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!!!!!!  CCOONNDDIIÅÅIIII  OOBBLLIIGGAATTOORRIIII  PPEENNTTRRUU  IINNSSTTAALLAARREEAA  ªªII  
UUTTIILLIIZZAARREEAA  PPRROODDUUSSEELLOORR  IINNDDEESSIITT  CCOOMMPPAANNYY  SSPPAA::
TTOOAATTEE  PPRROODDUUSSEELLEE  VVOORR  FFUUNNCCÅÅIIOONNAA  ÎÎNN  PPAARRAAMMEETTRRIIII
PPRROOIIEECCTTAAÅÅII  ªªII  VVOORR  FFII  GGAARRAANNTTAATTEE  DDAACCÃÃ::  
--  VVOORR  FFII  IINNSSTTAALLAATTEE  ÆÆII  UUTTIILLIIZZAATTEE  ÎÎNNTTRR--UUNN  MMEEDDIIUU  CCUU

TTEEMMPPEERRAATTUURRAA  AAMMBBIIAANNTTÃÃ  CCUUPPRRIINNSSÃÃ  ÎÎNNTTRREE  1166--3322  00CC,,  LLIIPPSSIITT
DDEE  CCOONNDDEENNSS  ªªII  UUMMIIDDIITTAATTEE;;

--  PPRREESSIIUUNNEEAA  GGAAZZUULLUUII  NNAATTUURRAALL  ((MMEETTAANN))  EESSTTEE  DDEE  2200  mmbbaarrii ªªII
3300  mmbbaarrii PPEENNTTRRUU  GGPPLL  ((BBUUTTEELLIIEE));;

--  PPRREESSIIUUNNEEAA  AAPPEEII  ªªII  TTEENNSSIIUUNNEEAA  RREEÅÅEELLEEII  EELLEECCTTRRIICCEE  SSUUNNTT  ÎÎNN
LLIIMMIITTEELLEE  IIMMPPUUSSEE  DDEE  SSTTAANNDDAARRDDEELLEE  ÎÎNN  VVIIGGOOAARREE..

DDAACCÃÃ  AACCEESSTTEE  CCOONNDDIIÅÅIIII  NNUU  SSUUNNTT  ÎÎNNDDEEPPLLIINNIITTEE,,  PPRROODDUUSSUULL  
NNUU  VVAA  FFUUNNCCÅÅIIOONNAA  ÎÎNN  PPAARRAAMMEETTRRIIII  PPRROOIIEECCTTAAÅÅII,,  IIAARR
PPRROODDUUCCÃÃTTOORRUULL,,  PPRRIINN  SSEERRVVIICCEE--UULL  AAUUTTOORRIIZZAATT,,  ÎÎªªII  AASSUUMMÃÃ  
DDRREEPPTTUULL  DDEE  AA  SSUUSSPPEENNDDAA  GGAARRAANNÅÅIIAA  PPRROODDUUSSUULLUUII  PPÂÂNNÃÃ  
CCEE  AACCEESSTTAA  VVAA  FFII  IINNSSTTAALLAATT  ÎÎNN  CCOONNDDIIÅÅIIIILLEE  IIMMPPUUSSEE  
DDEE    PPRROODDUUCCÃÃTTOORR..

DDeezzaammbbaallaarreeaa  pprroodduussuulluuii..
Înaintea instalãrii, produsul trebuie dezambalat integral.
Se vor scoate toate elementele de protec˛ie ale aparatului, pentru transport, cum ar fi:
folie protectoare, elemente din polistiren, elemente din carton, benzi adezive, folie
plastic ce acoperã integral suparfa˛a exterioarã produsului aplicatã în mod compact cu
rol de a proteja produsul având aspect adeziv, care se desface manual prin tragere de
la col˛urile produsului sau ale elementelor produsului care pot fi protejate cu folie în
asemenea fel.
Nerespectarea modalitã˛ii de dezambalare în mod integral, poate afecta starea
produsului, pe perioada utilizãrii în mod iremediabil ceea ce poate duce la scoaterea
din garan˛ie a produsului.

• Este important sã pãstra˛i acest manual de instruc˛iuni ºi sã-l consulta˛i în
orice moment. În caz de vânzare, cesiune sau transport, acesta serveºte noului
proprietar în vederea instalãrii, utilizãrii ºi remedierii eventualelor probleme ale
acestui aparat.
• Citi˛i cu aten˛ie instruc˛iunile con˛inute în acest manual: ve˛i gãsi informa˛ii
referitoare la instalare, utilzare ºi siguran˛ã.
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IInnssttaallaarreeaa
Instalarea corectã este esenåialã pentru a
asigura funcåionarea aparatului la
performanåele sale maxime.

