standard pentru a curăţa exteriorul frigiderului/congelatorului. 

Asiguraţi-vă că uşile sunt închise pentru ca spray-ul să nu intre în încuietoarea 

magnetică a uşii sau în interior.  

Grilajul condensatorului din spatele frigiderului/congelatorului şi componentele aferente 

pot fi aspirate folosind un accesoriu cu perie moale. 

Nu utilizaţi soluţii dure de curăţare, bureţi de sârmă sau solvenţi pentru a curăţa orice 

parte a frigiderului/congelatorului 

Sfat privind curăţarea 

Decongelaţi atunci când stocul de alimente este redus. 

 

DEPANAREA ŞI ÎNTREŢINEREA 

Depanare 

Pană de curent 

Dacă temperatura internă a frigiderului/congelatorului este -18°C sau mai redusă, când 

curentul revine, alimentele sunt în siguranţă. Alimentele din frigider/congelator vor 

rămâne congelate timp de aproximativ 16 ore cu uşa închisă. Nu deschideţi uşa 

frigiderului/congelatorului de mai multe ori decât este necesar. 

Frigiderul/Congelatorul este foarte rece 

Este posibil să fi reglat accidental butonul de comandă a termostatului în poziţia cea mai 

înaltă. 

Frigiderul/Congelatorul este foarte cald 

Este posibil ca compresorul să nu funcţioneze. Răsuciţi butonul de comandă a 

termostatului la setarea maximă şi aşteptaţi câteva minute. Dacă nu există zgomot de 

alimentare, acesta nu funcţionează. Contactaţi magazinul local de unde aţi achiziţionat 

aparatul.  

Frigiderul/Congelatorul nu funcţionează 
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Verificaţi dacă stecherul este introdus în priză şi dacă este pornit. Verificaţi ca siguranţa 

din stecher să nu fie arsă. Introduceţi un alt aparat în priză, cum ar fi o lampă, pentru a 

vedea dacă priza funcţionează. Frigiderul/Congelatorul trebuie amplasat într-o încăpere 

bine ventilată cu o temperatură ambientală între 16°C şi 32°C. Lăsaţi 

frigiderul/congelatorul să stea timp de 30 de minute.  

Se formează condens în exteriorul frigiderului/congelatorului 

Acest lucru poate fi cauzat de o schimbare a temperaturii din încăpere. Ştergeţi orice 

urmă de umezeală. Dacă problema persistă, contactaţi magazinul local de unde aţi 

achiziţionat aparatul.  

Zgomote în interiorul frigiderului/congelatorului 

Dacă nu aţi mai avut un frigider/congelator până acum, puteţi observa că acesta emite 

anumite zgomote ciudate. Majoritatea zgomotelor sunt perfect normale; cu toate acestea 

trebuie să fiţi conştient de ele! 

GÂLGÂITURI, ŞUIERĂTURI 

Aceste zgomote sunt cauzate de circularea lichidului frigorific din sistemul de răcire. 

Acestea au devenit mai pronunţate odată cu introducerea gazelor fără CFC. Aceasta nu 

este o defecţiune şi nu va afecta performanţa frigiderului/congelatorului.  

ZGOMOTE DE FOND, FUNCŢIONAREA LINIŞTITĂ SAU PULSAŢII 

Acesta este motorul compresorului care funcţionează pe măsură ce pompează agent 

frigorific prin sistem.  

Mutarea frigiderului/congelatorului 

Amplasarea 

Nu amplasaţi frigiderul/congelatorul în apropierea unei surse de căldură, de ex., o plită, 

un boiler sau radiator. Evitaţi expunerea la raze solare directe în clădiri exterioare sau 

saloane de bronzat.  

Echilibrarea frigiderului/congelatorului 

Asiguraţi-vă că frigiderul/congelatorul este echilibrat. Utilizaţi picioarele rotative de 

echilibrare din faţă. Dacă frigiderul/congelatorul nu este echilibrat, uşile şi alinierile 

încuietorii magnetice vor fi afectate şi pot cauza funcţionarea incorectă a 

frigiderului/congelatorului. 

