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Instalarea aparatului .
Dezambalarea produsului.

Inaintea instalãrii ,produsul trebuie dezambalat integral.
Se vor scoate toate elementele de protecþie ale aparatului, pentru transport,

cum ar fi:
folie protectoare, elemente din polistiren, elemente din carton, benzi

adezive, folie plastic ce acoperã integral suparfaþa exterioarã produsului
aplicatã in mod compact cu rol de a proteja produsul avand aspect adeziv,
care sã se desface manual prin tragere de la colþurile produsului sau ale

elementelor produsului care pot fi protejate cu folie in asemenea fel.
Nerespectarea modalitãþii de dezambalare in mod integral, poate afecta

starea produsului, pe perioada utilizãrii in mod iremediabil ceea ce poate
duce la scoaterea din garanþie a produsului.



ATENÞIE
Citiþi acest manual cu mare atenþie deoarece conþine instrucþiuni care vã garanteazã

instalarea, utilizarea ºi întreþinerea aparatului dvs.
Acest aparat electrocasnic este fabricat astfel încât sã corespundã standardelor europene

de siguranþã:
- 73/23/CEE din 19/02/73 (Tensiuni joase) cu ulterioare modificãri;
- 89/336/CEE din 03/05/89 (Compatibilitate Electromagneticã) cu ulterioare modificãri.

1. Acest aparat electrocasnic este proiectat sã fie utilizat în incinte ºi sub nici un motiv nu este
permisã amplasarea ºi exploatarea acestuia în aer liber (sub 16 OC), chiar dacã este protejat de un
acoperiº.

Este extrem de periculos sã lãsaþi acest aparat expus la ploaie sau la alte intemperii.

2. Acest aparat trebuie utilizat doar de cãtre adulþi ºi doar pentru stocarea alimentelor în
conformitate cu instrucþiunile cuprinse în acest manual.

3. Nu încercaþi sã utilizaþi aparatul dacã sunteþi desculþ(ã) sau aveþi mâinile sau picioarele umede.

4. Nu este recomandabilã utilizarea prelungitoarelor sau a prizelor multiple. Dacã frigiderul a fost
montat între douã dulapuri, asiguraþi-vã cã acestea nu se sprijinã pe cablul de alimentare cu energie
electricã sau nu-l preseazã în nici un fel.

5. Nu trageþi niciodatã de cablu sau de aparat pentru scoaterea ºtecherului din prizã.

6. Pentru a evita producerea anumitor rãni sau arsuri vã sfãtuim sã nu atingeþi elementele de rãcire
din interior, în special atunci când aveþi mâinile umede. De asemenea, nu este recomandat sã se
consume cuburi de gheaþã imediat ce au fost scoase din congelator.

7. Deconectaþi întotdeauna aparatul de la reþeaua de energie electricã dacã doriþi sã efectuaþi
operaþii de curãþire sau întreþinere; nu este suficient sã poziþionaþi selectoarele de temperaturã în
dreptul poziþiei: „ l " pentru a elimina orice contact electric. Dacã aparatul dvs. nu funcþioneazã
corect, înainte de a chema Service-ul, citiþi capitolul intitulat „Sfaturi practice", deoarece este posibil
ca problema constatatã sã poatã fi remediatã foarte uºor. Nu încercaþi sã efectuaþi reparaþia
intervenind singuri în componentele interne ale aparatului.

8. În cazul în care este necesarã înlocuirea cablului de alimentare cu energie electricã vã rugãm
sã contactaþi Unitatea de Service menþionatã pe verso-ul certificatului de garanþie. În anumite cazuri,
legãturile sunt realizate folosind borne speciale, iar în alte cazuri sunt necesare instrumente speciale
pentru a desface legãturile.

9. Nu depozitaþi aparaturã electricã în interiorul compartimentului pentru alimente dacã nu existã o
recomandare specialã în acest sens.
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Siguranþa, un bun obicei



3

COMBINELE FRIGORIFICE INDESIT 

BAN 13 NF
BAN 13 S, CA 55

BAAN 13 S
BAAAN 13 

BAAN 10
BAAN 14

BEAA 35 P/PS
BAN 35 FNF P

NBAA 34 NF NX
NBAA 34 NF NX D

NBAA 33 NF
BAN 3377 NF

BAN 35 V
NBAA 14 VNX
NBAA 13 VNX

BAN 34 PS
BAAN 33 VP

BAN 40 FNF (FR)
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Instalarea

Instalarea corectã este esenþialã
pentru a asigura funcþionarea aparatului la
performanþele sale maxime.

Ventilarea
Compresorul ºi condensatorul

genereazã cãldurã ºi, prin urmare, trebuie
ventilate în mod corespunzãtor. Camerele care
nu sunt ventilate în mod corespunzãtor nu sunt
potrivite pentru instalarea acestor aparate de uz
casnic. De aceea, aceste aparate electro-
casnice trebuie instalate numai în camere
prevãzute cu uºi ºi ferestre care sã permitã o
bunã circulaþie a aerului. Este de asemenea
important ca umiditatea din acea camerã sã nu
fie foarte ridicatã.

În momentul executãrii operaþiei de
instalare, asiguraþi-vã cã nu acoperiþi sau nu
obstrucþionaþi grãtarele care permit o bunã
aerisire a aparatului.

Pentru o corectã ventilare, partea
superioarã a combinei frigorifice trebuie sã se
afle la cel puþin 10 cm de orice raft sau dulap
suspendat iar lateralele acesteia trebuie sã se
afle la cel puþin 5 cm de eventualele
mobile/pereþi.

Instalaþi aparatul departe de
orice sursã de cãldurã

Frigiderul nu trebuie instalat in locuri
expuse direct la razele solare, lângã un cuptor
sau lângã o plitã. 

Aºezarea la orizontalã a
aparatului

Pardoseala sau suportul pe care va fi
aºezat aparatul trebuie sã fie perfect orizontale;
în caz contrar, puteþi realiza orizontalitatea cu
ajutorul picioarelor reglabile situate în partea din
faþã.

Împãmântarea

Înainte de a conecta aparatul la

reþeaua electricã, verificaþi dacã voltajul indicat

pe eticheta poziþionatã în partea stângã, jos,

lângã cutia pentru legume, corespunde cu cel al

locuinþei dvs. ºi dacã împãmântarea s-a realizat

în conformitate cu normele electrice în vigoare.

Dacã sistemul nu este legat la pãmânt,

producãtorul îºi declinã orice responsabilitate

faþã de eventualele electrocutãri rezultate din

aceastã cauzã. Nu folosiþi adaptoare cu mai

multe prize. 

Poziþionaþi aparatul astfel încât sã

aveþi acces uºor la priza în care introduceþi

ºtecherul.

Verificaþi puterea maximã a

aparatului

Priza electricã trebuie sã suporte

puterea maximã a aparatului indicatã pe

eticheta poziþionatã în partea stângã, jos, lângã

cutia pentru legume. 

Înainte de conectarea

aparatului la reþeaua electricã

Pentru a asigura o bunã funcþionare a

aparatului dvs., aºezaþi aparatul în poziþie

verticalã ºi aºteptaþi cel puþin 3 ore înainte de a

introduce ºtecherul în prizã.
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Reversibilitatea (deschiderea) uºilor: 
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Instalarea pentru BAN 13 NF, BAN 13 S, CA 55, 
BAAN 13 S, BAAAN 13, BAAN 14, BAAN 10

! Este important sã pãstraþi acest manual
pentru a-l putea consulta în orice moment.
În caz de vânzare, cesiune sau schimbare
a locuinþei, acesta trebuie pãstrat împreuna
cu frigiderul, pentru a informa noul
proprietar cu privire la funcþionare ºi la
respectivele avertismente.

! Citiþi cu atenþie instrucþiunile: veþi gãsi
informaþii importante cu privire la instalaþie,
folosire si sigurantã.

Amplasarea ºi racordarea 

aparatului

Amplasarea aparatului
1. Amplasaþi aparatul într-un loc aerisit ºi
fãrã umezealã;
2. Nu obstrucþionaþi orificiile de aerisire din
spatele frigiderului: compresorul ºi
condensatorul emanã caldurã ºi necesitã o
bunã aerisire pentru a funcþiona în mod
corect si pentru a limita consumul de
energie electricã;
3. În acest scop, pãstraþi o distantã între
frigider ºi mobilier de cel putin 10 cm (în
partea de sus) ºi de cel putin 5 cm (lateral);
4. Instalaþi aparatul departe de sursele de
cãldurã (raze solare directe, aragaz). 

Nivelarea  aparatului
1. Instalaþi aparatul pe un plan rigid;
2. Dacã pavimentul nu este perfect
orizontal, echilibraþi frigiderul înºurubând
sau desurubând picioarele reglabile.

Conectarea electricã
Dupã transport, poziþionaþi aparatul vertical
ºi asteptaþi cel putin 3 ore înainte de a-l
conecta la retea. Înainte de a introduce
ºtecherul în prizã, asiguraþi-vã cã
• priza sã fie cu împamântare ºi conform
prevederilor legale;
• caracteristicile prizei sã corespundã
sarcinii de putere a aparatului, indicate pe
eticheta autocolantã cu caracteristici din
interiorul frigiderului (în partea de jos,
stânga) - de ex. 150 W;
• tensiunea de alimentare sã corespundã
valorilor indicate pe eticheta autocolantã cu
caracteristici (din partea de jos, stânga) -
de ex. 220-240V;
• priza sã fie compatibilã cu ºtecherul
aparatului; 
În caz contrar, apelaþi la serviciile unui
electrician autorizat (a se vedea cap. 
„Asistentã”); nu folositi prelungitoare si
prize multiple.

! Dupã instalare, cablul de alimentare ºi
prizã de curent trebuie sa fie uºor
accesibile.

! Cablul nu trebuie sa fie îndoit sau
comprimat.

! Cablul trebuie sã fie verificat periodic ºi
înlocuit de electricieni autorizaþi (a se
vedea cap. „Asistentã”).

! Producãtorul îºi declinã orice
responsabilitate în cazul în care aceste
norme nu se respectã.
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Pornirea aparatului BAN 13 NF

Activarea aparatului 
! Înainte de a pune în funcþiune aparatul, urmariþi instrucþiunile cu privire la instalare (a se vedea cap.
„Instalare”).
! Dupã transport, poziþionaþi aparatul vertical ºi asteptaþi circa 3 ore înainte de a-l conecta la sursa de
energie electricã pentru a-i asigura o buna funcþionare.
! Înainte de a conecta aparatul la reþeaua electricã, curãþaþi compartimentele ºi accesoriile cu apa
caldutã ºi bicarbonat de sodiu.
! Aparatul este dotat cu un sistem de protecþie a motorului care activeazã compresorul dupã
aproximativ 8 minute de la punerea în funcþune a acestuia. Acest lucru se întâmplã de fiecare datã
când se întrerupe curentul electric, în mod voluntar sau involuntar (panã de curent).

1. Introduceþi ºtecherul în prizã ºi verificaþi dacã
becul interior s-a aprins (selectorul
FUNCÞIONARE CONGELATOR nu trebuie
poziþionat în dreptul simbolului l)

2. Rotiþi selectorul FUNCÞIONARE
CONGELATOR si FUNCÞIONARE FRIGIDER
în dreptul unei poziþii medii. Dupã câteva ore
puteþi introduce alimentele în frigider.

Reglarea temperaturii
Temperatura în interiorul frigiderului se regleazã
automat în baza poziþiei selectorului
termostatului. 

min = valori medii
max = valori reduse

Vã recomandãm sã optaþi pentru o poziþie
intermediarã.

Indicator TEMPERATURÃ*:
vã indicã zona cea mai rece din
frigider.

1 . V e r i f i c a þ i
dacã mesajul
„OK” este bine
iluminat (a se
vedea figura).

2. Dacã nu apare acest mesaj înseamnã cã
temperatura este prea ridicatã. În acest caz,
este necesar sa rotiþi selectorul
FUNCÞIONARE FRIGIDER în dreptul unei
valori mai ridicate (zona mai rece) ºi sã asteptaþi
aproximativ 10 ore pâna când temperatura se
stabilizeazã.

3. Verificaþi din nou indicatorul; dacã este
necesar, reglaþi încã o datã poziþia selectorului.   

Dacã introduceþi o cantitate mai mare de
alimente sau dacã deschideþi deseori uºa
frigiderului, este normal ca indicatorul sã nu
afiseze mesajul „OK”. Aºteptaþi cel putin 10 ore
înainte de a pozitiona selectorul FUNCÞIONARE
FRIGIDER în dreptul unei poziþii mai ridicate.
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Schema aparatului BAN 13 NF

Selector
FUNCÞIONARE
CONGELATOR

RAFT•

Bec 
(a se vedea cap „Întreþinere”)

Cutie Multifuncþionalã *
Selector

FUNCÞIONARE
FRIGIDER

Compartiment
FRESH COOL BOX* 

pentru CARNE ºi
PEªTE

Cutie FRUCTE ºi
LEGUME

Suport gheaþã ICE3

Compartiment de
CONGELARE ºi
CONSERVARE

Suport gheaþã ICE3 

Compartimente de
CONSERVARE

PICIOARE de
reglare

Raft detaºabil
cu capac ºi
suport de ouã

Raft detaºabil
pentru
DIFERITE
OBIECTE

Raft pentru
STICLE

l Variazã ca numãr sau poziþie.

* Numai pentru anumite modele.
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Pornirea ºi utilizarea aparatului BAN 13 S, CA 55, BAAN 13 S,
BAAAN 13, BAAN 14, BAAN 10, BAN 34 PS ºi BAAN 33 VP

Activarea aparatului
! Înainte de a pune aparatul în funcþiune, urãriþi instrucþiunile cu privire la instalare (vezi instalarea).
Înainte de a conecta aparatul la reþea, curãþaþi compartimentele ºi accesorile cu apã cãlduþã ºi
bicarbonat.

1. Introduceþi ºtecherul în prizã ºi asiguraþi-vã cã se aprinde becul din frigider.
2. Rotiþi selectorul pentru REGLARE TEMPERATURII într-o poziþie de mijloc. Dupã câteva ore puteþi
introduce alimentele în frigider.

Panoul de comandã pt modelul BAAN 33 VP

• Display FRIGIDER, Vizualizeazã temperatura
din compartimentul frigider.
• Tasta SUPER COOL (rãcire rapidã) pentru a
micºora rapid temperatura din frigider. Când
este apãsatã, se aprinde indicatorul luminos
SUPER COOL (vezi Pornire ºi utilizare).
• Întrerupãtorul FUNCÞIONARE FRIGIDER
pentru a regla temperatura din frigider.

ECO este temperatura optimalã cu consum
energetic redus.
• HOLIDAY este funcþia Holiday (vezi Întreþinere
ºi curãþare).
• Indicatorul luminos galben SUPER COOL
(rãcire rapidã): se aprinde când se apasã tasta
SUPER COOL.
• Indicatorul verde ALIMENTARE: se aprinde
când aparatul este conectat la reþeaua de
alimentare.

- mai cald; - mai rece.

• Indicatorul luminos galben SUPER FREEZE
(congelare rapidã): se aprinde când se apasã
tasta SUPER FREEZE.
• Întrerupãtorul FUNCÞIONARE CONGELATOR
pentru a regla temperatura din congelator:

ECO este temperatura optimalã cu consumul
energetic redus.

opreºte aparatul, inclusiv frigiderul.
• Tasta SUPER FREEZE (congelare rapidã):
pentru congelarea alimentelor proaspete. Când
este apãsatã, se aprinde indicatorul luminos
SUPER FREEZE (vezi Pornire ºi utilizare).
• Displayul CONGELATOR. Vizualizeazã
temperatura din compartimentul congelator.

! Indicatoarele luminoase semnalizeazã ºi
mãrirea excesivã a temperaturii din congelator
(vezi anomalii ºi remedii).

- mai cald;

- mai rece.
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Schema aparatului BAN 13 S, CA 55, BAAN 13 S, BAAAN 13,
BAAN 14, BAAN 10, BAN 34 PS ºi BAAN 33 VP

Vedere de ansamblu
Instrucþiunile de utilizare sunt variabile pentru mai multe modele, deci este posibil ca ilustraþiile sã nu
corespundã intocmai cu aparatul achiziþionat. Descrierea componentelor care pot varia este cuprinsã
in paginile urmãtoare.

l Variazã ca numãr sau poziþie.

* Numai pentru anumite modele.
Picioruºe de reglare
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ATENÞIE 
Dupã ce frigiderul a fost livrat acasã, aºezaþi-l în
poziþie verticalã ºi aºteptaþi aproximativ 3 ore
înainte de a-l conecta la sursa de alimentare cu
energie electricã pentru a vã asigura cã va
funcþiona corect.

Sistem de protecþie a compresorului
Acest aparat electrocasnic este dotat

cu un sistem de protecþie a compresorului. Este
posibil ca în momentul instalãrii acestui aparat
electrocasnic compresorul sã nu porneascã
imediat.

Aceastã situaþie nu trebuie sã vã
îngrijoreze deoarece el va porni automat dupã
aproximativ 8 minute. Alte cauze pot fi
întreruperea alimentãrii cu energie electricã în
vederea efectuãrii operþiunilor de curãþire sau
întreþinere sau o eventualã panã de curent.

Pornirea aparatului
Dupã ce aþi introdus stecherul
în prizã de curent, asiguraþi-vã
cã indicatorul de culoare
verde, „D” este aprins iar
selectorul congelatorului, „F”
nu se aflã poziþionat în dreptul
simbolului „l”.

Pornirea aparatelor BEAA 35 P/PS

Compartimentul frigiderului

Rotiþi selectorul „B” în dreptul unei
poziþii medii de rãcire iar dupã câteva ore puteþi
introduce alimentele în compartimentul
frigiderului.

Rotiþi selectorul „F” în dreptul unei
poziþii medii ºi apãsaþi butonul „Super Freeze”,
„G”, de congelare rapidã; indicatorul de culoare
galbenã, „E” se va aprinde. Când, în interiorul
congelatorului se atinge temperatura optimã,
indicatorul galben „E” se stinge. În acest
moment puteþi introduce alimentele în
congelator.

