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ÎNAINTE DE A FOLOSI APARATUL
• Aparatul pe care l-aþi cumpãrat este destinat

în exclusivitate pentru uzul casnic.
Pentru a utiliza cât mai bine aparatul, vã
invitãm sã citiþi cu atenþie instrucþiunile de
utilizare, în care veþi gãsi descrierea
aparatului dv. ºi recomandãri privind
conservarea alimentelor.
Pãstraþi aceastã broºurã pentru a o consulta
ºi pe viitor.

1. Dupã despachetarea aparatului, asiguraþi-vã

cã nu este deteriorat ºi cã uºa se închide
perfect. Eventualele defecþiuni vor trebui
comunicate vânzãtorului în termen de 24 de
ore de la livrarea produsului.
2. Aºteptaþi cel puþin douã ore înainte de a pune
în funcþiune aparatul, pentru a lãsa timp
circuitului de rãcire sã devinã perfect eficient.
3. Asiguraþi-vã ca instalarea ºi racordarea
electricã sã fie efectuate de cãtre un
tehnician calificat, în conformitate cu
instrucþiunile fabricantului ºi cu normele
locale referitoare la siguranþã.
4. Curãþaþi interiorul aparatului înainte de
utilizare.

RECOMANDÃRI PENTRU PROTECÞIA
MEDIULUI ÎNCONJURÃTOR
1. Ambalajul
Materialul de ambalaj este reciclabil 100% ºi
este marcat cu simbolul reciclãrii. Pentru
aruncarea acestuia respectaþi dispoziþiile
locale. Materialele de ambalare (pungi de
plastic, bucãþi de polistiren etc.) nu trebuie
þinute la îndemâna copiilor, întrucât reprezintã
o potenþialã sursã de pericol.
2. Reciclarea/Aruncarea la gunoi
Aparatul a fost realizat cu materiale reciclabile.
Acest aparat este marcat în conformitate cu
Directiva Europeanã 2002/96/CE referitoare la
Deºeurile de Echipament Electric ºi Electronic
(Waste Electrical and Electronic Equipment WEEE).
Asigurându-vã cã acest produs este eliminat
în mod corect, contribuiþi la prevenirea
potenþialelor consecinþe negative asupra
mediului înconjurãtor ºi sãnãtãþii persoanelor.
Simbolul
de pe aparat, sau de pe
documentele care îl însoþesc, indicã faptul cã
acesta nu poate fi aruncat împreunã cu deºeurile
menajere, ci trebuie predat la punctul de
colectare corespunzãtor pentru reciclarea
aparatelor electrice ºi electronice.
Când aruncaþi aparatul, faceþi-l inutilizabil prin
tãierea cablului de alimentare, prin înlãturarea
uºilor ºi a rafturilor, astfel încât copiii sã nu
poatã pãtrunde cu uºurinþã în interiorul
aparatului.
Aruncaþi aparatul respectând normele locale
pentru eliminarea deºeurilor ºi predaþi-l la
centrele specializate de reciclare; nu îl lãsaþi
nesupravegheat nici mãcar câteva zile,
deoarece reprezintã o sursã de pericol pentru
copii. Pentru informaþii mai detaliate privind
eliminarea, valorificarea ºi reciclarea acestui
produs, vã rugãm sã contactaþi administraþia
localã de competenþã, serviciul de eliminare a
deºeurilor menajere sau magazinul de unde
aþi cumpãrat produsul.
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Informaþie:
Acest aparat este fãrã CFC (circuitul de rãcire
conþine R134a) sau fãrã HFC (circuitul de
rãcire conþine R600a) (vezi plãcuþa cu datele
tehnice situatã în interiorul aparatului).
Pentru aparatele cu Izobutan (R600a):
Izobutanul este un gaz natural fãrã efecte
asupra mediului înconjurãtor, dar este
inflamabil. De aceea, este esenþial sã vã
asiguraþi cã tuburile circuitului de rãcire nu
sunt deteriorate
Declaraþie de conformitate
• Acest aparat este destinat conservãrii
produselor alimentare ºi este fabricat în
conformitate cu regulamentul (CE)
Nr. 1935/2004.
• Acest aparat a fost proiectat, fabricat ºi