Nu porniţi frigiderul/congelatorul timp de 4 ore 

După amplasarea frigiderului/congelatorului, acesta trebuie să stea timp de 4 ore. Astfel, 

lichidul de răcire se va stabiliza. 

Instalarea 

Nu acoperiţi sau blocaţi orificiile de ventilare sau grilajele aparatului. 

Operaţiunea de service 

Operaţiunea de service pentru acest produs se va realiza de un inginer autorizat şi 

trebuie utilizate numai piese de schimb originale. 

Nu încercaţi să reparaţi aparatul pe cont propriu în niciun caz. 

Reparaţiile realizate de persoane fără experienţă pot provoca vătămarea corporală sau 

funcţionarea necorespunzătoare gravă. Contactaţi magazinul local de unde aţi 
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achiziţionat aparatul.  

Atunci când aparatul nu este utilizat perioade îndelungate de timp, deconectaţi-l de la 

alimentarea cu energie electrică, scoateţi toate alimentele şi curăţaţi aparatul, lăsând uşa 

întredeschisă pentru a împiedica formarea mirosurilor neplăcute. 

Schimbarea iluminarii LED 

Pentru iluminarea acestui echipament s-a folosit sistemul LED ce confera o perioada lunga 

de utilizare si un consum redus de energie electrica. In cazul in care apare o defectiune 

pentru inlocuirea sistemului de iluminare LED contactati service-ul autorizat. 

                

NOTA: Dacă doriţi să inversaţi deschiderea uşii, vă recomandăm să apelaţi la un 

tehnician calificat. Puteţi încerca să inversaţi uşa pe cont propriu, numai dacă vă 

consideraţi calificat să faceţi acest lucru. 

Toate piesele îndepărtate trebuie păstrate pentru a reinstala uşa. Trebuie să aşezaţi 

frigiderul/congelatorul pe o suprafaţă solidă astfel încât să nu alunece în timpul 

procesului de schimbare a uşii. Nu aşezaţi frigiderul/congelatorul pe orizontală întrucât 

sistemul de răcire se poate deteriora. Asiguraţi-vă că frigiderul/congelatorul este decuplat 

de la alimentare şi golit. Recomandăm manipularea frigiderului/congelatorului de 2 

persoane în timpul asamblării. 

INFORMAŢII ELECTRICE 

Acest aparat este prevăzut cu stecher tripolar cu siguranţă la BS 1363 care va fi 

compatibil pentru utilizare în toate gospodăriile prevăzute cu prize în funcţie de 

specificaţiile curentului.  

Dacă stecherul prevăzut nu este compatibil cu priza dvs., acesta trebuie tăiat şi eliminat 

cu atenţie. Pentru a evita un pericol posibil de electrocutare, nu introduceţi stecherul 

eliminat în priză. 

 

Eliminarea corectă a acestui produs 

 

Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie eliminat împreună 
cu alte deşeuri menajere, aspect care se aplică în întreaga UE. Pentru a 
preveni deteriorarea mediului sau a sănătăţii umane cauzată de 
eliminarea necontrolată a deşeurilor, reciclaţi aparatul cu responsabilitate 
pentru a promova reutilizarea sustenabilă a resurselor materiale. Pentru a 
returna aparatul utilizat, apelaţi la sistemele de returnare şi colectare sau 
contactaţi distribuitorul de unde aţi achiziţionat produsul. Aceştia pot 
prelua produsul în vederea reciclării sigure pentru mediu. 

Fisa produs: 

Clasa energetica: A+ Autonomie (h): 16 ore 
Capacitate totala neta: 478L Alimentare: 220-240V / 50Hz 
Capacitate neta frigider: 353L Consum (kW/an): 365 kW 
Capacitate neta congelator: 125L Clasa climaterica: SN-ST 
Capacitate congelare per 24 ore: 5kg Agent frigorific (tip/cantitate): R600 / 64g 
Usi reversibile Greutate neta: 85 kg 
 Dimensiuni: 784x767x1731 

 