Notã: Puteþi întrerupe funcþionarea întregului
aparat (inclusiv a compartimentului frigiderului),
prin rotirea acestui selector pânã ajungeþi în
dreptul poziþiei „l”.

Înainte de introducerea
alimentelor în frigider sau

congelator, stergeþi
interiorul acestor

compartimente cu apã
caldã ºi bicarbonat de

sodiu.
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Schema aparatelor BEAA 35 P/PS

Buton pentru rãcirea rapidã
Apãsarea acestui buton permite reducerea la

minim a temperaturii din compartimentul frigiderului
(indicatorul de culoare galbenã, „C” se aprinde).

Buton pentru reglarea temperaturii în
compartimentul frigiderului

Utilizaþi acest buton pentru a regla
temperatura din interiorul frigiderului. Sunt disponibile
urmatoarele poziþionãri:

- valori medii;
- valori scazute;
- temperatura optimã la consumuri reduse;
- activaþi atunci cînd plecaþi în vacanþã. 

Indicator luminos de culoare galbenã, pentru rãcire
rapidã

Acest indicator de culoare galbenã se
aprinde doar atunci când apãsaþi butonul „A” pentru
„Rãcire Rapidã”.

Indicator luminos de culoare verde 
Atunci când acest indicator este aprins

înseamnã cã aparatul dvs. este conectat la sursa de
energie electricã.

Indicator luminos de culoare galbenã, pentru
congelare rapidã

Acest indicator de culoare galbenã se
aprinde doar atunci când apãsaþi butonul “G” de
“Congelare Rapidã”.

Buton pentru reglarea temperaturii în
compartimentul congelatorului

Utilizaþi acest buton pentru a regla
temperatura din interiorul frigiderului. Sunt disponibile
urmatoarele poziþionãri:

- frigiderul este oprit;
- valori medii;
- valori scazute;
- temperatura optimã la consumuri reduse. 

Puteþi întrerupe funcþionarea întregului aparat
(inclusiv a compartimentului frigiderului), prin rotirea
acestui selector pânã ajungeþi în dreptul poziþiei „l”.

Buton pentru congelare rapidã
Apãsarea acestui buton permite

congelarea alimentelor proaspete (indicatorul de
culoare galbenã, „E” se aprinde).

Raft de uºã detaºabil, cu capac ºi
compartiment pentru ouã

Raft pentru depozitarea cutiilor de bautura

Rafturi detaºabile

Raft de uºã detaºabil, pentru sticle

Recipiente speciale pentru cuburile de gheaþã

Picioruºe reglabile

Compartimente pentru stocarea alimentelor
congelate

Compartiment special pentru congelarea
alimentelor proaspete ºi pentru stocarea
alimentelor congelate

Cutii pentru fructe ºi legume

Compartiment „Flex Cool Box”, pentru carne ºi
peºte

Rafturi interioare pentru alimente, detaºabile ºi
reglabile pe înãlþime

Sistem „Aircooler”

Notã: Aceste 3 indicatoare semnaleazã o eventualã creºtere
anormalã a temperaturii în interiorul compartimentului
congelatorului (a se vedea paragraful “Semnale acustice ºi
vizibile”).
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Pornirea aparatului BAN 35 FNF, NBAA 34 NF NX, 
NBAA 33 NF, BAN 3377 NF

Compartimentul frigiderului
Rotiþi selectorul „A” în dreptul unei

poziþii medii de rãcire iar dupã câteva ore puteþi
introduce alimentele în compartimentul
frigiderului.

Rotiþi selectorul „B” pe o poziþie
medie ºi apãsaþi butonul „F” de congelare
rapidã (indicatorul galben „E” se va aprinde).
Când, în interiorul congelatorului se atinge
temperatura optimã, indicatorul galben „E” se
stinge. Acum puteþi introduce alimentele în
congelator.

Notã: Puteþi întrerupe funcþionarea întregului

aparat (inclusiv a compartimentului frigiderului),

prin rotirea acestui selector pânã ajungeþi în

dreptul poziþiei „l”.

Înainte de
introducerea
alimentelor în
frigider sau
congelator,

stergeþi
interiorul
acestor

compartiment
e cu apã
caldã ºi

bicarbonat de
sodiu.

ATENÞIE

Dupã ce frigiderul a fost livrat acasã, aºezaþi-l în

poziþie verticalã ºi aºteptaþi aproximativ 3 ore

înainte de a-l conecta la sursa de alimentare cu

energie electricã pentru a vã asigura cã vã

funcþionã corect.

Sistem de protecþie a compresorului
Acest aparat electrocasnic este dotat

cu un sistem de protecþie a compresorului. Este

posibil ca în momentul instalãrii acestui aparat

electrocasnic compresorul sã nu porneascã

imediat.

Aceastã situaþie nu trebuie sã vã

îngrijoreze deoarece el va porni automat dupã

aproximativ 8 minute. Alte cauze pot fi

întreruperea alimentãrii cu energie electricã în

vederea efectuãrii operþiunilor de curãþire sau

întreþinere sau o eventualã panã de curent.

Dupa ce aþi introdus ºtecherul în priza de curent,

asiguraþi-vã cã indicatorul de culoare verde, „D”

este aprins iar selectorul congelatorului, „B” nu

se aflã poziþionat în dreptul simbolului „l”.
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Descrierea aparatului BAN 35 FNF, NBAA 34 NF NX, 
NBAA 33 NF, BAN 3377 NF

Rafturi detaºabile ºi
reglabile pe inãlþime

pentru alimente

Wine Rack

Compartimentul „Flex
Cool Box”

Compartimentul
fructe ºi legume

Compartiment
congelare ºi
conservare

Compartiment cuburi
de gheaþã ICE3•

Compartiment
conservare

Picioruºe reglabile

Indicator luminos
pentru

compartimentul
frigiderului

Raft uºa detaºabil
cu capac ºi

compartiment
pentru ouã

Rafturi detaºabile
pentu cutii de

bãuturã

Rafturi detaºabile 

Raft uºã detaºabil
pentru sticle
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Descrierea aparatului BAN 35 V, NBAA 14 VNX, NBAA 13 VNX

Panou de
comanda Raft

detaºabil cu
capac ºi
suport de

ouã

Rafturi
detaºabile
pentru cutii
de bauturã

Rafturi
detaºabile

pentru
sticle

AIRCOOLER

Rafturi

WINE RACK

Compartiment
pentru fructe

ºi legume

Compartiment
REGLARE ºi
CONGELARE

Compartiment
special pentru

congelare

Compartiment
CONSERVARE

Picioruºe
reglabile
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Schema aparatului BAN 35 FNF, NBAA 34 NF NX, 
NBAA 33 NF, BAN 3377 NF, BAN 35 V

Buton pentru rãcirea rapidã
Apãsarea acestui buton permite reducerea la

minim a temperaturii din compartimentul frigiderului
(indicatorul de culoare galbenã, „C” se aprinde).

Buton pentru reglarea temperaturii în
compartimentul frigiderului

Utilizaþi acest buton pentru a regla
temperatura din interiorul frigiderului. Sunt disponibile
urmatoarele poziþionãri:

- valori medii;
- valori scazute;
- temperatura optimã la consumuri reduse;
- activaþi atunci cînd plecaþi în vacanþã. 

Indicator luminos de culoare galbenã, pentru rãcire
rapidã

Acest indicator de culoare galbenã se
aprinde doar atunci când apãsaþi butonul „A” pentru
„Rãcire Rapidã”.

Indicator luminos de culoare verde 
Atunci când acest indicator este aprins

înseamnã cã aparatul dvs. este conectat la sursa de
energie electricã.

Indicator luminos de culoare galbenã, pentru
congelare rapidã

Acest indicator de culoare galbenã se
aprinde doar atunci când apãsaþi butonul „G” de
„Congelare Rapidã”.

Buton pentru reglarea temperaturii în
compartimentul congelatorului

Utilizaþi acest buton pentru a regla
temperatura din interiorul frigiderului. Sunt disponibile
urmatoarele poziþionãri:

- frigiderul este oprit;
- valori medii;
- valori scazute;
- temperatura optimã la consumuri reduse. 

Puteþi întrerupe funcþionarea întregului aparat
(inclusiv a compartimentului frigiderului), prin rotirea
acestui selector pânã ajungeþi în dreptul poziþiei „l”.

Buton pentru congelare rapidã
Apãsarea acestui buton permite

congelarea alimentelor proaspete (indicatorul de
culoare galbenã, „E” se aprinde).

Raft de uºã detaºabil, cu capac ºi
compartiment pentru ouã

Raft pentru depozitarea cutiilor de bautura

Rafturi detaºabile

Raft de uºã detaºabil, pentru sticle

Recipiente speciale pentru cuburile de gheaþã

Picioruºe reglabile

Compartimente pentru stocarea alimentelor
congelate

Compartiment special pentru congelarea
alimentelor proaspete ºi pentru stocarea
alimentelor congelate

Cutii pentru fructe ºi legume

Compartiment „Flex Cool Box”, pentru carne ºi
peºte

Rafturi interioare pentru alimente, detaºabile ºi
reglabile pe înãlþime

Sistem „Aircooler”

Notã: Aceste 3 indicatoare semnaleazã o eventualã creºtere
anormalã a temperaturii în interiorul compartimentului
congelatorului (a se vedea paragraful “Semnale acustice ºi
vizibile”).
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Descrierea aparatului NBAA 34 NF NX D

ON/OFF
Apãsând aceastã tastã puteþi activa întregul
aparat (atât compartimentul
frigiderului cât ºi al congelatorului). Ledul roºu
indicã oprirea aparatului, iar
ledul verde funcþionarea acestuia. Ledul de
culoare roºie indicã
deconectarea aparatului, în timp ce ledul de
culoare verde indicã activarea
acestuia. Pentru întreruperea funcþionãrii
aparatului, þineþi apãsatã tasta
ON/OFF timp de 2 secunde.

ECO
Gestioneazã activarea/dezactivarea funcþiei I
Care (temperatura optimã cu
un consum energetic redus). Activând aceastã
funcþie se aprind simultan
Ledul AUTO ºi Ledul I CARE.

Indicator Alarme
Permite semnalarea ºi gestionarea tuturor
alarmelor aferente funcþionãrii
produsului.

Tasta Child Lock (Blocare tastaturã copii)
Permite blocarea tastelor panoului de control
evitându-se astfel activarea
acestora de cãtre copii - þineþi apãsatã tasta
Alarme timp de 2 secunde.

Taste de reglarea temperaturii
FRIGIDERULUI – ºi + .
Permit modificarea setãrilor de temperaturã ale
frigiderului cu confirmarea
temperaturii selectate pe coloana graficã. Cu
ajutorul acestor taste puteþi
dezactiva doar compartimentul frigiderului.

ECO
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Tasta Super Freeze
Permite activarea sau dezactivarea funcþiei
SUPER FREEZE (congelare
rapidã). Se aprinde ledul Super Freeeze.

Tasta Holiday
Permite activarea sau dezactivarea funcþiei
HOLIDAY (se aprind ledul
AUTO ºi ledul Holiday).

ICE PARTY
Permite activarea sau dezactivarea funcþiei ICE
PARTY (reduce
temperatura congelatorului astfel încât se obþin
valorile necesare rãcirii unei
sticle). Se aprinde ledul Ice Party.

Taste de reglarea temperaturii
CONGELATORULUI – ºi + .
Permit modificarea setãrilor de temperaturã ale
congelatorului cu
confirmarea temperaturii selectate pe coloana
graficã.

Coloanã graficã FRIGIDER
Indicã temperatura stabilitã în compartimentul
frigiderului sau dezactivarea
acestuia (în acest caz coloana graficã nu este
luminatã).

Coloanã graficã CONGELATOR
Indicã temperatura stabilitã în compartimentul
congelatorului.
Tasta Super Cool
Permite activarea sau dezactivarea funcþiei
SUPER COOL (rãcire rapidã).
Se aprinde ledul Super Cool.
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Schema aparatului BAN 40 FNF

Buton Funcþionare Frigider Led Alimentare Buton Funcþionare Congelator

Buton Super FreezeLed Super FreezeLed Super Cool Buton Super Cool 

• Display FRIGIDER, Vizualizeazã temperatura
din compartimentul frigider.
• Tasta SUPER COOL (rãcire rapidã) pentru a
micºora rapid temperatura din frigider. Când
este apãsatã, se aprinde indicatorul luminos
SUPER COOL (vezi Pornire ºi utilizare).
• Întrerupãtorul FUNCÞIONARE FRIGIDER
pentru a regla temperatura din frigider.

ECO este temperatura optimalã cu consum
energetic redus.
• HOLIDAY este funcþia Holiday (vezi Întreþinere
ºi curãþare).
• Indicatorul luminos galben SUPER COOL
(rãcire rapidã): se aprinde când se apasã tasta
SUPER COOL.
• Indicatorul verde ALIMENTARE: se aprinde
când aparatul este conectat la reþeaua de
alimentare.

- mai cald; - mai rece.

• Indicatorul luminos galben SUPER FREEZE
(congelare rapidã): se aprinde când se apasã
tasta SUPER FREEZE.
• Întrerupãtorul FUNCÞIONARE CONGELATOR
pentru a regla temperatura din congelator:

ECO este temperatura optimalã cu consumul
energetic redus.

opreºte aparatul, inclusiv frigiderul.
• Tasta SUPER FREEZE (congelare rapidã):
pentru congelarea alimentelor proaspete. Când
este apãsatã, se aprinde indicatorul luminos
SUPER FREEZE (vezi Pornire ºi utilizare).
• Displayul CONGELATOR. Vizualizeazã
temperatura din compartimentul congelator.

! Indicatoarele luminoase semnalizeazã ºi
mãrirea excesivã a temperaturii din congelator
(vezi anomalii ºi remedii).

- mai cald;

- mai rece.
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• variabile ca numar ºi/sau poziþie
* Disponibile doar pentru anumite modele.

Vedere de ansamblu

Aceste instructiuni de utilizare se aplica în cazul unei game largi de modele, astfel încât este posibil
ca anumite componente ilustrate sa prezinte diferente în raport cu modelul achizitionat de dvs. În
paginile urmatoare veti regasi descrierea celor mai complexe obiecte.

Picioare de reglare

Compartiment
DE

CONSERVARE

Recipiente
pentru cuburile

de gheaþã

ICE3*

Compartiment
de Congelare ºi

Congelare

Cutie de Legume
ºi Fructe

Cutie FLEX
COOL BOX

pentru CARNE
ºi PESTE*

WINE RACK*

RAFTURI•

Raft detasabil
pentru STICLE

Suporturi
pentru cutiile
de bãuturã•

Raft detaºabil
DIVERSE

OBIECTE•

Suport
detasabil cu

capac,
compartiment

pentru OUÃ

Bec interior (a
se vedea cap.

„Întreþinere”)

Descrierea aparatului BAN 40 FNF
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funcþia se dezactiveazã în mod automat.

Aerul în interiorul frigiderului are o

circulaþie naturalã astfel încât aerul mai rece

tinde sã coboare în partea de jos. Din acest

motiv se recomandã pastrarea cãrnii ºi a

brânzeturilor proaspete imediat deasupra cutiilor

pentru fructe ºi legume.

Vã rugãm sã respectaþi întocmai

aceste instrucþiuni pentru a avea în permanenþã

alimente proaspete în frigiderul dumneavoastrã:

alimentele, chiar ºi cele mai proaspete, nu pot fi

pãstrate un timp foarte îndelungat.

Cum sã utilizaþi compartimentul frigiderului

Temperatura din interiorul compartimentului
frigiderului se regleazã automat în funcþie de
poziþia butonului de reglare a temperaturii.

= puþin rece = foarte rece

Vã recomandãm sã alegeþi o poziþie

intermediarã.
Atunci când frigiderul se umple ca

urmare a unor cumpãrãturi mai ample, folosiþi
funcþia „Super Cool”, astfel încât sã poatã fi
atinsã rapid o temperaturã optimã de
funcþionare. Dupã trecerea timpului necesar,

Ce sã nu stocaþi în frigider
· Usturoi, ceapã (transmit mirosul)
· Banane (se înnegresc)
· Citrice
· Cartofi ºi alte rãdãcinoase (acestea trebuie pãstrate  

doar în locuri întunecoase ºi reci)

Alimentul Timp de pastrare Locul de depozitare
Carnea ºi peºtele ambalat 2 sau 3 zile Raftul de deasupra
(utilizaþi folie de plastic sau cutiilor pentru legume ºi fructe
pungi din plastic) (zona cea mai rece din frigider)

Brânzã proaspãtã 3 sau 4 zile Raftul de deasupra cutiilor 
pentru legume ºi fructe 

(zona cea mai rece din frigider)

Ouã 1 sãptãmânã Pe raftul special pentru ouã

Unt, margarinã 1 sãptãmânã Pe orice raft

Mâncare gãtitã sau 3 sau 4 zile Pe orice raft
produse semipreparate 
(în cutii/vase bine acoperite 
ºi doar atunci când 
sunt bine rãcite)

Cârnaþi, salam, 3 sau 4 zile Pe orice raft
sandwich-uri cu carne, budincã, 
aluat, pâine, roºii coapte

Produse îmbuteliate, - Pe rafturile speciale de pe interiorul uºii
lapte, bãuturi, iaurt

Fructe ºi legume - În cutiile speciale pentru fructe ºi legume



pentru REGLAREA TEMPERATURII (vezi
Descrierea aparatului).
Introduceþi numai alimentele reci sau abia
cãlduþe, niciodatã calde (vezi Precauþii ºi sfaturi).
Amintiþi-vã cã valabilitatea alimentelor
conservate în frigider este aceeaºi pentru cele
preparate ca ºi pentru cele crude.
Nu introduceþi lichidele în recipiente fãrã capac:
ele ar spori umiditatea ºi ar determina formarea
de condens.