comercializat în conformitate cu:
- normele de siguranþã din Directiva "Joasã
tensiune" 73/23/CEE;
- cerinþele de protecþie din Directiva EMC
89/336/CEE,
modificate de Directiva 93/68/CEE.
• Siguranþa electricã a aparatului este
asiguratã doar când este conectat corect la
o instalaþie eficientã de împãmântare,
conformã cu normele legale.
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MÃSURI DE PRECAUÞIE ªI RECOMANDÃRI
GENERALE
• În timpul instalãrii, controlaþi ca aparatul
sã nu deterioreze cablul de alimentare.
• Controlaþi ca aparatul sã nu se afle lângã
o sursã de cãldurã.
• Pentru a garanta o ventilare adecvatã,
lãsaþi un spaþiu pe ambele laturi ºi
deasupra aparatului ºi urmaþi
instrucþiunile de instalare.
• Aveþi grijã sã nu acoperiþi orificiile de
ventilare ale aparatului.
• Modificarea sau înlocuirea cablului de
alimentare trebuie sã fie efectuatã doar
de personal calificat.
• Deconectarea de la alimentarea cu
energie electricã trebuie sã fie posibilã
sau prin scoaterea ºtecherului din prizã,
sau prin intermediul unui întrerupãtor
bipolar de reþea situat înaintea prizei.
• Controlaþi ca voltajul de pe plãcuþa cu
datele tehnice sã corespundã cu
tensiunea din locuinþa dv.
• Instalaþi ºi poziþionaþi orizontal produsul
pe o podea care sã poatã susþine
greutatea sa ºi într-o încãpere adecvatã
pentru dimensiunile ºi pentru utilizarea
sa.
• Deplasarea ºi instalarea aparatului
trebuie sã fie fãcute de douã sau mai
multe persoane.
• În timpul deplasãrii aparatului, aveþi grijã
sã nu deterioraþi podeaua (de ex.
parchetul).
• Nu utilizaþi adaptoare, prize multiple sau
prelungitoare.
• Plasaþi produsul într-o încãpere uscatã ºi
bine ventilatã. Aparatul este proiectat
pentru a funcþiona în încãperi în care
temperatura este cuprinsã în urmãtoarele
intervale, în funcþie de clasa climaticã
indicatã pe plãcuþa cu datele tehnice. S-ar
putea ca produsul sã nu funcþioneze
corect dacã e lãsat pe o perioadã mai
lungã de timp la o temperaturã superioarã
sau inferioarã intervalului prevãzut.
Clasa climaticã
SN
N
ST
T

T. Camerei
(°C)
De la 10 la 32
De la 16 la 32
De la 16 la 38
De la 16 la 43

T. Camerei
(°F)
De la 50 la 90
De la 61 la 90
De la 61 la 100
De la 61 la 110

• Nu pãstraþi ºi nu utilizaþi benzinã, gaz sau
lichide inflamabile în apropierea
aparatului sau a altor aparate
electrocasnice. Vaporii eliberaþi pot
produce incendii sau explozii.
• Nu utilizaþi dispozitive mecanice, electrice
sau chimice pentru a accelera procesul
de dezgheþare, diferite de cele
recomandate de producãtor.
• Nu deterioraþi tuburile circuitului de rãcire
al aparatului.
• Nu utilizaþi ºi nu introduceþi aparate
electrice în interiorul compartimentelor
aparatului, dacã nu sunt de tipul autorizat
în mod expres de producãtor.
• Aparatul nu trebuie folosit de copii de
vârstã micã sau de persoane cu
handicap, fãrã control.
• Pentru evitarea riscului de sufocare ºi de
a rãmâne blocaþi, nu permiteþi copiilor sã
se joace sau sã se ascundã în interiorul
aparatului.
• Nu înghiþiþi lichidul (netoxic) conþinut în
acumulatorii la rece, dacã existã.
• Folosiþi compartimentul frigider doar
pentru conservarea alimentelor
proaspete ºi compartimentul congelator
doar pentru conservarea alimentelor
îngheþate, congelarea alimentelor
proaspete ºi producerea cuburilor de
gheaþã.
• Nu pãstraþi în compartimentul congelator
lichide în recipiente de sticlã, deoarece
pot exploda.
• Nu mâncaþi cuburi de gheaþã sau
îngheþatã imediat dupã scoaterea lor din
congelator, deoarece pot cauza arsuri "la
rece".
• Înainte de a efectua orice operaþie de
întreþinere sau de curãþare, scoateþi
ºtecherul din priza de curent sau
deconectaþi aparatul de la reþeaua
electricã.
• Producãtorul nu-ºi asumã nici o
rãspundere în cazul în care
recomandãrile ºi mãsurile de precauþie
indicate mai sus nu au fost respectate.

