FIªA PRODUSULUI

A.

Compartimentul frigider

B.

Becul
Rafturi / Zonã rafturi
Sertare pentru legume ºi fructe
Rafturi pe uºã
Opritor detaºabil pentru sticle (în funcþie
de model)
6. Plãcuþa cu datele tehnice (situatã lângã
sertarele pentru fructe ºi legume)
1.
2.
3.
4.
5.

Compartimentul congelator
8.

9.

Tãviþa de utilizat ca suport pentru
formele de gheaþã ºi/sau pentru baterii
eutectice (acumulatori la rece) în
funcþie de model
Sertar superior (zona de congelare)

10. Coºuri pentru conservarea alimentelor
congelate ºi îngheþate
11. Uºa compartimentului congelator

C.

7. Ventilator (în funcþie de model)
7a. Zonã de aspiraþie a aerului

RO

Panoul de comandã

Ventilator (în funcþie de model):
Ventilatorul permite o distribuire mai bunã a temperaturilor în interiorul compartimentului frigider ºi prin
urmare o conservare mai bunã a alimentelor.
Ventilatorul poate fi stins apãsând pe butonul corespunzãtor (dacã existã, în funcþie de model).
NU acoperiþi zona de aspiraþie (7a) cu alimente.
Zona mai puþin rece
Zona intermediarã
Zona mai rece
Notã: numãrul ºi tipul de rafturi ºi forma accesoriilor pot varia în funcþie de model.
Toate rafturile, grãtarele ºi casoletele sunt detaºabile.
Atenþie: accesoriile frigiderului nu trebuie spãlate în maºina de spãlat vase.
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Frigiderul-congelator este dotat cu douã compresoare care permit o reglare total independentã a
compartimentelor frigider ºi congelator.

Reglarea temperaturii interne din compartimentul frigider

Termostatul pe Min/1:
temperaturã internã mai ridicatã
Termostatul pe Max/7:
temperaturã internã mai joasã
Termostatul pe Off/0:
se stinge doar compartimentul frigider
Vã recomandãm sã reglaþi butonul termostatului pe poziþia Med./3-4

Reglarea temperaturii interne din compartimentul congelator
(cu funcþia 1/2 încãrcãturã semnalatã - în funcþie de model)

Termostatul pe Min/1:
temperaturã internã mai ridicatã
Termostatul pe Max/4:
temperaturã internã mai joasã
Termostatul pe Off/0:
se stinge doar compartimentul congelator
Vã recomandãm sã reglaþi butonul termostatului pe poziþia Med./2-3

Descrierea semnalizãrii luminoase

1. Butonul funcþiei super - congelare rapidã - duce la aprinderea beculeþului galben 2.
3. Beculeþul roºu indicã alarmã pentru temperatura internã din compartimentul congelator.
4. Beculeþul verde indicã faptul cã produsul e conectat la priza de curent.
5. Întrerupãtor luminã (în funcþie de model).
Frigiderul-congelator funcþioneazã corect la o temperaturã ambiantã cuprinsã între +16° C ºi +38° C.
Notã: temperatura aerului înconjurãtor, frecvenþa cu care se deschide uºa ºi poziþia aparatului pot influenþa
temperaturile din interiorul frigiderului.
Poziþiile termostatului trebuie sã varieze în funcþie de aceºti factori.
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