Igiena alimentarã
1. Dupã ce aþi cumpãrat alimentele, eliminaþi
ambalajele în care au fost puse (de hârtie,
carton etc) pentru a evita introducerea bacteriilor
sau a mizeriei în frigider.
2. Protejaþi alimentele (mai ales pe care
alterabile sau care emanã un miros puternic) în
mod corespunzãtor: limitând contactul dintre
ele, veþi elimina contaminarea cu baterii sau
germeni ºi împrãºtierea mirosurilor în frigider.
3. Dispuneþi alimentele astfel încât sã nu
obstaculaþi circulaþia aerului în interiorul
frigiderului.
4. Pãstraþi curãþenia în frigider; nu folosiþi
substanþe oxidate sau abrazive.
5. Consumaþi alimentele pânã la expirarea
termenului de garanþie, odatã ce a fost depãºit,
scoateþi-le din frigider.
6. Aºezaþi alimentele uºor perisabile (brânzeturi
moi, peºte crud, carne etc) în zona cea mai rece
a frigiderului, deasupra casetelor de verdeaþã, în
apropierea indicatorului de temperaturã.

Filtru pentru eliminarea mirosurilor neplacute*
BAN 40 FNF (FR): anumite modele sunt
echipate cu un filtru pentru eliminarea
mirosurilor neplacute, pe carbuni activi ce
asigura o calitate îmbunatatita a aerului din
interiorul frigiderului. Filtrul este situat în partea
de jos, stânga, în spatele cutiei de FRUCTE si
LEGUME.

În ciuda opiniei generale, mâncarea
gãtitã nu se pãstreazã mai mult decât
alimentele proaspete.

Nu þineþi lichide în recipiente
neacoperite deoarece acest fapt va determina
creºterea umiditãþii în interiorul frigiderului ºi ,
implicit formarea gheþii pe peretele din spate.

Retineþi cã, înainte de a introduce
mâncare gãtitã în frigider, aceasta trebuie mai
întâi bine rãcitã. În caz contrar, temperatura din
frigider va creºte iar compresorul va funcþiona
un timp mai îndelungat, conducând implicit la un
consum mai mare de energie electricã.

Aveþi grijã sã nu depozitaþi recipiente,
alimente sau alte obiecte în contact direct cu
peretele din spate al compartimentului
frigiderului. În caz contrar, scurgerea apei pe
acest perete este împiedicatã iar alimentele pot
fi deteriorate.

Compartimentul frigiderului este echipat cu
rafturi detaºabile (figurile de mai jos) ce pot fi
ajustate pe înãlþime în funcþie de preferinþele
fiecãrui utilizator. În acest fel puteþi depozita în
frigider vase ºi alimente de diferite dimensiuni.

Acest frigider realizeazã decongelarea
automatã. Apã rezultatã prin condensare este
colectatã pe peretele din spatele frigiderului ºi
evacuatã printr-un orificiu de drenaj situat în
spatele sertarelor pentru legume ºi fructe. Atunci
când frigiderul este în funcþiune, acest perete
poate fi acoperit cu un strat subþire de gheaþã
sau cu picãturi de apã, în funcþie de momentul în
care compresorul funcþioneazã sau nu. Nu vã
îngrijoraþi! Frigiderul ales de dvs. funcþioneazã
corect.

Utilizarea optimalã a frigiderului pentru
modelul BAAN 14, BAAN 10, BAN 13 S,
CA 55, BAAN 13 S, BAAAN 13 ºi 
BAAN 33 VP

Pentru reglarea temperaturii, folosiþi selectorul
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„Play Zone”

Pentru modelele: 

BAN 13 NF, BAAN 14, BAAN 10,

BAN 13 S, CA 55, BAAN 13 S,

BAAAN 13, BAN 34 PS ºi BAAN 33 VP

Cu ajutorul noului suport pentru

depozitarea sticlelor/cutiilor de bãuturã (fig.1),

„Play Zone”, puteþi rãci rapid o cantitate mult

mai mare de sticle/cutii de bãuturã. Acest suport

din sticlã poate fi rabatat în funcþie de mãrimea

sticlelor (medii, mari). Astfel, vinul, de exemplu

poate fi conservat într-un mod corespunzãtor.

Imediat ce suportul a fost fixat, iar recipientele

aºezate în dispozitivele specifice, se poate

obþine aceastã modalitate de depozitare: în

partea de sus (cutii de bãuturã), iar în partea

centralã: sticle/recipiente corespunzãtoare (a se

vedea fig. 1).

Fiþi atenþi ca în momentul în care depozitaþi

cutiile de bãuturã în dispozitivele specifice sã nu

le aºezaþi foarte aproape de peretele din spate

al frigiderului. Acest suport poate fi utilizat ºi

complet rabatat, luând forma unui raft obiºnuit.

Poziþia idealã a acestui suport este cea centralã

în compartimentul frigiderului.

* Numai pentru anumite modele

Funcþia
„Super Cool”*

Indicatã în scheme prin litera: „G”
(pentru modelele: BAN 35 FNF, BEAA 35 P/PS)
puteþi rãci rapid alimentele recent cumpãrate.
Intervenþia este imediatã ºi rapidã, iar la sfârsitul
operaþiei temperatura revine automat la nivelul
programat anterior, funcþia „SUPER COOL”
dezactivându-se în mod automat.

Vã rugãm sã respectaþi întocmai
aceste instrucþiuni pentru a avea în permanenþã
alimente proaspete în frigiderul dumneavoastrã:
alimentele, chiar ºi cele mai proaspete nu pot fi
pãstrate un timp foarte îndelungat.

„Fresh Cool Box” *

Pentru modelele: BAAN 14, BAAN 10
BAN 13 S, CA 55, BAAN 13 S,
BAAAN 13 ºi BAN 34 PS

Este noul compartiment care permite
conservarea, în condiþii optime a alimentelor
proaspete, respectiv: carne, peºte, brânzeturi.
Partea inferioarã a compartimentului 
frigiderului este idealã pentru conservarea cãrnii
ºi a peºtelui, în timp ce partea superioarã este
optimã pentru brânzeturi. Dacã acest
compartiment nu vã este necesar, îl puteþi
scoate complet (fig. 2).

fig. 2 

fig. 1 
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alimentelor ceea ce anuleazã necesitatea
efectuarii operaþiilor de dezgheþare. Nu
conservaþi alimentele sau recipientele în contact
direct cu peretele refrigerent posterior, pentru a
nu obtura orificiile de aerisire si pentru a evita,
ca urmare, formarea de condens. Închideþi bine
sticlele ºi împachetaþi alimentele în mod
corespunzãtor.

Indicatorul de TEMPERATURÃ* doar pentru
modelul BAN 35 FNF, BAN 3377 NF,  BAN 40
FNF (FR)

Pentru a repera zona cea mai rece din
interiorul frigiderului.
1. Controlati ca indicatorul sã afiseze OK (vezi
figura)

2. Dacã mesajul OK nu este afisat, înseamnã cã
temperatura este prea ridicatã: reglati butonul
de functionare al frigiderului pe un numãr mai
mare (mai rece) si asteptati aproximativ 10 ore
pãnã când temperatura se stabilizeazã.
3. Controlati din nou: dacã este necesar, regalati
din nou. Dacã ati introdus cantitãti mari de
mãncare în frigider sau dacã usa a fost deschisã
de prea multe ori succesiv, este normal ca
indicatorul sã nu arate OK. Asteptati 10 ore
înainte de a regla butonul FUNCTIONAREA
FRIGIDERULUI la o cifrã mai mare.

„Suport pentru Cutiile de
bãuturã”*

Pentru modelele:
BEAA 35 P/PS, BAN 35 FNF P, NBAA 34
NF NX, NBAA 33 NF BAN 3377 NF ºi
BAN 35 V, BAN 40 FNF (FR)

Acest suport situat pe partea
interioarã a uºii frigiderului poate fi utilizat 
nu numai pentru depozitarea cutiilor de bãuturã
ci ºi pentru depozitarea cutiilor de iaurt, unt sau a
altor recipiente, în funcþie de necesitãþi ( fig. 3 ).

Sistem de racire „No Frost”*

Pentru BAN 13 NF, BAN 35 FNF,
BAN 3377 NF, BAN 40 FNF (FR)

Se poate recunoaste dupã orificiile de
aerisire dispuse pe pereþii posteriori ai
compartimentelor. Sistemul No Frost genereazã
un flux de aer rece care colecteazã umiditatea
împiedicând formarea de gheaþã sau brumã: în
frigider mentine nivelul de umiditate corect si,
datorita absentei de bruma, pãstreazã
prospetimea alimentelor, iar în congelator evitã
formarea de gheaþã, împiedicând deci lipirea

fig. 3

* Numai pentru anumite modele



Indicator TEMPERATURÃ* 
pentru modelele BAN 13, CA 55,
BAAN 13 S, BAAAN 13, BAAN 14,
BAAN 10, BAN 13 S, ºi BAN 34 PS:
vã indicã zona cea mai rece din
frigider.

1. Verificaþi dacã mesajul „OK” este bine
iluminat (a se vedea figura).

2. Dacã nu apare acest mesaj înseamnã cã
temperatura este prea ridicatã. În acest 
caz, este necesar sa rotiþi selectorul
FUNCÞIONARE FRIGIDER în dreptul unei
valori mai ridicate (zona mai rece) ºi sã asteptaþi
aproximativ 10 ore pâna când temperatura se
stabilizeazã.
3. Verificaþi din nou indicatorul; dacã este
necesar, reglaþi încã o datã poziþia selectorului.   

- Dacã introduceþi o cantitate mai mare de
alimente sau dacã deschideþi deseori uºa
frigiderului, este normal ca indicatorul sã nu
afiseze mesajul „OK”. Aºteptaþi cel putin 10 ore
înainte de a pozitiona selectorul
FUNCÞIONARE FRIGIDER în dreptul unei
poziþii mai ridicate.
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Sistemul de rãcire pentru BAN 34 PS,

BAN 35 V, BAAN 33 VP 
Aparatul este dotat cu unul din

sistemele de rãcire descris mai jos: este

important sã îl recunoaºteþi ºi sã þineþi cont de

funcþionarea acestuia pentru a asigura o bunã

conservare a alimentelor.

Sistemul de rãcire - Static

Modelele fãrã Aircooler au instalaþia
de rãcire situatã în peretele posterior al
compartimentelor; ca urmare, aceasta va fi tot
timpul acoperit de brumã sau de picãturi de apã,
în funcþie de compresor (activ sau în pauzã).
Oricare din aceaste douã situaþii este normalã.
Dacã reglaþi selectorul pentru REGLAREA
TEMPERATURII la valori mari, cu frigiderul plin
ºi cu o temperaturã exterioarã ridicatã, se poate
ca  aparatul sã funcþioneze continuu, favorizând
astfel formarea excesivã de brumã (cu consum
mare de energie). Evitaþi acest lucru, reglând
selectorul în dreptul unor valori mai mici
(frigiderul va elimina bruma în mod automat).
- aerul mai rece coboarã deoarece este mai
greu. Iatã cum puteþi aºeza alimentele.

Aircooler
Poate fi uºor recunoscut datoritã

prezenþei, în partea de sus a figiderului, a
dispozitivului indicat (vezi figura).
Sistemul de rãcire permite conservarea optimã a
alimentelor deoarece aduce temperatura la
nivelul optimal în mod rapid (de exemplu dupã
deschiderea uºii) ºi distribuie temperatura în
mod omogen: aerul suflat (A) se rãceºte când
intrã în contact cu pereþii reci, iar aerul mai cald
(B) este aspirat (a se vedea figura). Peretele
posterior are brumã sau picãturi de apã, în
funcþie de funcþionare (sau de starea de repaus)
a compresorului.



Pentru modelul BAAN 14, BAAN 10,
BAN 13 S, CA 55, BAAN 13 S,
BAAAN 13, BAAN 33 VP

•  Nu recongelaþi alimiente decongelate sau în
curs de decongelare; acestea trebuie
preparate ºi consumate ãn maxim 24 de ore.

•  Alimentele proaspete (de congelat) nu trebuie
sã fie puse lângã cele deja congelate, ci
aºezate deasupra grãtarului din congelator,
dacã este posibil, în contact cu pereþii laterali
ºi posterior, unde temperatura este mai micã
de -18o C, pentru a se congela rapid. 

•  Nu introduceþi în congelator sticle pline închise
ermetic, deoarece se pot sparge.

• Cantitatea maximã zilnicã de alimente de
congelat este indicatã în tãbliþa de
caracteristici din frigider (în partea de jos, în
stanga); de exemplu: Kg/24h 4).

Pentru a congela alimentele (dacã congelatorul
este pus în funcþiune) procedaþi astfel:

- pentru cantitãþi mai mici decât cele
indicate pe tãbliþã, apãsaþi tasta SUPER
FREEZE (de congelare rapidã). Când
indicatorul galben se va aprinde, puteþi
introduce alimentele ºi închideþi uºa. Funcºia se
dezactiveazã automat dupã 24 de ore sau dupã
ce se atinge temperatura optimalã (indicatã de
stingerea indicatorului luminos galben);

26

Cum sã utilizaþi compartimentul congelatorului

Pentru pregãtirea alimentelor în
vederea congelãrii vã rugãm sã consultaþi
un manual specializat.

Nu uitaþi cã nu trebuie sã
recongelaþi produsele pe care le-aþi lãsat sã
se dezgheþe, chiar ºi numai în parte; gãtiþi
alimentele respective. 

Atunci când congelaþi alimentele
proaspete, nu uitaþi cã acestea nu trebuie
sã intre în contact cu alimentele congelate,
existente deja în congelator.

Nu uitaþi cã o bunã conservare
depinde ºi de viteza de congelare.

Cantitatea maximã de alimente
(kg) ce poate fi congelatã într-o zi este
menþionatã pe eticheta plasatã în
compartimentul frigiderului.

În cazul unei pene de curent, nu
deschideþi uºa congelatorului. În acest fel
se asigurã menþinerea temperaturii scãzute
în interiorul congelatorului, fapt ce asigurã
conservarea alimentelor pentru cel putin 9-
14 ore.

Nu introduceþi sticle pline în
congelator deoarece acestea pot
exploda când conþinutul acestora
îngheaþã (nu uitaþi cã lichidele îºi
mãresc volumul când îngheaþã).

Puteþi realiza congelarea astfel: apãsaþi butonul
pentru „congelare rapidã” (indicatorul de
culoare galbenã aferent funcþiei, se vã aprinde)
ºi introduceþi alimentele pe care doriþi sã le
congelaþi. Dupã 24 de ore sau imediat dupã ce
a fost atinsã temperatura optimã, funcþia
„congelare rapidã” se va opri automat
(indicatorul de culoare galbenã, este stins).

Când folosiþi aparatul
pentru prima datã sau dupã ce a fost oprit
pentru o perioadã de timp, puteþi congela
alimente doar dupã ce aþi lãsat aparatul sã
funcþioneze la temperatura maximã .

Introduceþi alimentele proaspete în
compartimentele: notate cu „O” (pentru modelele:
BEAA 35 P/PS, BAN 35 FNF P, NBAA 34 NX,
NBAA 33 NF, BAN 3377 NF) unde temperatura
atinge valori inferioare, de – 18 OC, idealã pentru
o congelare adecvatã.
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Pentru modelul BAN 35 FNF, NBAA 34
NF NX, NBAA 33 NF, BAN 3377 NF:

Puteþi realiza congelarea astfel:
apãsaþi butonul „F”, pentru congelare rapidã
(indicatorul de culoare galbenã, „E” se vã
aprinde) ºi introduceþi alimentele pe care doriþi sã
le congelaþi. Dupã 24 de ore sau imediat dupã ce
a fost atinsã temperatura optimã, funcþia
„congelare rapidã” se va opri automat
(indicatorul de culoare galbenã, “E” este stins).

Pentru modelul BEAA 35 P/PS:
Puteþi realiza congelarea astfel:

apãsaþi butonul „G”, pentru congelare rapidã
(indicatorul de culoare galbenã, „E” se va
aprinde) ºi introduceþi alimentele pe care doriþi sã
le congelaþi. Dupã 24 de ore sau imediat dupã ce
a fost atinsã temperatura optimã, funcþia
„congelare rapidã” se va opri automat
(indicatorul de culoare galbenã, „E” este stins).

Vã recomandãm sã optaþi pentru o poziþie intermediarã.

ECO – reprezintã temperatura optimã la
consumuri reduse.

– Întrerupe aparatul, inclusiv frigiderul

Nu uitaþi cã nu trebuie sa recongelaþi

alimentele pe care le-aþi lãsat sã se dezghete,

chiar ºi numai în partea acestea trebuie

preparate ºi consumate în maxim 24 de ore. 

Alimentele proaspete (de congelat) nu trebuie

sã fie introduse în apropierea celor deja

congelate, acestea vor fi introduse în

compartimentul superior CONGELARE ºi

CONSERVARE unde temperatura este mai

mica de -18o C (pentru a se congela rapid).

Pentru modelul: BAN 13 NF, BAN 40
FNF (FR)
Temperaturã în interiorul congelatorului se
regleazã automat în baza poziþiei selectorului
termostatului. 
• valori medii
• valori reduse
Vã recomandãm sã optaþi pentru o poziþie
intermediarã.
ECO reprezintã temperatura optima la
consumuri reduse.

Întrerupe aparatul, inclusiv frigiderul
- valori medii

- valori reduse

- pentru cantitãþi mai mici decât cele
indicate, þineþi apãsatã tasta SUPER FREEZE
(de congelare rapidã) pânã când indicatorul
luminos emite un semnal interminant. Dupã 24
de ore, indicatorul va înceta sã clipeascã iar
semnalul luminos va fi constant. Atunci puteþi
introduce alimentele ºi închideþi uºa. Dupã alte
24 de ore funcþia se va dezactiva automat iar
indicatorul se va stinge.

! În timpul congelãrii evitaþi deschiderea uºii
congelatorului.

! Dacã se întrerupe curentul sau este vreo
defecþiune (panã) de la reþea, nu deschideþi uºa
congelatorului: în acest mod alimentele
îngheþate ºi congelate se vor pãstra intacte timp
de 9-14 ore.

! Dacã temperatura ambientã se menþine la mai
puþin de 14 o C, atunci perioada de conservare a
alimentelor se reduce deoarece congelatorul nu
poate ajunge la temperatura idealã pentru
pãstrarea acestora pe timp îndelungat.
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Recipiente de gheaþa ICE3

! Pentru a nu obstrucþiona circulaþia aerului în
interiorul congelatorului, vã recomandãm sã nu
depozitaþi alimente/recipiente ce pot
obstrucþiona orificiile de aerisire.