187

60202007RO.fm Page 188 Monday, December 4, 2006 1:14 PM

PUNEREA ÎN FUNCÞIUNE A
CONGELATORULUI
În acest congelator pot fi conservate alimente deja
îngheþate ºi pot fi congelate alimente proaspete.

Unitatea de comandã

Punerea în funcþiune a congelatorului

• Nu este necesar sã reglaþi temperatura congelatorului cu
termostatul întrucât a fost deja prereglatã din fabricã.
• Introduceþi ºtecherul în prizã.
• Introduceþi alimentele numai dupã circa 2 ore de la
aprindere.

Coºuri pentru
conservare

Reglarea temperaturii

Poziþii de la MIN la MAX: mãrirea temperaturii de rãcire.
• Reglarea termostatului:
MIN - conservarea produselor pe perioade scurte;
NORMAL - conservarea produselor pe perioade mai lungi;
MAX + SUPER - poziþie pentru conservarea pe perioade
lungi ºi pentru congelarea alimentelor.

Dispozitive de
reglare

Notã:
Temperatura aerului înconjurãtor, frecvenþa cu care se
deschide uºa ºi poziþia aparatului pot influenþa temperatura
din interiorul congelatorului.
Poziþiile termostatului trebuie sã varieze în funcþie de aceºti
factori.

Congelarea
Puneþi cantitatea maximã indicatã pe plãcuþa cu datele
tehnice în compartimentul central, evitând sã le puneþi
în contact cu alimentele deja congelate.
Pentru a obþine prestaþii maxime de la produsul dv., înainte
de a introduce alimentele de congelat poziþionaþi butonul
termostatului pe poziþia Super, introduceþi alimentele ºi dupã
24 de ore puneþi din nou butonul pe poziþia Normal.
În general sunt suficiente aprox. 24 de ore cu funcþia
SUPER dupã introducerea alimentelor; dupã trecerea
acestui interval, dezactivaþi funcþia SUPER (dacã existã).
Atenþie:
Cantitãþile mici de alimente pot fi puse în orice compartiment
al produsului, cu excepþia sertarului inferior.
Puteþi ºi sã nu activaþi funcþia de congelare rapidã (dacã
existã), pentru a evita un consum inutil de energie electricã.
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Unitatea de comandã

NORMAL

MIN

MAX
SUPER
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Recomandãri pentru congelarea ºi conservarea
alimentelor proaspete.
• Înveliþi ºi sigilaþi alimentele proaspete ce urmeazã a fi
congelate în:
folie de aluminiu, peliculã transparentã, ambalaje
impermeabile din plastic, recipiente din polietilenã cu
capace, recipiente pentru congelator adecvate pentru
pãstrarea alimentelor.
• Alimentele trebuie sã fie proaspete ºi de cea mai bunã
calitate.
• Legumele proaspete ºi fructele trebuie sã fie congelate pe
cât este posibil imediat dupã culegerea lor, pentru a-ºi
menþine substanþele hrãnitoare, structura, consistenþa,
culoarea ºi gustul.
Notã:
• Lãsaþi întotdeauna alimentele calde sã se rãceascã
înainte de a le introduce în congelator.
• Consumaþi imediat alimentele decongelate sau parþial
decongelate. Nu le congelaþi din nou, cu excepþia cazului
în care alimentul decongelat este utilizat pentru
prepararea unei mâncãri gãtite. O datã gãtit, alimentul
decongelat poate fi din nou congelat.
Important:
Pentru perioada de timp (în luni) de conservare a
alimentelor proaspete congelate, consultaþi tabelul
alãturat.