• Nu introduceþi în congelator sticle
pline, închise ermetic, deoarece acestea se pot
sparge.
• Cantitatea maximã/zi de alimente de
congelat este indicatã pe eticheta cu
caracteristici din frigider (în partea de jos,
stânga); de exemplu: 4 Kg/24h.

! Dacã se întrerupe curentul sau se semnaleazã
o defectiune (panã de curent) la reteaua
electricã, nu deschideþi uºa congelatorului: în
acest mod alimentele îngheþate ºi congelate se
vor pãstra intacte timp de 9-14 ore.

! Pe durata congelarii, evitaþi deschiderea uºii.

! Dacã pentru o perioadã îndelungatã
temperatura ambientalã coboarã sub 14 grade,
temperaturile necesare unei conservãri
corespunzãtoare nu pot fi atinse, iar perioada de
conservare va fi redusã.

Amplasarea acestor accesorii pe partea interioarã a uºii congelatorului, garanteazã o igienã
(gheaþã nu intra în contact cu alimentele) ºi o ergonomie (pe duratã decongelãrii, apa nu patrunde în
interiorul aparatului) îmbunataþite.

Instrucþiuni de utilizare:

1. Extrageþi recipientul, împingându-l în sus.  Asiguraþi-vã cã recipientul este gol ºi introduceþi
apa prin orificiul indicat.

2. Nu depãºiþi nivelul recomandat (MAX WATER LEVEL). Excesul de apa obstrucþioneazã
scoaterea cuburilor (în acest caz, asteptaþi ca gheaþa sã se topeascã ºi goliþi recipientul).

3. Rotiþi recipientul la 90o: apa, în virtutea principiului vaselor comunicante, va umple toate
formele (a se vedea figura).

4. Închideþi orificiul cu capacul din dotare
ºi poziþionaþi recipientul în locasul
corespunzãtor, introducându-l mai întâi cu
partea de sus, dupã care împingându-l în jos.

5. Când gheaþa va fi gata (în circa 8 ore),
bateþi recipientul pe o suprafaþã durã ºi turnaþi o
micã cantitate de apã peste acesta în vederea
desprinderii cuburilor (care vor fi scoase prin
orificiu).
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Pentru a extrage recipientele de gheaþã din
locaºurile acestora, împingeþi recipientele spre
partea superioarã. Pentru a reintroduce
recipientele, introduceþi partea superioarã în
locaºurile speciale (a se vedea figurile de mai
jos).

Aceste recipiente speciale sunt
brevetate în exclusivitate de Indesit Company
SPA, producãtorul acestei combine frigorifice.
Faptul cã sunt poziþionate pe uºa interioarã
asigurã mai bunã ergonomie ºi, totodatã o mai
bunã igienã deoarece, în acest fel se evitã
contactul direct cu alimentele introduse în
compartimentul congelatorului. Mai mult, se evitã
scurgerea apei în interiorul compartimentului
congelatorului deoarece aceste recipiente sunt
prevazute ºi cu un capac.

Instrucþiuni de utilizare:

Umpleþi recipientul cu apã pânã la
nivelul maxim indicat pe exterior (fig. 3) – aveþi
grijã sã nu depãºiþi acest nivel deoarece gheaþa
ce se va forma, pânã aproape de gura
recipientului, va împiedica scoaterea cuburilor de
gheaþã. În cazul în care, la umplere aþi depãºit
nivelul maxim indicat, trebuie sã aºteptaþi pânã
când se topeºte toatã apa din interior.
Reumpleþi-l cu apã conform instrucþiunilor de mai
sus.

Dupã ce aþi umplut recipientul, rotiþi la 90O

(fig. 3). Compartimentele interioare comunicã
între ele iar apa se va repartiza uniform pentru a
umple toate locurile alocate formãrii cuburilor de
gheaþã. În acest moment puteþi pune capacul ºi
aºeza recipientul în locul special creat pe uºa
interioarã a compartimentului congelatorului.

Pentru a scoate cuburile de gheaþã din
interior, procedaþi în felul urmãtor:

- scoateþi capacul;
- þineþi câteva secunde recipientul sub un jet

de apã caldã;
- loviþi de câteva ori recipientul de un corp

dur (ex: o masã sau blatul de lucru din
bucãtãrie);

- în acest moment cuburile de gheaþã vor
putea fi scoase.

Durata minimã de formare a
cuburilor de gheaþã este de aproximativ 8
ore.

ATENÞIE! - De fiecare datã când umpleþi
aceste recipiente, asiguraþi-vã cã nu au rãmas
resturi de gheaþã în interior.

Recipientele speciale pentru cuburi de gheaþã

Fig. 3

90O
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Carne ºi peºte

Alimentul Ambalare Pãstrare în stare Pãstrare în Dezgheþare
proaspãtã congelator 
în frigider (zile) (luni)

Carne de vitã prajitã folie aluminiu 2/3 9/10 Nu este necesarã
Carne de miel folie aluminiu 1/2 6 Nu este necesarã
Carne de porc prãjitã folie aluminiu 1 6 Nu este necesarã
Carne de viþel prãjitã folie aluminiu 1 8 Nu este necesarã
Cotlet de vitã/porc Fiecare felie – 6 Nu este necesarã

ambalatã în folie 
plastic ºi apoi 
4/6 felii ambalate 
în folie aluminiu

Felii de viþel / porc Fiecare felie – 6 Nu este necesarã
ambalatã în folie 
plastic ºi apoi 
4/6 felii ambalate 
în folie aluminiu

Carne tocatã Cutii de aluminiu Consumatã 2 Încet, în frigider
ambalate în folie imediat
plastic

Organe (ficat, inimã) Pungi de plastic – 3 Nu este necesarã
Cârnaþi În folie plastic – 2 Dupã necesitãþi

sau de aluminiu
Pui ºi curcan În folie aluminiu 1/3 9 Încet, în frigider
Raþã ºi gâscã În folie aluminiu 1/4 6 Încet, în frigider
Raþe salbatice, În folie aluminiu 1/3 9 Încet, în frigider
fazan, potârnichi
Iepure În folie aluminiu 3/4 6 Încet, în frigider
Caprioara În folie aluminiu 5/6 9 Încet, în frigider

sau plastic
Peºte mare În folie plastic – 4/6 Încet, în frigider

sau de aluminiu
Peºte mic În pungi plastic 2/3 Nu este necesarã
Crustacee În pungi plastic 3/6 Nu este necesarã
Scoici În apa sarata 3 Încet, în frigider

în recipiente de 
aluminiu sau 
de plastic

Peºte fiert În folie plastic 12 În apã fiartã
sau de aluminiu

Peºte prãjit În pungi de plastic 4/6 Direct în tigaie

Stocarea alimentelor în compartimentul congelatorului
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Fructe ºi legume

Alimentul Preparare Duratã Ambalare Pãstrare în Dezgheþare
opãrire congelator 
(minute) (luni)

Mere ºi pere Curãþate de coajã 2 În recipiente, 12 Foarte încet, 
ºi tãiate felii în sirop în frigider

Piersici, caise, Curãþate de coajã 1/2 În recipiente, 12 Foarte încet, 
cireºe ºi prune ºi fãrã sâmburi în frigider
Cãpºuni, zmeurã, Spãlate ºi uscate În recipiente, 10/12 Foarte încet,
fragi acoperite cu zahãr în frigider
Fructe gãtite Tãiate, gãtite ºi În recipiente, 12 Foarte încet,

strecurate cu 10% zahãr în frigider
Suc de fructe Conform reþetei În recipiente 10/12 Foarte încet,

speciale în frigider
Conopidã Fãrã frunze, 2 Pungi de plastic 12 Nu este 

tãiatã în felii mici necesarã
ºi opãritã în apã 
cu suc de lãmâie

Varzã Spãlatã ºi tãiatã 1/2 Pungi de plastic 10/12 La temp. 
în felii mici camerei

Mazãre Curãþatã ºi 2 Pungi de plastic 12 Nu este 
spãlatã necesarã

Morcovi, napi Spãlaþi, curãþaþi 3/4 Pungi de plastic 12 Nu este 
ºi eventual tãiaþi necesarã

Ciuperci ºi Spãlate ºi tãiate 3/4 Pungi de plastic 6 La temp.
sparanghel sau recipiente camerei
Spanac Spãlat ºi tocat 2 Pungi de plastic 12 La temp.

camerei
Verdeþuri Spãlate ºi tãiate 3 Pungi de plastic 6/7 Nu este
pentru supe mãrunt necesarã

Diverse alimente

Alimentul Preparare Pãstrare Dezgheþare
în congelator 

(luni)
Pâine În pungi de plastic 4 La temperatura camerei
Prãjituri În pungi de plastic 6 Încet, în frigider
Smântânã/friºcã Recipiente de plastic 6 La temperatura camerei sau

în frigider
Unt În ambalajul original 6 În frigider
Alimente fierte sau Recipiente de plastic sau sticlã 3/6 La temperatura camerei
supã de legume
Ouã Fãrã coajã, în recipiente mici 10 La temperatura camerei 

sau în frigider
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Optimizarea consumului de energie 

- Instalaþi aparatul în mod corect
Acest lucru înseamnã cã trebuie sã amplasaþi aparatul departe de sursele de cãldurã ºi ferit de lumina

solarã directã, într-o incintã bine ventilatã. A se vedea paragraful „Instalare/Ventilare”.

- Reglaþi corect temperatura de funcþionare
Poziþionaþi butonul de reglaj al temperaturii (al frigiderului sau al congelatorului) la poziþii medii.

Temperaturile foarte scãzute nu numai cã vor mãri consumul de energie dar nu vor prelungi durata

de pãstrare a alimentelor. Temperaturile foarte scãzute pot deteriora legumele ºi brânzeturile.

- Nu supraîncãrcaþi aparatul
Nu uitaþi cã buna conservare a alimentelor necesitã o bunã circulaþie a aerului. Supraîncãrcarea

aparatului va împiedica aceastã circulaþie ºi va suprasolicita compresorul.

- Închideþi uºile frigiderului
Deschideþi uºile aparatului numai când este strict necesar, nu uitaþi cã de fiecare datã când deschideþi

frigiderul cea mai mare parte a aerului rece se pierde. Motorul va trebui sã intre în funcþiune ºi sã

consume energie pentru a readuce temperatura la valoarea iniþialã, anterior deschiderii uºii.

- Verificaþi garniturile uºilor
Pãstrati garniturile curate astfel încât acestea sã asigure închiderea corespunzãtoare a uºilor ºi sã

împiedice scurgerea aerului rece în exterior.

- Nu introduceþi niciodatã mâncare caldã
Un recipient cu mâncare caldã va determina creºterea semnificativã a temperaturii din interiorul

frigiderului; de aceea, lãsaþi mâncarea sã se rãceascã la temperatura camerei înainte de a o

introduce în frigider.

- Dezgheþaþi congelatorul
Nu uitaþi sã verificaþi grosimea stratului de gheaþã de pe pereþii congelatorului, iar când aceasta creºte

peste limita admisibilã dezgheþaþi imediat congelatorul (a se vedea secþiunea „Întreþinerea

aparatului“).
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Semnale acustice ºi vizibile

Pentru modelele: BEAA 35 P/PS, BAN
35 V, NBAA 14 VNX, NBAA 13 VNX ºi
BAN 35 FNF, NBAA 34 NF NX, NBAA
33 NF, BAN 3377 NF

Semnal acustic pentru deschiderea uºii 

În cazul în care uºa frigiderului a

rãmas deschisã pentru mai mult de 2 minute,

veþi fi avertizat printr-un semnal acustic. Acesta

va înceta în momentul în care veþi

deschide/închide uºa.

Semnal acustic care vã indicã o temperaturã

inadecvatã în interiorul congelatorului

1. Dacã în interiorul congelatorului a fost

atinsã o temperaturã de rãcire inadecvatã, veþi fi

avertizaþi printr-un semnal acustic ºi prin

aprinderea celor 2 indicatoare luminoase de

culoare galbenã, „C” ºi „E” (pentru modeleul: F,

BEAA 35)

Semnalul acustic va înceta prin închiderea

deschiderea uºii.

Pentru a reveni la funcþionarea normalã,

poziþionaþi selectorul congelatorului, „F” pentru

modelul: BEAA 35 în dreptul poziþiei „l” (frigider

oprit), dupã care reporniþi aparatul.

2. Aprinderea celor douã indicatoare

luminoase, („D” ºi „F” - pentru modelul: „C” ºi „E”

- pentru modelele: BEAA 35 P/PS, ) de culoare

galbenã împreunã cu indicatorul de culoare

verde, „D”- (pentru modeleul: BEAA 35) vã vor

avertiza ºi în cazul în care temperatura continuã

sã atingã valori excesiv de mari.

Numai pentru modelul BEAA 35 P/PS,
BAN 35 V, NBAA 14 VNX, NBAA 13
VNX ºi BAN 35 FNF, NBAA 34 NF
NX, NBAA 33 NF, BAN 3377 NF,
BAN 40 FNF (FR)

Simultan, display-ul congelatorului, „I”
va indica mesajul de anomalie: „A2” pentru
valori ridicate. 

Semnalul acustic poate fi anulat prin
închiderea/deschiderea uºii, iar funcþionarea
normalã poate fi reluatã prin setarea selectorului
respectiv: „F”
- pentru modelul BEAA 35 P/PS pe poziþia „l”

(frigider oprit), dupã care reporniþi aparatul.

Supraîncãlzire
periculoasã

Încãlzire
excesivã

semnal acustic

semnal acustic

Vã sfãtuim sã verificaþi starea
alimentului ºi, dacã este necesar, sã-l
aruncaþi. Pentru a evita recongelarea
alimentelor congelatorul se va menþine la o
temperaturã de 0 OC, permitându-vã sã
consumaþi alimentele într-un interval de 24 h. 
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Întotdeauna trebuie sã deconectaþi aparatul de la reþeaua electricã înainte
de a începe operaþia de curãþare a acestuia.

Pentru modelele: BEAA 35, BAN 35 FNF, NBAA 34 NF NX, NBAA 33 NF, BAN 3377 NF
Înainte de a efectua operaþiile de curãþenie sau decongelare, deconectaþi aparatul de la

sursa de alimentare electricã - rotiþi selectoarele: „F” (pentru modelul BEAA 35), respectiv „B” (pentru
modelele BAN 35 FNF ) pânã ajungeþi în dreptul poziþiei „l”, dupã care scoateþi ºtecherul din prizã. 
În cazul în care aceasta procedurã nu a fost executatã, veþi fi avertizaþi printr-un semnal
acustic.acestor caracteristici utilizaþi recipiente ºi vase bine închise pentru alimentele cu miros
puternic, evitând astfel formarea mirosurilor persistente ºi greu de înlãturat din interiorul aparatului.

Pentru curãþare folosiþi doar un burete înmuiat într-o soluþie de apã caldã ºi bicarbonat de
sodiu care constituie un bun dezinfectant. Dacã nu aveþi bicarbonat de sodiu folosiþi detergent neutru.
Ce nu trebuie sã folosiþi: Nu folosiþi detergenþi abrazivi, decoloranþi ºi detergenþi ce conþin amoniac. 

Nu folosiþi niciodatã produse pe bazã de solvenþi.

ATENÞIE: Acest semnal acustic nu trebuie interpretat ca un simptom de anomalie. Pentru a relua
funcþionarea corectã a aparatului, rotiþi selectoarele „F”/”B” pânã ajungeþi în dreptul poziþiei: „l”, ºi,
ulterior în poziþia doritã.

Curãþarea aparatului BAN 13 NF, BAAN 14, BAAN 10, 
BAN 13 S, CA 55, BAAN 13 S, BAAAN 13 ºi BAAN 33 VP

• Exteriorul, interiorul ºi garniturile din cauciuc pot fi curãþate folosind un burete îmbibat în
apã cãlduþã ºi bicarbonat de sodiu sau sãpun neutru. Nu folosiþi solvenþi, substanþe abrazive,
înãlbitor sau amoniac.

• Accesoriile detaºabile pot fi lãsate la înmuiat în apã caldã ºi sãpun sau detergent de vase.
Dupã spãlare, clatiþi-le ºi stergeþi-le bine.
• Partea din spate a combinei atrage praful, care poate fi aspirat folosind tubul rigid al
aspiratorului (utilizând o vitezã medie). Procedaþi cu atenþie: înainte de a aspira praful, opriþi aparatul
ºi scoateþi ºtecherul din prizã.

Evitarea formarii mucegaiului ºi a mirosurilor neplacute

• Aparatul este fabricat din materiale igienice care nu emanã mirosuri. Pentru a pãstra
aceastã caracteristicã, este necesar ca alimentele sã fie întotdeauna protejate, folosind recipiente
închise. Astfel se evita patarea alimentelor.
• Dacã doriþi sã opriþi aparatul pentru o perioadã îndelungatã de timp, curaþaþi interiorul ºi
lasaþi uºile deschise.

Curãþarea ºi întreþinerea aparatului
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Ce se poate spãla

Toate compartimentele detaºabile pot fi curãþate prin înmuiere în apã cu sãpun sau
detergent. Dacã aveþi o maºinã de spãlat vase, puteþi sã o utilizaþi la spãlarea tuturor componentelor
demontabile ale aparatului frigorific. Nu uitaþi sã uscaþi complet aceste compartimente înainte de a le
reaºeza în aparat.

Cum procedãm cu panoul din spatele frigiderului: praful depus în acest loc poate afecta
buna funcþionare a aparatului. Pentru îndepãrtarea prafului folosiþi cu mare atenþie aspiratorul (la
putere minimã), folosind accesoriile cele mai adecvate ale acestuia.

Utilizarea discontinuã a aparatului: dacã pentru o perioadã de timp nu folosiþi aparatul,
nu uitaþi sã curãþaþi interiorul acestuia, sã-l uscaþi bine lãsând uºile deschise pentru a preveni

formarea mucegaiului ºi a mirosurilor neplãcute.

Decongelarea 

ATENÞIE: Pentru a nu distruge circuitul frigorific, nu folosiþi, în scopul accelerãrii procesului
de decongelare alte instrumente decât cele recomandate de producãtor.

Cum se dezgheaþã compartimentul frigiderului

Operaþia de dezgheþare se realizeazã în mod
automat, apa rezultatã din condensare este colectatã ºi
evacuatã printr-un orificiu de drenaj din interiorul
aparatului (fig. 4, - numai pentru modelul: BEAA 35 P/PS),
unde cãldura degajatã de compresor determinã
evaporarea acesteia în exterior. Singura mãsurã de
prevedere pe care trebuie sã o luaþi este de a curãþa
periodic orificiul de drenaj pentru o evacuare continuã a
apei din condens.

Cum se dezgheaþã compartimentul
congelatorului 

- Nu uitaþi sã curãþaþi periodic gheaþa numai cu rãzuitoarea din dotarea aparatului (niciodatã nu folosiþi
cuþitul).

- Dacã grosimea stratului de gheaþã depãºeºte 5 mm, trebuie sã decongelaþi congelatorul.

fig. 4
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Pentru modelul: BEAA 35 P/PS, BAN 35
V, NBAA 14 VNX, NBAA 13 VNX, BAN
35 FNF, NBAA 34 NF NX, NBAA33
NF, BAN 3377 NF ºi BAN 34 PS:

Procedaþi dupã cum urmeazã: cu o zi
înainte de efectuarea acestei operaþiuni, apãsaþi
butonul „H”/„F”/„G” pânã când indicatorul de
culoare galbenã „F”/„D”/„E” se aprinde, în
acest fel se realizeazã o rãcire suplimentarã a
alimentelor din interior. Dupã 24 de ore,
selectorul va reveni automat la poziþia normalã
dar puteþi ºi dvs. sã realizaþi acest lucru printr-o
simplã rotire. Rotiþi selectorul termostatului,
„G”/„E”/„F” pânã ajunge în dreptul poziþiei „l”.

- Rotiþi selectoarele termostatului, „B”(pentru
modelul BAN 35 FNF, NBAA 34 NF NX, NBAA
33 NF, BAN 3377 NF) pânã ajung în dreptul
poziþiei „l”.

ATENÞIE: În acest moment întrerupeþi
funcþionarea întregului aparat (inclusiv
compartimentul frigiderului).

Împachetaþi alimentele congelate ºi
aºezaþi-le într-un alt frigider sau într-un loc rece.
Lãsaþi uºa congelatorului deschisã pentru
topirea completã a gheþii ºi aºezaþi vase cu apã
caldã în interiorul acestuia pentru accelerarea
decongelãrii.
Aceste combine frigorifice sunt echipate cu un
sistem special ce permite colectarea apei
provenite din decongelare în recipiente ce pot fi
plasate sub aparat (fig. 4 + fig. 5). Spãlaþi ºi
uscaþi foarte bine aparatul înainte de a-l reporni.

Compresorul va porni dupã
aproximativ 8 minute.

fig. 5fig. 4 bis

Decongelarea aparatului 
pentru modelul BAAN 14, BAAN 10,
BAAN 13 S, BAAAN 13, BAN 13 S, CA
55, BAN 35 V, NBAA 14 VNX, NBAA
13 VNX BAN 34 PS ºi BAAN 33 VP
! Respectaþi instrucþiunile de mai jos.
Nu acceleraþi procesul de dezgheþare cu
dispozitive sau unelte diferite de rãzuitorul din
dotare, deoarece puteþi deteriora instalaþia de
rãcire.

Dezgheþare frigider
Frigiderul are un sistem
de dezgheþare automat:
apa este dirijatã în
partea din spate a
frigiderului, unde se aflã
un orificiu de evacuare
(vezi figura) de unde,
cu ajutorul cãldurii
emanate, se evaporã. Singura intervenþie pe
care trebuie sã o efectuaþi periodic constã în
curãþarea orificiului de evacuare pentru ca apa
sã poatã circula fãrã obstacole.

Dezgheþarea congelatorului
Eliminaþi periodic bruma formatã cu rãzuitorul
din dotare.
Dacã stratul este mai gros de 5 mm este
necesar sã efecuaþi manual operaþiile de mai
jos:
1. Poziþionaþi selectorul pentru REGLARE
TEMPERATURÃ în dreptul l.
2. Înfãºuraþi alimentele surgelate sau congelate
în folii de hârtie ºi puneþi-le la rece.
3. Lãsaþi uºa congelatorului deschisã pânã când
bruma se va topi; puteþi accelera acest proces
introducând în congelator recipiente pline cu
apã caldã.
4. Curãþaþi ºi ºtergeþi bine congelatorul înainte
de a repune în funcþiune aparatul.
5. Anumite modele sunt dotate cu un sistem numit
SISTEMA DRAIN care dirijeazã apa spre exterior.
Introduceþi rãzuitorul din dotare în fisura din partea
de jos a congelatorului ºi aºezaþi un recipient (vezi
figura 5) pentru a recolta apa eliminatã.
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Funcþia HOLIDAY 
Pentru modelul: BEAA 35 P/PS, BAN 35
V, NBAA 14 VNX, NBAA 13 VNX BAN 35
FNF, NBAA 34 NF NX, NBAA 33 NF,
BAN 3377 NF, BAN 34 PS ºi BAAN33 VP,

BAN 40 FNF (FR)

Când plecaþi în
vacanþã activaþi funcþia
Holiday! Aceasta funcþie
va fi activatã prin
intermediul selectoa-
relor: „A” - pentru
modeleul BEAA 35.

Aparatul ramâne în stand-by, permitând astfel
menþinerea uºii închise ºi înlãturarea
eventualelor daune cauzate de praf sau mirosuri
neplãcute în timp ce alimentele congelate îºi

fig. 6

fig. 7 fig. 8

Noul filtru special creat pentru a
înlatura mirosurile neplacute
Pentru modelul BAN 35 FNF, NBAA
34 NX, NBAA 33 NF, BAN 35 V, 
NBAA 14 VNX, NBAA 13 VNX, BAN
3377 NF

Acest filtru asigurã o calitate
îmbunãtaþita a aerului în interiorul
compartimentului frigiderului. Filtrul pe cãrbuni
activi este situat în partea de jos, dreapta în
interiorul compartimentului de aerisire ºi poatefi
activat prin îndepartarea adezivuluice 
acoperã respectivul compartiment (fig. 6).
Pentru a asigura o aerisire constantã, vã sfãtuim
sã schimbaþi acest filtru la un interval de 
6 - 8 luni de la activarea acestuia (fig. 7, 8). 
Durata poate varia în funcþie de tipul alimentelor
de conservat. Efectuarea acestei operaþii se
poate realiza doar de catre Service-ul autorizat.

Dezgheþarea congelatorului
pentru modelul BANN 33 VP

Eliminaþi periodic bruma formatã cu rãzuitorul
din dotare.
Dacã stratul este mai gros de 5 mm este
necesar sã efecuaþi manual operaþiile de mai
jos:

1. Cu o ui înainte, apãsaþi tasta SUPER
FREEZE ( se va aprinde indicatorul SUPER
FREEZE) pentru a rãci alimentele mai mult.
2. Funcþia se dezactiveazã automat dupã 24 de
ore sau poate fi întreruptã în orice moment,
apãsând din nou pe aceeaºi tastã; dupã aceea,
poziþionaþi selectorul FUNCÞIONARE
CONGELATOR pe   (amintiþi-vã ca aceastã
operaþie va opri frigiderul).
3. Înfãºuraþi alimentele surgelate sau congelate
în folii de hârtie ºi puneþi-le la rece.
4. Lãsaþi uºa congelatorului deschisã pânã când
bruma se va topi; puteþi accelera acest proces
introducând în congelator recipiente pline cu
apã caldã.
5. Anumite modele sunt dotate cu un sistem
numit SISTEMA DRAIN care dirijeazã apa spre
exterior. (vezi figura 5).
6. Curãþaþi ºi ºtergeþi bine congelatorul înainte
de a repune în funcþieune aparatul.

menþin calitãþile. O tehnologie inovativã care
oferã întotdeauna maximul în materie de
performanþe ºi reduceri ale consumului de
energie electricã. Astfel, cu un consum redus de
energie electricã, temperatura în interiorul
frigiderului va fi de menþinutã la aproximativ 11
OC (puteþi conserva chiar ºi produse cosmetice),
iar congelatorul va funcþiona la temperaturi
minime pentru a conserva alimentele.
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Înlocuirea becului/lãmpii

Înainte de a efectua aceastã operaþiune deconectaþi aparatul de la sursa de curent electric;
Înlocuiþi becul ars cu altul având o putere de cel mult:

- 10 Watt. (pentru modelul BAN 35 FNF, NBAA 34 NF NX, NBAA 33 NF, BAN 3377 NF).
- 15 Watt (pentru modelul BEAA 35 P/PS);
- 10 Watt, 15 Watt ,25 Watt (BAN 40 FNF (FR))

Pentru a putea schimba becul: 

-  fig. 9 (pentru modelul BAN 13 NF Îndepartati protectia conform indicatiilor pentru a avea
acces la bec ):

- fig. 10 (pentru modelul BEAA 35 P/PS, BAN 35 V, NBAA 14 VNX, NBAA 13 VNX);
- fig. 11 (pentru modelul BAN 35 FNF P, NBAA 34 NF NX, NBAA 33 NF, BAN 3377 NF).
- fig. 12 (BAN 40 FNF (FR))

fig. 9

fig. 10

fig. 11

fig. 12

Înlocuirea becului interior pentru modelul BAAN 14, BAN 13 S,
CA55, BAAN 13 S, BAAAN 13, BAN 34 PS ºi BAAN 33 VP

Pentru a înlocui becul din frigider, scoateþi
mai întâi ºtecherul din prizã. Urmãriþi
instrucþiunile de mai jos:
- Îndepãrtaþi protecþia dupã indicaþiile din
figurã pentru a ajunge la bec.
- Înlocuiþi-l cu unul similar, a cãrui putere
sã fie egalã cu cea indicatã pe capacul de
protecþie (15 W sau 25 W).
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Indicatorul luminos de culoare verde
nu se aprinde (nu este valabil ºi pentru
modelul: BEAA 35 P/PS)
Verificaþi ca:

- întrerupãtorul general al locuinþei dvs. sã fie

cuplat;

- ºtecherul sã fie introdus corect în prizã;

- priza sã funcþioneze; pentru aceasta verificare

conectaþi aparatul la o alta prizã din locuinþa dvs.

Frigiderul nu funcþioneazã 
Verificaþi ca:

- întrerupãtorul general al locuinþei dvs. sã fie

cuplat;

- ºtecherul sã fie introdus corect în prizã;

- priza sã funcþioneze; pentru aceastã verificare

conectaþi aparatul la o altã prizã din locuinþa dvs.

Motorul nu porneºte
Verificaþi dacã:

- au trecut 8 minute de la punerea în funcþiune

aparatului.

Indicatoarele luminoase se aprind
intermitent (nu este valabil ºi pentru
modelele: BEAA 35 P/PS, BAN 35
FNF, NBAA 34  NF NX, NBAA 33
NF, BAN 3377 NF) 
Verificaþi ca:

- ºtecherul sã fie introdus corect în prizã.

Ecranul este slab luminat 
Verificati ca stecherul sã fi fost bine introdus în

priza de curent.

Frigiderul ºi congelatorul nu asigurã
temperaturile adecvate
Verificaþi dacã:

- uºile se închid bine sau dacã garniturile nu 
s-au deformat;
- uºile au fost deschise o perioadã îndelungatã;
- selectoarele pentru reglarea temperaturii se
aflã în poziþia corectã;
- frigiderul sau congelatorul sunt supraîncãrcate.

Mâncarea din frigider devine prea rece
Verificati daca:
- selectorul de reglare a temperaturii este
pozitionat corect;
- alimentele sunt în contact cu peretele din spate
care este foarte rece.

Motorul funcþioneazã continuu
Verificaþi dacã:
- butonul de congelare rapidã “F” este apãsat
(indicatorul de culoare galbenã este aprins sau
clipeºte) uºile se închid bine sau au fost
deschise pe o perioadã îndelungatã;
- temperatura camerei este prea ridicatã;
- grosimea stratului de gheaþã depãºeºte 2-3 mm.

Aparatul este foarte zgomotos
Nu uitaþi cã agentul frigorific (freonul) care
circulã prin sistemul de rãcire face zgomot chiar
dacã compresorul nu funcþioneazã (acesta nu
este un defect)
Verificaþi dacã:
- aparatul este amplasat perfect orizontal;

- aparatul nu este amplasat între corpuri de

mobilier sau obiecte care vibreazã sau emit

zgomote.

Apa se colecteazã în partea inferioarã
a frigiderului
Verificaþi dacã:

- orificiul de evacuare a apei rezultatã din

decongelare nu este blocat.

Probleme ce pot interveni
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! Aparatul a fost proiectat ºi construit conform
normelor internaþionale de siguranþa. Aceste
avertizãri sunt furnizate din motive de siguranþã
ºi trebuie sã fie citite cu atenþie.

Acest aparat electrocasnic este fabricat astfel
încât sã corespundã standardelor europene de
siguranþã:

73/23/CEE din 19/02/73 (Tensiuni
joase) cu ulterioare modificãri
89/336/CEE din 03/05/89

(Compatibilitate Electromagneticã) cu
ulterioare modificãri

Siguranþa generalã
• Acest aparat de uz casnic a fost
conceput pentru a fi folosit numai în interiorul
locuintelor;
• Astfel, acesta trebuie sa fie utilizat
numai pentru conservarea ºi congelarea
alimentelor ºi numai de persoane adulte,
conform instrucþiunilor cuprinse în manual;
• Aparatul nu trebuie instalat în aer
liber, nici chiar în cazul în care spaþiul este
adapostit, deoarece este foarte periculoasã
expunerea acestuia la ploi ºi furtuni;
• Nu atingeþi aparatul când sunteþi
desculþi sau cu mâinile sau picioarele ude sau
umede;
• Nu atingeþi componentele de rãcire
din interiorul acestuia: vã puteþi arde sau rãni;
Nu scoateþi ºtecherul din prizã trãgând de cablu,
ci tragând de ºtecher;
• Este necesar sã scoateþi ºtecherul din
prizã înainte de a efectua operaþiile de curãtare
ºi întreþinere. Nu este suficient sã poziþionaþi
selectorul pentru REGLAREA TEMPERATURII
în dreptul  simbolului ? (aparat oprit) pentru a
întrerupe alimentarea cu energie electricã;
• În cazul defecþiunilor, nu interveniþi în
nici un caz în mecanismele interne, încercând
sã-l reparaþi  singuri;
• Nu utilizaþi, în interiorul celor douã

compartimente, dispozitive sau instrumente
diferite de racleta din dotare;
• Nu consumaþi cuburile de gheaþã
imediat dupã ce le-aþi scos din congelator;
• Nu permiteþi copiilor sã se joace în
apropierea aparatului ,aceºtia nu trebuie sã se
joace cu accesoriile aparatului; 
• Ambalajele nu constituie jucãrii pentru
copii!

Scoaterea din funcþiune a aparatului
• Refolosirea ambalajelor: respectaþi normele
locale, în acest fel ambalajele vor putea fi
utilizate din nou.
RESPECTAÞI LEGISLAÞIA ÎN MATERIE DE
SCOATERE DIN FUNCÞIUNE.
• Aparatele frigorifice conþin, în zona de rãcire 
ºi în izolaþie, gaz izobutan ºi ciclopentan care,
dacã sunt eliminate în atmosferã pot deveni
periculoase. 
EVITAÞI ASTFEL DETERIORAREA ÞEVILOR.
• Înainte de a scoate din funcþiune vechiul
aparat, taiaþi cablul de alimentare cu energie
electricã ºi îndepartaþi balamalele, pentru a nu
putea fi utilizat de altcineva.

NOTA: Aceste instrucþiuni sunt valabile numai în
cazul în care aparatul vechi este dus la o groapã
ecologicã.

Economisirea energiei ºi protecþia
mediului înconjurator
• Amplasaþi aparatul într-un loc rãcoros ºi bine
ventilat, protejându-l de cãldurã emanatã de
razele solare ºi de alte surse de cãldurã.

• Pentru a introduce sau scoate alimentele,
deschideþi ºi închideþi uºile cât mai repede
posibil. 

- Fiecare deschidere a uºii  înseamnã un consm
de energie în plus.

• Nu încãrcaþi aparatul - pentru a asigura o
bunã rãcire a alimentelor, aerul trebuie sã

Sfaturi practice
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circule cât mai bine. Dacã împiedicaþi circulaþia
aerului, compresorul va funcþiona încontinuu.

• Nu introduceþi alimente calde: acestea
determinã creºterea temperaturii ºi, în
consecinþa obligã compresorul sã funcþioneze
mai mult, ceea ce explicã consumul mãrit de
energie.

• Dezgheþaþi aparatul dacã observaþi formarea
gheþii (a se vedea cap. „Întreþinere”); grosimea
stratului de gheaþã împiedicã rãcirea
alimentelor, mãrind totodatã ºi consumul de
energie.

Anomalii ºi remedii:

• Curãþaþi ºi verificaþi eficienþa garniturilor:
acestea trebuie sã asigure o închidere etanºã,
altfel, aerul rece nu va fi pãstrat în interiorul
aparatului (a se vedea cap. “Întreþinere”).

Se poate întâmpla ca aparatul sã nu
funcþioneze. Înainte de a apela la Asistenþã (a se
vedea cap. „Asistenþã”), verificaþi dacã problema
nu poate fi remediatã de dvs. astfel:

Cauze posibile / Rezolvare

1.Becul interior nu se aprinde
• ªtecherul nu este introdus în prizã, nu face
contact sau curentul este oprit de la reþeaua
electricã (panã).
Selectorul FUNCÞIONARE CONGELATOR
este poziþionat în dreptul simbolului ?

2. Motorul nu funcþioneazã
• Aparatul este dotat cu un sistem de protecþie
a motorului (a se vedea cap. „Pornire ºi
utilizare”).

3. Frigiderul ºi congelatorul nu asigurã
temperaturile adecvate

• Uºile nu se închid bine sau garniturile sunt
deteriorate;
• Uºile se deschid foarte des;
Selectorul REGLAR TEMPERATURÃ nu este
poziþionat în mod corect ;
• Frigiderul sau congelatorul au fost încarcate
excesiv.