LUNI

ALIMENTE

Clasificarea alimentelor congelate

Aºezaþi ºi clasificaþi produsele congelate în congelator.
Se recomandã notarea datei de congelare pe ambalaj,
pentru a garanta consumul înainte de expirare.

Îndrumãri pentru conservarea alimentelor
congelate
Când cumpãraþi alimente îngheþate, asiguraþi-vã cã:
• Ambalajul sau înveliºul sunt intacte, deoarece alimentele
se pot deteriora. Dacã un pachet s-a umflat sau prezintã
pete de umezealã, nu a fost conservat în condiþii optime ºi
poate sã fi suferit un început de dezgheþare.
• Alimentele îngheþate trebuie întotdeauna sã fie cumpãrate
ultimele; folosiþi genþi frigorifice pentru transportul
acestora.
• Când ajungeþi acasã, introduceþi imediat alimentele
îngheþate în congelator.
• Nu re-îngheþaþi alimente ce au fost parþial dezgheþate, ci
consumaþi-le în 24 de ore.
• Evitaþi sau reduceþi la minim variaþiile de temperaturã.
Respectaþi data de expirare indicatã pe ambalaj.
• Urmaþi întotdeauna instrucþiunile de pe ambalaj referitoare
la conservarea alimentelor congelate.
189
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Scoaterea sertarelor

• Trageþi în afarã sertarele pânã la opritor, ridicaþi-le uºor ºi
extrageþi-le.

Notã:
Pentru a obþine un volum mai mare, pot fi scoase sertarele.
Controlaþi ca încãrcarea sã nu depãºeascã indicaþiile de
limitã, dacã existã, de pe pereþii laterali ai produsului.

Producerea cuburilor de gheaþã

• Umpleþi cu apã tãviþa pentru gheaþã pânã la 2/3 ºi aºezaþio în compartimentul corespunzãtor de congelare.
• În cazul în care tãviþa s-a lipit pe fundul compartimentului
congelator, nu folosiþi obiecte ascuþite sau tãioase pentru
a o dezlipi.
• Pentru a înlesni scoaterea cuburilor de gheaþã din tãviþã,
îndoiþi-o uºor.

Notã:
Deschiderea uºii congelatorului va fi mai dificilã imediat
dupã ce aþi închis-o.
Vã rugãm sã aºteptaþi douã sau trei minute, pentru a permite
compensarea depresiunii formate.
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Fig 1
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CUM SE DEZGHEAÞÃ ªI CUM SE CURÃÞÃ
CONGELATORUL
Înainte de a efectua orice operaþie de întreþinere sau
de curãþare, scoateþi ºtecherul din priza de curent
sau deconectaþi aparatul de la reþeaua electricã.
Vã recomandãm sã dezgheþaþi congelatorul o datã
sau de douã ori pe an, sau când stratul de gheaþã
format pe grãtarele de rãcire este prea gros.
Formarea gheþii pe grãtarele de rãcire este un
fenomen normal. Cantitatea ºi rapiditatea de
acumulare variazã în funcþie de condiþiile
ambientale ºi de frecvenþa cu care se deschide uºa
ºi tinde a se acumula în special pe grãtarele situate
mai sus.
Se recomandã sã se efectueze dezgheþarea când
proviziile sunt minime.
• Deschideþi uºa ºi scoateþi toate alimentele, înveliþi-le
în foi de ziar, în strâns contact între ele, ºi aºezaþi-le
într-un loc foarte rece sau într-o geantã frigorificã.
• Lãsaþi deschisã uºa congelatorului pentru a permite
topirea gheþii.
• Curãþaþi interiorul compartimentului cu un burete
înmuiat într-o soluþie de apã cãlduþã ºi/sau detergent
neutru. Nu folosiþi substanþe abrazive.
• Limpeziþi ºi uscaþi cu grijã.
• Aºezaþi alimentele.
• Închideþi uºa congelatorului.
• Introduceþi din nou ºtecherul în prizã.
• Porniþi congelatorul.

CURÃÞAREA ªI ÎNTREÞINEREA
Curãþaþi periodic condensatorul situat în partea
posterioarã a aparatului cu un aspirator sau cu o perie.

Pentru absenþe îndelungate
•
•
•
•

Goliþi congelatorul.
Deconectaþi congelatorul de la reþeaua electricã.
Dezgheþaþi ºi curãþaþi interiorul.
Lãsaþi uºa deschisã pentru a preveni formarea
mirosurilor neplãcute ºi pentru a elimina
umiditatea de la interior.
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GHIDUL DE DETECTARE A DEFECÞIUNILOR
1. Aparatul nu funcþioneazã.
• S-a întrerupt curentul?
• Întrerupãtorul general este conectat?
• Elementele de protecþie ale instalaþiei
electrice a locuinþei funcþioneazã corect?
• Termostatul este pe poziþia corectã?
• Punerea în funcþiune a fost efectuatã în
mod corect?

Notã:
• Dacã bordul anterior al mobilierului este
cald, nu e o defecþiune, ci previne
formarea de condens.
• Zgomotele de clipocit ºi ºuierãturile,
produse de circuitul de rãcire, pot fi
considerate normale.

2. Acumularea anormalã de gheaþã.
• Canalul de scurgere a apei a fost
repoziþionat în mod corect?
• Uºa a fost închisã în mod corect?

SERVICIUL DE ASISTENÞÃ TEHNICÃ
Înainte de a contacta Serviciul de Asistenþã:
1. Controlaþi dacã nu este posibil sã eliminaþi
singuri defecþiunile (vezi Ghidul de
detectare a defecþiunilor).
2. Puneþi din nou în funcþiune aparatul pentru
a vã asigura cã inconvenientul a fost
eliminat. Dacã rezultatul este negativ,
deconectaþi din nou aparatul ºi repetaþi
operaþia dupã o orã.
3. Dacã rezultatul este din nou negativ,
contactaþi Serviciul de Asistenþã.
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Comunicaþi:
• tipul de defecþiune,
• modelul,
• numãrul Service (numãrul ce se gãseºte
dupã cuvântul SERVICE, pe plãcuþa cu
datele tehnice situatã în interiorul
aparatului),
• adresa dv. completã,
• numãrul dv. de telefon ºi prefixul.
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INSTALAREA
• Instalaþi congelatorul departe de sursele de cãldurã.
Instalarea într-o încãpere caldã, expunerea directã la
razele solare sau poziþionarea aparatului în
apropierea unei surse de cãldurã (calorifere,
cuptoare) mãresc consumul de curent electric ºi ar
trebui sã fie evitate.
• În cazul în care acest lucru nu este posibil, este
necesar sã respectaþi urmãtoarele distanþe minime:
• 30 cm faþã de aragazele pe bazã de cãrbune sau
petrol;
• 3 cm faþã de aragazele electrice ºi/sau pe bazã de
gaze.
• Aºezaþi-l într-un loc uscat ºi bine ventilat.
• Curãþaþi interiorul (vezi Cum se dezgheaÞã ªi cum se
curãÞã congelatorul).
• Introduceþi accesoriile din dotare.
• Montaþi distanþierele (Fig. 1, 2, sau 3 în funcþie de
model)

Racordarea electricã
• Racordãrile electrice trebuie sã fie fãcute în
conformitate cu dispoziþiile locale.
• Informaþiile referitoare la tensiune ºi la puterea
absorbitã sunt indicate pe plãcuþa cu datele tehnice,
situatã în interiorul aparatului.
• Împãmântarea aparatului este obligatorie prin
lege. Producãtorul nu-ºi asumã nici o rãspundere
pentru eventualele pagube aduse persoanelor,
animalelor sau bunurilor, rezultate din
nerespectarea normelor mai sus menþionate.
• Dacã ºtecherul ºi priza nu sunt de acelaºi fel, cereþi
unui tehnician calificat sã vã schimbe priza.
• Nu folosiþi prelungitoare sau adaptoare multiple.