4. În frigider alimentele îngheaþã
• Selectorul REGLARE TEMPERATURÃ nu
este poziþionat în mod corect;

5. Motorul funcþioneazã încontinuu
• Uºa nu este bine închisã sau a fost frecvent
deschisã;
Temperatura exterioarã este foarte ridicatã.

6. Aparatul este prea zgomotos
• Aparatul nu este poziþionat corect (a se vedea
cap. “Instalare”);
• Aparatul a fost instalat între mobilã ºi obiecte
care vibreazã ºi emit zgomote;
• Gazul refrigerat (freonul) produce zgomote
uºoare chiar ºi atunci când compresorul este
oprit: nu se indicã o defecþiune.

7. Temperatura în anumite pãrþi exterioare
ale frigiderului este ridicatã

• Temperaturile ridicate sunt necesare pentru
evitarea formãrii condensului în anumite zone
ale produsulu



Înainte de a apela Asistenþã:
• Verificaþi dacã puteþi remedia singuri anomalia  (a se vedea cap. „Anomalii ºi remedii”).
• Dacã, dupã ce aþi efectuat toate verificãrile, aparatul nu funcþioneazã, iar problema sesizatã de
dumneavoastrã persistã, contactaþi Service-ul autorizat.

Comunicaþii:
• tipul de anomalie;
• modelul maºinii (Mod.);
• numarul de serie (S/N).

Aceste informaþii se gãsesc pe
etichetã autocolantã din frigider,
situatã în partea de jos, stânga.

Dacã dupã aceste verificãri,
constataþi ca funcþionarea
defectuoasã a aparatului persistã, apelaþi centrul service menþionat pe
verso-ul Certificatului de Garanþie primit la achiziþionarea produsului
anunþând defecþiunea, codul aparatului dvs. ºi seria (S/N) înscrisã pe
eticheta plasatã în partea din stânga, jos, lângã cutia de legume (figura de
mai jos).
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Anomalii ºi remedii pentru modelul
BAAN 14, BAAN 10, BAN 13 S, 
CA 55, ºi BAAN 13 S

Becul nu se aprinde
• ªtecherul nu este introdus în prizã, sau nu face
contact sau contactul este oprit de la reþea
(panã).

Frigiderul ºi congelatorul rãceºte puþin
• Uºiile nu se inchid bine sau garniturile sunt
dereriorate;
• Uºile se deschid foarte des;
• Selectorul de Temperatura nu este corect
poziþionat;
• Frigiderul sau congelatorul au fost umplute
excesiv.

În frigifer alimentele se racesc prea mult
• Selectorul Temperaturã este corect poziþionat;
• Alimentele ating partea din spate a frigiderului.

Asistenþa

Motorul funcþioneazã continuu
• Uºa nu este bine închisã sau a fost deschisã
frecvent;
• Temperatura exterioarã este foarte ridicatã;
• Grosimea brumei depãºeºte 2-3 mm (vezi
întreþinerea).

Aparatul emanã prea mult zgomot
• Aparatul nu este la nivel (vezi instalare);
• A fost instalat între mobilã ºi obiecte care
vibreazã ºi emit zgomote;
• Gazul refrigerent produce zgomote uºoare
chiar ºi atunci când compresorul este oprit: nu
indicã o defecþiune, este normal.

În partea inferioarã a frigiderului este apã
• Orificiul de evacuare a apei este obturat (vezi
întreþinere).



FRIGIDER CU CONGELATOR - 2 UªI

RA 25
RA 24
RA 27 
RA 28

TAN 2/W, TA 12 FR,
TAAN 2

NTAA 25 NX
TAAN 3

TAAN 25 FR
TA 5 (FR)
TA 47 FR

TA 5 SI
TAN 13 FF

TAN 5 V
TAN 25 V

TAN 3 V
NTAA 3 V NX

TAAN 3 V
TAAN 3 VG

TAN 14 NF P
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ATENÞIE
Citiþi acest manual cu mare atenþie deoarece conþine instrucþiuni care vã garanteazã instalarea,
utilizarea ºi întreþinerea aparatului dvs.
Acest aparat electrocasnic este fabricat astfel încât sã corespundã standardelor europene de
siguranþã:

73/23/CEE din 19/02/73 (Tensiuni joase) cu ulterioare modificãri
89/336/CEE din 03/05/89 (Compatibilitate Electromagneticã) cu ulterioare modificãri

Acest aparat electrocasnic este proiectat sã fie utilizat în incinte ºi sub nici un motiv nu este
permisã amplasarea ºi exploatarea lui în aer liber chiar dacã este protejat de un acoperiº.

Este extrem de periculos sã lasaþi acest aparat expus la ploaie sau la alte intemperii.

Acest aparat trebuie utilizat doar de cãtre adulþi ºi doar pentru stocarea alimentelor în conformitate
cu instrucþiunile cuprinse în acest manual. 

Nu încercaþi sã utilizaþi aparatul dacã sunteþi desculþ(a) sau aveþi mâinile sau picioarele umede.

Dacã frigiderul a fost montat între douã dulapuri, asiguraþi-vã cã acestea nu sunt aºezate pe cablul
de alimentare cu energie electricã sau nu-l preseazã în nici un fel.

Nu trageþi niciodatã de cablu sau de aparat pentru scoaterea ºtecherului din prizã.

Pentru a evita producerea anumitor rãni sau arsuri vã sfãtuim sã nu atingeþi elementele de rãcire
din interior, în special atunci când aveþi mâinile umede. De asemenea, nu este recomandat sã se
consume cuburi de gheaþã imediat ce au fost scoase din congelator.

Deconectaþi întotdeauna aparatul de la reþeaua de energie electricã dacã doriþi sa efectuaþi operaþii
de curãþire sau întreþinere; nu este suficient ca selectorul de reglare a temperaturii sã se poziþioneze
în dreptul simbolurilor: „l”/„n”/„l” pentru a putea deconecta aparatul de la sursa de energie
electricã.

Dacã aparatul dvs. nu funcþioneazã corect, înainte de a chema Service-ul, citiþi capitolul intitulat
„Sfaturi practice”, deoarece este posibil ca problema constatatã sã poatã fi remediatã foarte uºor. Nu

încercaþi sã efectuaþi reparaþia intervenind singuri în componentele interne al aparatului.

În cazul în care este necesarã înlocuirea cablului de alimentare cu energie electricã vã rugãm sã
contactaþi Unitatea de Service menþionatã pe verso-ul certificatului de garanþie. În anumite cazuri,
legãturile sunt realizate folosind borne speciale, iar în alte cazuri sunt necesare instrumente speciale
pentru a desface legãturile.

Nu depozitaþi aparaturã electricã în interiorul compartimentului pentru alimente dacã nu existã o
recomandare specialã în acest sens.

Siguranþa, un bun obicei
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Instalarea corectã este esenþialã
pentru a asigura funcþionarea
aparatului la performanþele sale
maxime.

Ventilarea
Compresorul ºi condensatorul genereazã
cãldurã ºi, prin urmare, trebuie ventilate în mod
corespunzãtor. Camerele care nu sunt ventilate
în mod corespunzãtor nu sunt potrivite pentru
instalarea acestor aparate de uz casnic. De
aceea, aceste aparate electrocasnice trebuie
instalate numai în camere prevãzute cu uºi ºi
ferestre care sã permitã o bunã circulaþie a
aerului. Este de asemenea important ca
umiditatea din acea camerã sã nu fie foarte
ridicatã.
În momentul executãrii operaþiei de instalare,
asiguraþi-vã cã nu acoperiþi sau nu obstrucþionaþi
rafturile aparatului.
Pentru o corectã ventilare, partea superioarã a
aparatului trebuie sã se afle la cel puþin 10 cm
de orice raft sau dulap suspendat iar lateralele
acesteia trebuie sã se afle la cel puþin 5 cm de
eventualele mobile/pereþi.

Instalaþi aparatul departe de
orice sursã de cãldurã
Frigiderul nu trebuie instalat în locuri expuse
direct la razele solare, lângã un cuptor sau lângã
o plitã. 

Aºezarea la orizontalã a
aparatului 

Pardoseala sau suportul pe care va fi aºezat
aparatul trebuie sa fie perfect orizontale; în caz
contrar puteþi realiza orizontalitatea cu ajutorul
picioarelor reglabile situate în partea din spate

Împãmântarea

Înainte de a conecta aparatul la reþeaua
electricã, verificaþi dacã voltajul indicat pe
eticheta poziþionatã în partea stângã, jos, lângã
cutia pentru legume, corespunde cu cel al
locuinþei dvs. ºi dacã împãmântarea s-a realizat
în conformitate cu normele electrice în vigoare.
Dacã sistemul nu este legat la pãmânt,
producatorul îºi declinã orice
responsabilitate faþã de eventualele
electrocutãri rezultate din aceastã cauzã.
Nu folosiþi adaptoare cu mai multe prize.
Poziþionaþi aparatul astfel încât sã aveþi acces la
priza în care introduceþi ºtecherul.

Verificaþi puterea maximã a
aparatului
Priza electricã trebuie sã suporte puterea
maximã a aparatului indicatã pe eticheta
poziþionatã în partea stângã, jos, lângã cutia
pentru legume. 

Înainte de conectarea
aparatului la reþea
Pentru a asigura o bunã funcþionare a aparatului
dvs., asezaþi aparatul în poziþie verticalã ºi
aºteptaþi cel puþin 3 ore înainte de a introduce
ºtecherul în prizã.
Compartimentul frigiderului trebuie sã
funcþioneze timp de cel puþin 4h înainte de a
putea introduce alimentele.
Cablul de alimentare trebuie introdus într-o prizã
cu împãmântare (10 A).

Instalarea
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Reversibilitatea (deschiderea) uºilor 
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Schema aparatului RA 25, RA 24, RA 27, RA 28

A- Selector de reglare a temperaturii
Utilizaþi acest selector pentru a regla
temperatura din interiorul frigiderului. Sunt
disponibile urmãtoarele poziþionãri:

B - Raft detaºabil, cu capac ºi
compartiment pentru ouã

C - Raft de uºã detaºabil

D - Raft de uºã detaºabil, 
pentru fixarea sticle

E - Picioare reglabile

F - Cutie pentru 
fructe ºi legume

G - Cutie pentru carne/brânzeturi

H - Sistem de colectare a apei provenite din
dezgheþare

I - Rafturi detaºabile ºi reglabile pe înãlþime

J - Indicator luminos pentu compartimentul
frigiderului

K - compartimentul special pentru
congelarea alimentelor proaspete ºi pentru
stocarea alimentelor congelate ºi
producerilor de cuburilor de gheaþã

l - frigiderul este oprit
1 - valori medii
5 - valori mai scazute
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Schema aparatului TAN 2/W, NTAA 25 NX, TA 12 FR,
TAAN 2, TAAN 25 FR, TAAN 3, NTAA 3 V NX

Compartimentul
CONGELARE ºi
CONSERVARE

Suport detaºabil
cu capac pentru

OUÃ

RAFT PENTRU
OBIECTE

DETAªABILE

Raft STICLE

Selectorul de
TEMPERATURÃ

Caseta
MULTIFUNCÞION

ALÃ*

Casetã FRUCTE
ºi VERDEÞURI

Picioruºe reglabile

RATTURI•

• Numãrul, plasarea lor pot varia
* Existã doar la anumite modele



49

Schema aparatului TAN 5 V, TAN 25 V, TAN 3 V, 
NTAA 3 VNX, TAAN 3 V, TAAN 3 VG

Compartiment
Congelator ºi
Conservare

Raft detaºabil
cu capac ºi

compartiment
pentru ouã

Raft detaºabile
pentru cutii de

bãuturã

Rafturi
detaºabile

Raft de uºa
detaºabil

pentru sticle

Manetã petru
reglarea

temperaturii

Rafturi *

Compartiment
legume ºi

fructe

Picioare
reglabile

WINE ROCK *

Rafturi •

• Numãrul, plasarea lor pot varia
* Existã doar la anumite modele
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La reglarea temperaturii:

1 = min = putin rece

7 = max = foarte rece

PURE WIND PLUS:
Îl recunoastem prin prezenta unui dipozitiv

aplicat pe peretele interior al compartimentului

frigiderului (vezi figura).

Pornirea aparatului pentru TAN 5 V, TAN 3 V, 
NTAA 3 V NX, TAAN 3 V, TAAN 3 VG

Wind Pure PLUS optimizeazã la maxim

circularea aerului, amelioreazã eficacitatea

evaporãrii si contribuie la restabilirea rapidã a

temperaturii din interiorul frigideruluidupã fiecare

deschidere a usii. Aerul suflat (A), se rãceste la

contactul cu peretele interior rece, în timp ce

aerul cald (B) este aspirat (vezi figura).

Produsele Pure Wind Plus sunt echipate cu un

filtru care permite, garatie structurii sale speciale

cu ioni de argint, reducerea cu 70% a aparitiei

bacteriilor precum si la eliminarea mirosurilor

neplacute din interiorul compartimentului

frigideruluipentru a asigura o conservare mai

buna a alimentelor.

Indicatorul de TEMPERATURÃ*: pentru a

repera zona cea mai rece din interiorul

frigiderului.

1. Controlati ca indicatorul sã afiseze OK (vezi
figura).

2. Dacã mesajul OK nu este afisat, înseamnã cã
tempeeratura este prea ridicatã: reglati butonul
de functionare al frigiderului pe un numãr mai
mare (mai rece) si asteptati aproximativ 10 ore
pãnã când temperatura se stabilizeazã.

3. Controlati din nou: dacã este necesar,
regalati din nou. Dacã ati introdus cantitãti mari
de mãncare în frigider sau dacã usa a fost
deschisã de prea multe ori succesiv, este
normal ca indicatorul sã nu arate OK. Asteptati
10 ore înainte de a regla butonul
FUNCTIONAREA FRIGIDERULUI la o cifrã mai
mare.
Existã doar la unele modele.

Pentru a profita din plin de frigiderul
dumneavoastrã:
• Pentru reglarea temperaturii utilizati butonul de
REGLARE A TEMPERATURII (vezi Descriere).
• Nu intorduceti alimente calde sau fierbinti (vezi
Precautii si sfaturi).
• Alimentele prãjite/coapte bine, contrar a ceea
ce credem, nu se conservã un timp mai
îndelungat decât cele crude.
• Nu introduceti recipiente neetanse care contin
lichide: vor mãri umiditatea si formarea
condensului.
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Suport pentru depozitarea cutiilor de

bãuturã

Acest suport situat pe partea

interioarã a uºii frigiderului (fig. 1 pentru

modelele: TA 5 FR, TA 5 SI) poate fi utilizat nu

numai pentru depozitarea cutiilor de bãuturã ci

ºi pentru depozitarea cutiilor de iaurt, unt sau a

altor recipiente, în funcþie de necesitãþi.

fig. 1

Cum se dezgheatã compartimentul
frigiderului:

Înlocuirea becului interior:

Pentru a puteam înlocui becul demontati

capacul de protectie dupã cum vi se aratã în

figurã. Înlocuiti-l cu un bec asemãnãtor, a cãrui

putere trebuie sã corespundã celei indicate pe

capacul de pritectie (15 W sau 20 W).

PURE WIND PLUS

Întretinerea filtrelor
Inroduceti cuiul unei surubelnite micute cu cap

plat în fabtele din partea stângã a învelitoarei

filtrelor (vezi ilustratia) pentru a o îndepãrta.

Spãlati la intervale regulate (la fiecare 12-18

luni) filtrele cu apã si detergent neutru pentru a

elimina toate depozitele reziduale. Lãsati sã se

usuce înainte de a repune filtrele la locul lor.
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Schema aparatului TAN 13 FF

Control
Temperatura

Compartiment
Congelator ºi

Conservare

Compartiment
legume ºi

fructe

Raft detaºabil
cu capac ºi

compartiment
pentru ouã*

Raft
detaºabile

pentru cutii de
bãuturã

Raft de uºa
detaºabil

pentru sticle•

Picioare
reglabile

Rafturi 
•

• Numãrul, plasarea lor pot varia
* Existã doar la anumite modele
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Cum sã utilizaþi compartimentul frigiderului
m Aerul în interiorul frigiderului are o
circulaþie naturalã astfel încât aerul mai rece
tinde sã coboare în partea de jos. Din acest
motiv se recomandã pastrarea cãrnii ºi a
brânzeturilor proaspete imediat deasupra cutiilor
pentru fructe ºi legume.

m Vã rugãm sã respectaþi întocmai aceste
instrucþiuni pentru a avea în permanenþã
alimente proaspete în frigiderul dumneavoastrã:
alimentele, chiar ºi cele mai proaspete, nu pot fi
pãstrate un timp foarte îndelungat.

m În ciuda opiniei generale, mâncarea gãtitã nu
se pãstreazã mai mult decât alimentele
proaspete.

m Nu þineþi lichide în recipiente neacoperite
deoarece acest fapt va determina creºterea
umiditãþii în interiorul frigiderului ºi , implicit
formarea gheþii pe peretele din spate.

m Retineþi cã, înainte de a introduce mâncare
gãtitã în frigider, aceasta trebuie mai întâi bine
rãcitã. În caz contrar, temperatura din frigider va
creºte iar compresorul va funcþiona un timp mai
îndelungat, conducând implicit la un consum mai
mare de energie electricã.

m Aveþi grijã sã nu depozitaþi recipiente,
alimente sau alte obiecte în contact direct cu
peretele din spate al compartimentului
frigiderului. În caz contrar, scurgerea apei pe
acest perete este împiedicatã iar alimentele pot fi
deteriorate.

fig. 2

Figurã aferentã modelelor:
RA 28, 

Figurã aferentã modelului 
TA 5 FR, TA 5 SI.

Figurã aferentã modelelor: 
TAN 13 FF, TAN 14 NP F

m Compartimentul frigiderului este

echipat cu rafturi detaºabile (fig. 2) ce pot fi

ajustate pe înãlþime în funcþie de preferinþele

fiecãrui utilizator. În acest fel puteþi depozita în

frigider vase ºi alimente de diferite dimensiuni.

m Atunci când compartimentul
frigiderului este în funcþiune, peretele interior se
poate acoperi cu o peliculã de gheaþã sau cu
câteva picãturi de apã (dacã compresorul este
sau nu în funcþiune în acel moment). 
Nu vã preocupaþi! Aparatul funcþioneazã normal!
Dacã selectorul termostatului este poziþionat în
dreptul unor valori ridicate în timp ce aparatul
este destul de încãrcat ºi temperatura
ambientalã este ridicatã, aparatul poate
funcþiona încontinuu, rezultând formarea gheþii
pe peretele interior (din spate). Acest fapt va
conduce la o creºtere a consumului de energie
electricã. Pentru a rezolva aceastã situaþie,
reglaþi termostatul în dreptul unor poziþii medii
astfel încât aparatul sã dezgheþe în mod
automat.
m În interiorul frigiderului aerul circula în
mod obiºnuit; aerul rece, fiind mai greu are
tendinþa de a coborî. Iatã motivul pentru care
carnea ºi brânzeturile trebuie depozitate
deasupra cutiei cu legume.
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„No Frost”
- Pentru modelul TAN 14 NF P:

Se poate recunoaºte dupã orificiile de
aerisire dispuse pe pereþii posteriori ai
compartimentelor. 
Sistemul genereazã un flux de aer rece care
colecteazã umiditatea împiedicând formarea de
gheaþã sau brumã: în frigider menþine nivelul de

Pentru modelele TAN 13 FF,
TAN 14 NF P 

Temperatura din interiorul
compartimentului frigiderului se regleazã
automat în funcþie de poziþia butonului de
reglare a temperaturii (min: temperaturi
normale, max: temperaturi scazute).

„Play Zone”- Pentru modelul 
TAN 13 FF, 14 NF P ºi TAN 2/W, NTAA
25 NX, TA 12 FR, TAAN 2, TAAN 25 FR,

TAAN 3 

Cu ajutorul noului suport pentru
depozitarea sticlelor/cutiilor de bãuturã (fig. 3),
„Play Zone”, puteþi rãci rapid o cantitate mult mai
mare de sticle/cutii de bãuturã. Acest suport din
sticlã poate fi rabatat în funcþie de mãrimea
sticlelor (medii, mari). Astfel, vinul, de exemplu
poate fi conservat într-un mod corespunzãtor.
Imediat ce suportul a fost fixat, iar recipientele
aºezate în dispozitivele specifice, se poate
obþine aceastã modalitate de depozitare: în
partea de sus (cutii de bãuturã), iar în partea
centralã: sticle/recipiente corespunzãtoare (a se
vedea desenul).

Fiþi atenþi ca în momentul în care
depozitaþi cutiile de bãuturã în dispozitivele
specifice sã nu le aºezaþi foarte aproape de
peretele din spate al frigiderului. Acest suport
poate fi utilizat ºi complet rabatat, luând forma
unui raft obiºnuit. Poziþia idealã a acestui suport
este cea centralã în compartimentul frigiderului.

fig. 3
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Stocarea alimentelor în compartimentul frigiderului
Alimentul Timp de pãstrare Locul de depozitare

Carnea ºi peºtele ambalat 2 sau 3 zile Raftul de deasupra
(utilizaþi folie de plastic sau cutiilor pentru legume ºi fructe
pungi din plastic) (zona cea mai rece din frigider)
Brânzã proaspãtã 3 sau 4 zile Raftul de deasupra cutiilor 

pentru legume ºi fructe 
(zona cea mai rece din frigider)

Ouã 1 sãptãmânã Pe raftul special pentru ouã

Unt, margarinã 1 sãptãmânã Pe orice raft

Mâncare gãtitã sau 3 sau 4 zile Pe orice raft
produse semipreparate 
(în cutii/vase bine acoperite 
ºi doar atunci când 
sunt bine rãcite)
Cârnaþi, salam, 3 sau 4 zile Pe orice raft
sandwich-uri cu carne, budincã, 
aluat, pâine, roºii coapte
Produse îmbuteliate, - Pe rafturile speciale de pe interiorul uºii
lapte, bãuturi, iaurt

Fructe ºi legume - În cutiile speciale pentru fructe ºi legume

Ce sã nu stocaþi în frigider:
L – usturoi, ceapã (transmit mirosul);
L – banane (se înnegresc);

Numai pentru modelele: TA 5 FR, TA 47
FR, TA 5 SI
Pentru a extinde spaþiul existent, acest aparat a
fost dotat cu o „zonã de rãcire” situatã în spatele
peretelui interior al frigiderului. Atunci când
compartimentul frigiderului este în funcþiune,

L – citrice;
L – cartofi ºi alte rãdãcinoase (acestea trebuie
pãstrate doar în locuri întunecoase ºi reci).

umiditate corect ºi datoritã absenþei de brumã,
pãstreazã prospeþimea alimentelor, iar în
congelator evitã formarea de gheaþã,
împiedicând deci lipirea alimentelor ceea ce
anuleazã necesitatea efectuarii operatiilor de
dezghetare. Nu conservaþi alimentele sau
recipientele în contact direct cu peretele
refrigerent posterior, pentru a nu obtura orificiile
de aerisire ºi pentru a evita, ca urmare,
formarea de condens. Închideþi bine sticlele ºi
împachetaþi alimentele în mod corespunzãtor.

peretele interior se poate acoperi cu o peliculã

de gheaþã sau cu câteva picãturi de apã (dacã

compresorul este sau nu în funcþiune în acel

moment). Nu vã preocupaþi! Aparatul

funcþioneazã normal!

Dacã selectorul termostatului este poziþionat în

dreptul unor valori ridicate în timp ce aparatul

este destul de încãrcat ºi temperatura

ambientalã este ridicatã, aparatul poate

funcþiona încontinuu, rezultând formarea gheþii

pe peretele interior (din spate). Acest fapt va

conduce la o creºtere a consumului de energie.

Pentru a rezolva aceasta situaþie, reglaþi

termostatul în dreptul unor poziþii medii astfel

încât aparatul sa dezgheþe în mod automat.



Instrucþiuni de utilizare
Pentru modelele: TA 5 FR, TA 47 FR,
TA 5 SI

Umpleþi recipientul cu apã pânã la
nivelul maxim indicat pe exterior (MAX WATER
LEVEL) 
Aveþi grijã sã nu depãºiþi acest nivel deoarece
surplusul de apã va împiedica scoaterea
cuburilor de gheaþã. În cazul în care, la umplere
aþi depãºit nivelul maxim indicat,  trebuie sã
aºteptaþi pânã când se topeºte toatã apa din
interior. Reumpleþi-l cu apã conform
instrucþiunilor de mai sus.

Dupã ce aþi umplut recipientul

conform instrucþiunilor de mai sus (fig. 4), rotiti-l

la 90O. Compartimentele interioare comunicã

între ele iar apa se va repartiza uniform pentru a

umple toate spaþiile destinate formãrii cuburilor

de gheaþã. În acest moment puteþi pune capacul

ºi aºeza recipientul în locul special destinat

situat pe uºa interioara a compartimentului

congelatorului.
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Cum sã utilizaþi compartimentul congelatorului

Pentru pregãtirea alimentelor în vederea congelãrii vã rugãm sã consultaþi un manual
specializat.

Nu uitaþi cã nu trebuie sã recongelaþi produsele pe care le-aþi lãsat sã se dezgheþe, chiar ºi
numai în parte; gãtiþi alimentele respective.

Atunci când congelati alimentele proaspete, nu uitaþi cã acestea nu trebuie sã intre în
contact cu alimentele congelate, existente deja în congelator. 

Pentru realizarea unei conservari ºi a unei congelãri optime nu uitaþi sã congelaþi porþii
reduse, acest lucru asigurând congelarea rapidã ºi uniformã. Marcaþi data congelãrii ºi specificaþi
conþinutul pachetului.

În cazul unei pene de curent, nu deschideþi uºa congelatorului. În acest fel se asigurã
menþinerea temperaturii scãzute în interiorul congelatorului, fapt ce asigurã conservarea alimentelor
pentru cel putin 9-14 ore.

Nu introduceþi sticle pline în congelator deoarece ele pot exploda când conþinutul acestora
îngheaþã (nu uitaþi cã lichidele îºi maresc volumul când îngheaþã).

Recipientele speciale pentru cuburile de gheaþã 
Aceste recipiente speciale sunt brevetate în exclusivitate de Merloni Elettrodomestici

S.p.A., producãtorul acestui aparat frigorific. Faptul cã sunt poziþionate pe uºa interioarã asigurã o
mai bunã ergonomie ºi totodatã o mai bunã igienã deoarece în acest fel se evitã contactul direct cu
alimentele introduse în compartimentul congelatorului. Mai mult, se evitã în acest fel scurgerea apei
în interiorul compartimentului congelatorului deoarece aceste recipiente sunt prevãzute cu capac.

Dacã doriþi sã scoateþi unul dintre aceste recipiente de gheaþã, este necesar sã 
împingeþi recipientul de gheaþã spre partea superiorã, aceastã manevrã permiþând eliberarea lui din
dispozitivele de prindere specifice. Pentru operaþiunea inversã, introduceþi recipientul de gheaþã în
respectivul dispozitiv de prindere, ºi odatã aflat în poziþie orizontalã se va închide în mod automat.
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Pentru a scoate cuburile
de gheaþã din interior,
procedaþi în felul urmãtor:
- scoateþi capacul;
- þineþi câteva secunde
recipientul sub un jet de
apã caldã;
- loviþi de câteva ori
recipientul de un corp dur
(ex: o masã sau blatul de
lucru din bucãtarie). 

Durata minimã de formare a cuburilor de gheaþã este de aproximativ 8 ore.

ATENÞIE: De fiecare datã când umpleþi aceste recipiente, asiguraþi-vã cã nu au rãmas resturi de
gheaþã în interior.

90O

fig. 4

Semnale acustice ºi vizibile
Semnal acustic pentru deschiderea uºii 

În cazul în care uºa frigiderului a
rãmas deschisã pentru mai mult de 2 minute, un
semnal acustic vã va avertiza, iar indicatorul va
începe sã lumineze intermitent. Dupa ce uºa a
fost închisã, alarma ºi becul indicator se vor
opri.
Alarma A1:

Semnaleazã o creºtere excesivã a
temperaturii în interiorul compartimentului
congelatorului. Se va emite un semnal acustic,
iar pe display va apãrea mesajul: ”A1”, în timp
ce indicatorul luminos de culoare roºie se va
aprinde intermitent. În acest caz, pentru a nu
recongela alimentele, congelatorul trebuie
menþinut la valori de circa 0 OC, permitându-se
astfel consumarea alimentelor în termen de 24 h.

Semnalul acustic ºi vizibil se poate
anula deschizând/închizând una din uºile
aparatului.
Pentru a relua funcþionarea aparatului, butonul
congelatorului trebuie poziþionat în dreptul
semnului: l (frigider oprit), dupã care reporniþi
aparatul.

Alarmã A2:

În momentul în care temperatura

continuã sã creascã excesiv se va emite un

semnal acustic, iar indicatorul luminos de

culoare roºie va lumina intermitent, în timp ce pe

display va apãrea mesajul: „A2” - în acest caz

opriþi aparatul ºi veriificaþi starea alimentelor, iar

dacã este nevoie, aruncaþi-le. În orice caz

alimentul nu trebuie recongelat. Astfel,

congelatorul trebuie menþinut la valori de circa 

0 OC.Semnalul acustic ºi vizibil se poate anula

deschizând/închizând una din uºile aparatului.

Pentru a relua funcþionarea

aparatului, butonul congelatorului trebuie

poziþionat în dreptul semnului: l (frigider oprit),

dupã care reporniþi aparatul.



• Nu uitaþi cã nu trebuie sã recongelaþi
alimentele pe care le-aþi lãsat sã se dezgheþe,
chiar ºi numai în parte-acestea trebuie
preparate ºi consumate în maxim 24 de ore.

• Alimentele proaspete (de congelat) nu
trebuie sã fie introduse în apropierea celor deja
congelate, ci pe gratarul din compartimentul

congelatorului, dacã este posibil în contact cu

pereþii laterali unde temperatura este mai micã

de -18 
o
C (pentru a se congela rapid).

! Pentru a evita împiedicarea circulatiei aerului

în interiorul congelatorului, vã recomandãm sã

nu depozitaþi alimente/recipiente ce pot

obstrucþiona orificiile de aerisire.

• Nu introduceþi în congelator sticle

pline, închise ermetic, deoarece acestea se pot

sparge.

• Cantitatea maxima/zi de alimente de

congelat este indicatã pe eticheta cu

caracteristici din frigider (în partea de jos,

stânga); de exemplu: 4 Kg/24h.

! Dacã se întrerupe curentul sau se semnaleazã

o defecþiune (panã de curent) la reþeaua 

electricã, nu deschideþi uºa congelatorului: în

acest mod alimentele îngheþate si congelate se

vor pastra intacte timp de 9-14 ore.

! Pe durata congelarii, evitaþi deschiderea uºii.

! Dacã pentru o perioadã îndelungatã

temperatura ambientala coboara sub 14 grade,

temperaturile necesare unei conservãri

corespunzatoare nu pot fi atinse, iar perioada de

conservare va fi redusã.
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Pentru modelele: TAN 13 FF, 
TAN 14 NF P

Temperatura în interiorul congelatorului se
regleazã automat în baza poziþiei selectorului
termostatului.
• valori medii
• valori reduse 

Va recomandãm sa optaþi pentru o
poziþie intermediarã.

ECO reprezintã temperatura optimã la
consumuri reduse.
Întrerupe aparatul, inclusiv frigiderul

- valori medii

- valori reduse
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Înainte de a efectua operaþiile de
curãþare sau decongelare, deconectaþi aparatul
de la sursa de alimentare electricã (scoateþi
ºtecherul din prizã).

Pentru curãþare folosiþi doar un burete
înmuiat într-o soluþie de apã caldã ºi bicarbonat
de sodiu care constituie un bun dezinfectant.
Dacã nu aveþi bicarbonat de sodiu folosiþi
detergent neutru.

La fabricarea aparatului s-au utilizat
materiale inodore, igienice. Pentru conservarea
acestor caracteristici utilizaþi recipiente bine
închise, evitând astfel formarea mirosurilor
persistente ºi greu de înlãturat din interiorul
aparatului.

ATENÞIE: Pentru a nu distruge circuitul
frigorific, nu folosiþi, în scopul accelerãrii
procesului de decongelare alte
instrumente decât cele recomandate de
producãtor.

Pentru modelele TAN 13 FF, TAN NF P
Pe parcursul operaþiilor de curãþare ºi întreþinere
este necesarã izolarea completã a aparatului
(întreruperea curentului de la reþea):
1. pozitionaþi selectorul FUNCÞIONARE
CONGELATOR în dreptul simbolului l ;
2. scoateþi ºtecherul din prizã.

Curaþarea aparatului
• Exteriorul, interiorul ºi garniturile din cauciuc
pot fi curaþate folosind un burete îmbibat în apã
caldutã ºi bicarbonat de sodiu sau sapun neutru.
Nu folosiþi solvenþi, substanþe abrazive, înalbitor
sau amoniac.

• Accesoriile detaºabile pot fi lãsate la înmuiat în
apã caldã ºi sãpun sau detergent de vase. Dupã
spãlare, clãtiþi-le ºi stergeþi-le bine.

• Partea din spate a combinei atrage praful, care
poate fi aspirat folosind tubul rigid al
aspiratorului (utilizând o viteza medie).
Procedaþi cu atenþie: înainte de a aspira praful,
opriþi aparatul ºi scoateþi ºtecherul din prizã.

Evitarea formãrii mucegaiului
ºi a mirosurilor neplãcute

• Aparatul este fabricat din materiale igienice
care nu emana mirosuri. Pentru a pastra
aceasta caracteristica, este necesar ca
alimentele sa fie întotdeauna protejate, folosind
recipiente închise. Astfel se evita patarea
alimentelor.
• Daca doriti sa opriti aparatul pentru o perioada
îndelungata de timp, curatati interiorul si lasaþi
uºile deschise.

Cum se dezgheaþã
compartimentul frigiderului

Operaþia de decongelare se realizeazã în
mod automat, apa rezultatã din condensare
este colectatã ºi evacuatã printr-un orificiu de
drenaj din interiorul aparatului (fig. 5 pentru
modelele: RA 25, RA 24, RA 27, RA 28, ºi fig. 6
- pentru modelele: TA 5 FR, TA 47 FR, TA 5 SI),
unde cãldura degajatã de compresor determinã
evaporarea acesteia în exterior. Singura mãsurã
de prevedere pe care trebuie sã o luaþi este de
a curãþa periodic orificiul de drenaj pentru o
evacuare continuã a apei din condens.

- Nu uitaþi sã curãþaþi periodic gheaþa cu
rãzuitoarea din dotarea aparatului (niciodatã nu
folosiþi cuþitul).

- Dacã grosimea stratului de gheaþã depãºeºte
5 mm, trebuie sã decongelaþi congelatorul.

Curãþarea ºi întreþinerea aparatului
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fig. 5

fig. 6

Procedaþi dupã cum urmeazã: 

- cu o zi înainte de efectuarea acestei

operaþiuni, poziþionaþi selectoarele de

temperaturã în dreptul poziþiei: „l”/„n”

(frigider oprit);

- împachetaþi alimentele congelate ºi aºezaþi-le

într-un alt frigider sau într-un loc rece; 

- lãsaþi uºa congelatorului deschisã pentru

topirea completã a gheþii ºi aºezaþi vase cu

apã caldã în interiorul acestuia pentru

accelerarea decongelãrii;

- spãlaþi ºi uscaþi foarte bine aparatul înainte de

a-l reporni.

Ce nu trebuie sa folosiþi: 
Nu folosiþi detergenþi abrazivi, decoloranþi ºi

detergenþi ce conþin amoniac. Nu folosiþi

niciodatã produse pe bazã de solvenþi.

Ce se poate spãla:
Toate compartimentele detaºabile pot fi curãþate

prin înmuiere în apã cu sãpun sau detergent.

Dacã aveþi o maºinã de spãlat vase, puteþi sã o

utilizaþi la spãlarea tuturor componentelor

demontabile ale combinei frigorifice. Nu uitaþi sã

uscaþi complet aceste compartimente înainte de

a le reaºeza în aparat.