Deconectarea electricã

Deconectarea electricã trebuie sã fie posibilã sau prin
scoaterea ºtecherului din prizã, sau cu ajutorul unui
întrerupãtor bipolar situat în amonte de prizã.

Reversibilitatea uºii

Dacã e necesar pentru instalare, direcþia în care se
deschide uºa poate fi inversatã de pe dreapta spre
stânga (în funcþie de modul cum este furnizatã).
Atenþie! În timpul operaþiei de inversare a direcþiei în
care se deschide uºa, aparatul nu trebuie sã fie conectat
la reþeaua de alimentare. ªtecherul de la reþeaua de
alimentare trebuie sã fie deconectat în prealabil.
Înclinaþi uºor în spate aparatul ºi sprijiniþi-l într-o poziþie
sigurã.
Deºurubaþi ºuruburile balamalei uºii ºi demontaþi cadrul
axului balamalei.
Deschideþi puþin uºa ºi lãsaþi-o în jos.
Deºurubaþi axul superior ºi înºurubaþi-l pe poziþie, pe
latura opusã.
Introduceþi uºa pe axul superior ºi închideþi-l.
Înºurubaþi strâns cadrul axului balamalei pe poziþie, pe
latura opusã, utilizând ºuruburile.
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Norme pentru instalare

Pentru a asigura o funcþionare corectã, aparatul nu trebuie
sã fie expus la temperaturi mai mici de 16 °C sau mai mari
de 32 °C.
Se recomandã sã se evite urmãtoarele amplasãri: bucãtãrie
fãrã aerisire, încãpere externã, serã, garaj. Pentru a
funcþiona corect, aparatul trebuie sã fie instalat:
într-o încãpere uscatã.
Departe de expunerea directã la soare.
Departe de temperaturi extreme (departe de cuptoare sau
de alte surse de cãldurã).
Când e plin, aparatul este greu ºi, prin urmare, trebuie sã fie
plasat pe o podea stabilã ºi robustã.

Norme de aerisire

Împingeþi cu atenþie congelatorul în poziþia finalã, pânã când
ajunge la distanþa corectã faþã de perete.
Când se aflã în poziþia finalã, trebuie sã se pãstreze o
distanþã de 50 mm deasupra aparatului.
Dacã deasupra aparatului nu e spaþiu disponibil, va trebui sã
lãsaþi o distanþã de 25 mm pe ambele laturi.
Verificaþi ca aparatul sã nu fie aºezat pe cablul de
alimentare.
Pãrþile supuse încãlzirii nu trebuie sã fie expuse. Dacã e
posibil, partea posterioarã a aparatului trebuie sã se afle
lângã perete, lãsând spaþiul indicat pentru aerisire.
Reglarea poziþiei orizontale
Aparatul trebuie sã fie în poziþie orizontalã; pentru a elimina
oscilaþiile:
verificaþi ca aparatul sã fie vertical ºi ca amândouã
dispozitivele de reglare sã fie în contact cu podeaua, astfel
încât compartimentul interior sã fie orizontal.
Reglaþi poziþia orizontalã deºurubând dispozitivul de reglare
corespunzãtor, situat în partea anterioarã (cu ajutorul
degetelor sau cu o ºurubelniþã).
Aparatul este greu. Aveþi multã grijã în timpul deplasãrii
aparatului.
* Pentru mai multe detalii, vã rugãm sã consultaþi plãcuþa cu
datele tehnice situatã pe partea posterioarã a congelatorului.
Specificaþiile sunt supuse modificãrilor fãrã preaviz.
Notã:
Dacã operaþia de reversibilitate a uºilor aparatului este
realizatã de cãtre Serviciul de Asistenþã Tehnicã, nu e
consideratã operaþie de intervenþie în garanþie.
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