Utilizarea discontinuã a

aparatului: 
Dacã pentru o perioada de timp nu folosiþi aparatul,

nu uitaþi sã curãþaþi interiorul acestuia, sã-l uscaþi

bine lãsând uºile deschise pentru a preveni

formarea mucegaiului ºi a mirosurilor neplãcute.
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Înlocuirea becului interior 

Pentru a-l înlocui, procedaþi astfel:

- întrerupeþi alimentarea cu energie electricã;

- deºurubaþi ºurubul B (a se vedea fig. 4)

- procedaþi ca în fig.5 pentru modulul RA 25, RA 24, RA 27, RA 28 ºi TAN 2/W, NTAA 25 NX, TA 12

FR, TAAN 2, TAAN 25 FR, TAAN 3 ca in fig. 6 pentru ºi fig. 7 pentru TAN 13 FF, (Îndepãrtaþi

protecþia conform indicaþiilor din figura pentru a avea acces la bec).

- înlocuiþi becul vechi cu unul nou cu o putere de: max 10 W (pentru modelul TAN 13 FF, TAN 14

NF P). Pentru terminarea operaþiei procedaþi în sens invers descrierii de mai sus.

fig. 4

fig. 7fig. 5

fig. 6
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sã intre în funcþiune ºi sã consume energie

pentru a readuce temperatura la valoarea

iniþialã, anterior deschiderii uºii.

Verificaþi garniturile uºilor

Pãstraþi garniturile curate astfel încât

acestea sã asigure închiderea corespunzãtoare

a uºilor ºi sã împiedice scurgerea aerului rece în

exterior.

Nu introduceþi niciodatã mâncare

caldã

Un recipient cu mâncare caldã va

determina creºterea semnificativã a temperaturii

din interiorul frigiderului; de aceea, lãsaþi

mâncarea sã se rãceascã la temperatura

camerei înainte de a o introduce în frigider.

Dezgheþati congelatorul

Nu uitaþi sã verificaþi grosimea stratului de

gheaþã de pe pereþii congelatorului, iar când

aceasta creºte peste limita admisã, dezgheþaþi

imediat congelatorul.

Instalaþi aparatul în mod corect
Acest lucru înseamna cã trebuie sã

amplasaþi aparatul departe de sursele de

cãldurã ºi ferit de lumina solarã directã, într-o

incintã bine ventilatã. A se vedea paragraful

„Instalare/Ventilare”.

Reglaþi corect temperatura de

funcþionare
Poziþionaþi selectorul de reglaj al

temperaturii la poziþii medii. Temperaturile foarte

scãzute nu vor mãri numai consumul de energie

dar nici nu vor prelungi durata de pãstrare a

alimentelor. Temperaturile foarte scãzute pot

altera legumele ºi brânzeturile.

Nu supraîncarcati aparatul
Nu uitaþi cã buna conservare a

alimentelor necesitã o bunã circulaþie a aerului.

Supraîncarcãrea aparatului va împiedica

aceasta circulaþie ºi va suprasolicita

compresorul.

Închideþi uºile frigiderului
Deschideþi uºile aparatului numai

când este strict necesar, nu uitaþi cã de fiecare

datã când deschideþi frigiderul, cea mai mare

parte a aerului rece se pierde. Motorul va trebui

Optimizarea consumului de energie 
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Precauþii ºi sfaturi

! Aparatul a fost proiectat ºi construit conform
normelor internaþionale de siguranþã. Aceste
avertizãri sunt furnizate din motive de siguranþã
ºi trebuie sã fie citite cu atenþie.

Siguranþa generalã:
• Acest aparat de uz casnic a fost
conceput pentru a fi folosit numai în interiorul
locuintelor;
• Astfel, acesta trebuie sã fie utilizat
numai pentru conservarea ºi congelarea
alimentelor ºi numai de persoane adulte,
conform instrucþiunilor cuprinse în manual;
• Aparatul nu trebuie instalat în aer
liber, nici chiar în cazul în care spaþiul este
adapostit, deoarece este foarte periculoasã
expunerea acestuia la ploi ºi furtuni;
• Nu atingeþi aparatul când sunteþi
desculþi sau cu mâinile sau picioarele ude sau
umede;
• Nu atingeþi componentele de rãcire
din interiorul acestuia: vã puteþi arde sau rãni;
• Nu scoateþi ºtecherul din prizã
tragând de cablu, ci tragând de ºtecher;
• Este necesar sã scoateþi ºtecherul din
prizã înainte de a efectua operaþiile de curãþare
ºi întreþinere. Nu este suficient sã poziþionaþi
selectorul pentru REGLAREA TEMPERATURII
în dreptul simbolului l (aparat oprit) pentru a
întrerupe alimentarea cu energie electricã;
• În cazul defecþiunilor, nu interveniþi în
nici un caz în mecanismele interne, încercând
sã-l reparaþi singuri;
• Nu utilizaþi, în interiorul celor douã
compartimente, dispozitive sau instrumente
diferite de racleta din dotare;
• Nu consumaþi cuburile de gheaþã
imediat dupã ce le-aþi scos din congelator;
• Nu permiteþi copiilor sã se joace în
apropierea aparatului - aceºtia nu trebuie sã se
joace cu accesoriile aparatului; 
• Ambalajele nu constituie jucãrii pentru
copii!

Scoaterea din funcþiune a aparatului
• Refolosirea ambalajelor: respectaþi
normele locale, în acest fel ambalajele vor putea
fi utilizate din nou.
RESPECTAÞI  LEGISLAÞIA  ÎN MATERIE  DE
SCOATERE DIN FUNCÞIUNE. 

• Înainte de a scoate din funcþiune
vechiul aparat, tãiaþi cablul de alimentare cu
energie electricã si îndepartaþi balamalele,
pentru a nu putea fi utilizat de altcineva.
NOTA: Aceste instrucþiuni sunt valabile numai în
cazul în care aparatul vechi este dus la o groapã
ecologicã.

Economisirea energiei ºi protecþia
mediului înconjurator

• Amplasaþi aparatul într-un loc racoros
ºi bine ventilat, protejându-l de caldurã emanatã
de razele solare ºi de alte surse de caldurã.
• Pentru a introduce sau scoate
alimentele, deschideþi ºi închideþi uºile cât mai
repede posibil. 

Fiecare deschidere a uºii înseamnã
un consum de energie în plus.
• Nu încarcaþi aparatul: pentru a asigura
o bunã rãcire a alimentelor, aerul trebuie sã
circule cât mai bine. Dacã împiedicaþi circulaþia
aerului, compresorul va funcþiona încontinuu.
• Nu introduceþi alimente calde: acestea
determina creºterea temperaturii ºi, în
consecinþã obligã compresorul sã funcþioneze
mai mult, ceea ce explicã consumul mãrit de
energie.
• Dezghetaþi aparatul dacã observaþi 
formarea gheþii (a se vedea cap. „Întreþinere”);
grosimea stratului de gheaþã  împiedicã rãcirea
alimentelor, mãrind totodatã ºi consumul de
energie.
Se poate întâmpla ca aparatul sã nu
funcþioneze. Înainte de a apela la Asistenþa (a se
vedea cap. „Asistenþa”), verificaþi dacã
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Probleme ce pot interveni

Dacã frigiderul nu funcþioneazã 
Verificaþi dacã:

- legãtura cu întrerupãtorul general al locuinþei a

fost opritã;

- ºtecherul nu a fost corect introdus în prizã;

- priza este necorespunzãtoare (pentru aceastã

verificare conectaþi aparatul la o altã prizã cu

împãmântare din locuinþa dvs.)

Frigiderul ºi congelatorul nu rãcesc

îndeajuns 
Verificaþi dacã:

- selectorul de reglare a temperaturii este

poziþionat corect;

- frigiderul ºi congelatorul sunt încãrcate

excesiv;

- uºile au fost deschise pentru un timp

îndelungat;

- uºile nu se închid bine sau garniturile sunt

deteriorate.

Mâncarea din frigider devine prea rece
Verificaþi dacã:

- selectorul de reglare a temperaturii este

poziþionat corect;

- alimentele sunt în contact cu peretele din spate

care este foarte rece.

Motorul funcþioneazã continuu.
Verificaþi dacã:

- uºile se închid bine sau au fost deschise pe o

perioadã îndelungatã;

- temperatura camerei este prea ridicatã;

- grosimea stratului de gheaþã depãºeºte 

2-3 mm.

Aparatul emite prea mult zgomot

Gazul care circula în interiorul conductelor

aparatului produce un zgomot lejer chiar ºi în

momentul nefuncþionãrii compresorului (acesta

nu este considerat un defect).

- Aparatul este amplasat perfect orizontal.

- Aparatul nu este amplasat între corpuri de

mobilier sau obiecte care vibreazã sau emit

zgomote.

Apa se colecteazã în partea inferioarã

a frigiderului

Verificaþi dacã:

- orificiul de evacuare a apei rezultatã din

decongelare nu este blocat. 
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Problema poate fi remediatã de dvs., astfel:

Cauze posibile/Rezolvare

1. Becul interior nu se aprinde
• ªtecherul nu este introdus în prizã, nu face
contact sau curentul este oprit de la reþeaua
electricã (panã).
• Selectorul REGLARE TEMPERATURÃ este
pozitionat în dreptul simbolului •.

2. Motorul nu funcþioneazã
• Aparatul este dotat cu un sistem de protecþie a
motorului (a se vedea cap. “Pornire si utilizare”).

3. Frigiderul ºi congelatorul nu asigurã
temperaturile adecvate
• Uºile nu se închid bine sau garniturile sunt
deteriorate.
• Uºile se deschid foarte des;
• Selectorul REGLARE TEMPERATURÃ nu
este poziþionat în mod corect 
• Frigiderul sau congelatorul au fost încãrcate
excesiv.
• Temperatura ambientala atinge valori mai mici
de 14 grade.

4. În frigider alimentele îngheaþã
• Selectorul REGLARE TEMPERATURÃ nu
este poziþionat în mod corect
5. Ventilatorul AIR nu funcþioneazã
• Uºa frigiderului nu e bine închisã sau a fost
frecvent deschisa
• Temperatura exterioarã este foarte ridicatã.

6. Motorul funcþioneazã încontinuu
• Aparatul nu este poziþionat corect (a se vedea
cap. „Instalare”).
• Aparatul a fost instalat între mobila ºi obiecte
care vibreazã ºi emit zgomote;
• Gazul refrigerat (freonul) produce zgomote
uºoare chiar si atunci când compresorul este
oprit: nu se indicã o defecþiune.

7. Aparatul este prea zgomotos
• Temperaturile ridicate sunt necesare pentru a
evita formarea condensului în anumite zone ale
aparatului.

8. Temperatura în anumite pãrti exterioare
ale frigiderului este ridicatã

Dacã dupã aceste
verificãri, constataþi ca
funcþionarea defectuoasã a
aparatului persistã, apelaþi
centrul service menþionat pe
verso-ul Certificatului de Garanþie
primit la achiziþionarea produsului
anunþând defecþiunea, codul
aparatului dvs. ºi seria (S/N)
înscrisã pe eticheta plasatã în
partea din stânga, jos, lângã cutia
de legume (figura de mai jos).

Nu recurgeþi niciodatã la
centre service neautorizate ºi nu
utilizaþi niciodatã piese de
schimb care nu sunt originale.

Anomalii ºi remedii
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Fiºe tehnice
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!!! CONDIÞII OBLIGATORII PENTRU INSTALAREA ªI
UTILIZAREA PRODUSELOR INDESIT COMPANY SPA:

TOATE PRODUSELE VOR FUNCÞIONA ÎN PARAMETRII
PROIECTAÞI ªI VOR FI GARANTATE DACÃ: 

- VOR FI INSTALATE ªI UTILIZATE ÎNTR-UN MEDIU CU
TEMPERATURA AMBIANTÃ CUPRINSÃ ÎNTRE 16-32 OC, LIPSIT
DE CONDENS ªI UMIDITATE;

- PRESIUNEA GAZULUI NATURAL (METAN) ESTE DE 20 mbari ªI
30 mbari PENTRU GPL (BUTELIE);

- PRESIUNEA APEI ªI TENSIUNEA REÞELEI ELECTRICE SUNT ÎN
LIMITELE IMPUSE DE STANDARDELE ÎN VIGOARE.

DACÃ ACESTE CONDIÞII NU SUNT ÎNDEPLINITE, PRODUSUL 
NU VA FUNCÞIONA ÎN PARAMETRII PROIECTAÞI, IAR
PRODUCÃTORUL, PRIN SERVICE-UL AUTORIZAT, ÎªI ASUMÃ
DREPTUL DE A SUSPENDA GARANÞIA PRODUSULUI PÂNÃ 
CE ACESTA VA FI INSTALAT ÎN CONDIÞIILE IMPUSE 
DE  PRODUCÃTOR.

ATENÞIONÃRI ÎN CONFORMITATE CU LEGISLAÞIA ÎN VIGOARE

• Conform prevederilor legislaþiei privind gestionarea deºeurilor, este interzisã eliminarea deºeurilor de echipamente
electrice ºi electronice (DEEE) alãturi de deºeurile municipale nesortate. Ele trebuie predate la punctele municipale
de colectare, societãþile autorizate de colectare/reciclare sau distribuitori (în cazul în care se achiziþioneazã
echipamente noi de acelaºi tip).

• Autoritãþile locale trebuie sã asigure spaþiile necesare pentru colectarea selectivã a deºeurilor precum ºi
funcþionalitatea acestora. Contactaþi societatea de salubrizare sau compartimentul specializat din cadrul primãriei
pentru informaþii detaliate.

• Deºeurile de echipamente electrice ºi electronice pot fi predate ºi distribuitorilor, la achiziþionarea de echipamente
noi de acelaºi tip (schimb 1 la 1).

• Predarea, de cãtre utilizatori, a deºeurilor de echipamente electrice ºi electronice, la punctele de colectare
municipale, societãþile autorizate de colectare/reciclare sau distribuitori (în cazul în care se achiziþioneazã
echipamente noi de acelaºi tip) faciliteazã refolosirea, reciclarea sau alte forme de valorificare a acestora.

• Deºeurile de echipamente electrice ºi electronice pot conþine substanþe periculoase
care pot avea un impact negativ asupra mediului ºi sãnãtãþii umane în cazul în care
DEEE nu sunt colectate selectiv ºi gestionate conform prevederilor legale.

• Simbolul alãturat (o pubela cu roþi, barata cu douã linii în forma de X), aplicat pe un
echipament electric sau electronic, semnificã faptul cã acesta face obiectul unei
colectãri separate ºi nu poate fi eliminat împreunã cu deºeurile municipale nesortate.



NOTA:
Datele de mai sus privind timpul sunt relative, in funcþie de temperatura apei de alimentare,
valoarea tensiunii de alimentare, temperatura mediului ambiant etc.



Indesit Company Spa
Romania Representative Office
Business Center
Bd. Basarabia 28A, et 3, sector 2
022113 Bucureºti - Romania

Indesit Company Spa

Viale Aristide Merloni, 47
60044 Fabriano/Italia

Tel.(0732) 6611

REÞEAUA DE SERVICE MICADAN
RECLAMAÞII LA DISPECERAT NAÞIONAL:

NUMÃR DE TELEFON NAÞIONAL: 080 10 00 101 (apelabil numai din reþeaua
ROMTELECOM, costul unui apel este de tarif local) 

Tel. mobile: 0744 596 198; 0723 948 467; 0788 418 131

Str. Vidin nr. 3A, parter, sector 2, Bucureºti, cod poºtal: 023787.
e-mail: office@micadan.ro, www.micadan.ro

Program: Luni - Vineri: 900-1800; Sâmbãtã: 900-1300

ZONA (JUDET)

ARGEª

GALAÞI

TIMIªOARA

SIBIU

BRÃILA 

ZALÃU

CONSTANÞA

IAªI

VASLUI

CARAª SEVERIN

IAªI

TG. MUREª

HARGHITA

NEAMÞ

GORJ

CONSTANÞA

SUCEAVA - BOTOªANI

PRAHOVA

COVASNA

BIHOR

DOLJ

BRAªOV

BACÃU

TULCEA

GORJ

VÂLCEA

VRANCEA

MEHEDINÞI

BACÃU

ALBA 

MARAMUREª - 

SATU MARE

VASLUI

CLUJ 

ARAD

OLT

BISTRIÞA NÃSÃUD

BIHOR

IALOMIÞA

BUZÃU

PRAHOVA

DOLJ

TELEORMAN

DAMBOVIÞA

BRAªOV

HUNEDOARA

GIURGIU

CÃLÃRAªI

SERVICE

ACINST S.R.L.

ACROMID SERV SRL

ADIM 2002 TM

ANDASIL IMPEX

ARISTONA BRÃILA

COMATEX ZALÃU

DIMOS S.R.L.

ELECTRO HOUSE

ELECTROTERM SERVICE.

ELFRIG STAR 2002 S.R.L.

ELMA IAªI

FEMOL

FRIGO MAT

FRIGOSERV

INIDAN S.R.L.

INTERPRESTV S.R.L.

MARELVI SERVICE

MASTERS BUªTENI

MEDION IMPEX S.R.L.

MEGASERVICE ORADEA

MEGASTAR EXIM S.R.L.

MITREA PREST S.R.L.

MITTY ET CO.

MPI SERVICE S.R.L.

P.F. CÃRSTEA

P.F. DOBRESCU -VÂLCEA

P.F. LAZÃR AVRAM

P.F. MAREª DANIEL

PETROSTAR S.R.L.

POLLSTAR COMPANY S.R.L.

POLUL NORD S.R.L.

POLUL NORD S.R.L

PROMPT SERVICE BÎRLAD

RIO SERVICE

S.C. FRIGOSERVICE

S.C. ELECTRO FRIGO STAR

S.C. AMIO ELECTRONIC

SERVICEOR ORADEA S.R.L.

SERVIªTEF S.R.L.

TEHNOFRIG ISTRIÞA S.R.L.

TEO 93 S.R.L.

V&D ELECTROSYSTEM S.R.L.

VALOTIS COM S.R.L.

VIP GÃIEªTI

VISERV S.R.L.

WEGATECH S.R.L.

BUZICÃ ION

S.C. MITU SERVCOM S.R.L.
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