VVeennttiillaarreeaa
Compresorul æi condensatorul genereazã
cãldurã æi, 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 uæi æi ferestre care sã
permitã o bunã circulaåie a aerului. Este de
asemenea important ca umiditatea din acea
camerã sã nu fie foarte ridicatã.
În momentul executãrii operaåiei de
instalare, asiguraåi-vã cã nu acoperiåi sau nu
obstrucåionaåi rafturile aparatului.
Pentru o corectã ventilare, partea
superioarã a aparatului trebuie sã se afle la
cel puåin 10 cm de orice raft sau dulap
suspendat iar lateralele acesteia trebuie sã
se afle la cel puåin 5 cm de eventualele
mobile/pereåi.

IInnssttaallaaååii  aappaarraattuull  ddeeppaarrttee  ddee
oorriiccee  ssuurrssãã  ddee  ccããlldduurrãã
Frigiderul nu trebuie instalat in locuri expuse
direct la razele solare, lângã un cuptor sau
lângã o plitã. 

AAææeezzaarreeaa  llaa  oorriizzoonnttaallãã  aa
aappaarraattuulluuii  
Pardoseala sau suportul pe care va fi
aæezat aparatul trebuie sã fie perfect
orizontale; în caz contrar puteåi realiza

orizontalitatea cu ajutorul picioarelor
reglabile situate în partea din spate.

ÎÎmmppããmmâânnttaarreeaa
Înainte de a conecta aparatul la reåeaua
electricã, verificaåi dacã voltajul indicat pe
eticheta poziåionatã în partea stângã, jos,
lângã cutia pentru legume, corespunde cu
cel al locuinåei dvs. æi dacã împãmântarea 
s-a realizat în conformitate cu normele
electrice în vigoare. Dacã sistemul nu este
legat la pãmânt, producãtorul îæi declinã
orice responsabilitate faåã de eventualele
electrocutãri rezultate din aceastã cauzã.
Nu folosiåi adaptoare cu mai multe prize. 
PPoozziiååiioonnaaååii  aappaarraattuull  aassttffeell  îînnccââtt  ssãã  aavveeååii
aacccceess  llaa  pprriizzaa  îînn  ccaarree  iinnttrroodduucceeååii  æætteecchheerruull..

VVeerriiffiiccaaååii  ppuutteerreeaa  mmaaxxiimmãã  aa
aappaarraattuulluuii
Priza electricã trebuie sã suporte puterea
maximã a aparatului indicatã pe eticheta
poziåionatã în partea stângã, jos, lângã cutia
pentru legume. 

ÎÎnnaaiinnttee  ddee  ccoonneeccttaarreeaa  aappaarraattuulluuii
llaa  rreeååeeaa
Pentru a asigura o bunã funcåionare a
aparatului dvs., aæezaåi aparatul în poziåie
verticalã æi aæteptaåi cel puåin 3 ore înainte
de a introduce ætecherul în prizã.    
Compartimentul frigiderului trebuie sã
funcåioneze timp de cel puåin 4h înainte de a
putea introduce alimentele. Tensiunea
compartimentului frigiderului este de 220 V.
Cablul de alimentare trebuie introdus într-o
prizã cu împãmântare (10 A). 

IINNSSTTAALLAARREE  AAPPAARRAATTUULLUUII
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VVeeddeerree  ddee  aannssaammbblluu

AA..  SSeelleeccttoorr  ppeennttrruu  rreeggllaarreeaa  tteemmppeerraattuurriiii  
Utilizaåi acest buton
pentru a regla
temperatura din
i n t e r i o r u l
frigiderului. Sunt
d i s p o n i b i l e
u r m ã t o a r e l e
poziåionãri:

• frigiderul este oprit

1 - Valori medii
5 - Valori mai scãzute

BB..  CCoommppaarrttiimmeenntt  ppeennttrruu  oouuãã  

CC    RRaaffttttuurrii  ddeettaaææaabbiillee  ppeennttrruu  ddeeppoozziittaarreeaa
rreecciippiieenntteelloorr

DD  RRaafftt  ddee  uuææãã  ddeettaaææaabbiill,,  ppeennttrruu  ssttiiccllee

DESCRIEREA APARATULUI

AA

II

BB

CC

DD

EE

FF

GG

HH



EE  PPiicciiooaarree  rreeggllaabbiillee

FF  SSeerrttaarr  ppeennttrruu  ffrruuccttee  ææii  lleegguummee

GG  SSeerrttaarr  ppeennttrruu  ddiivveerrssee  ffoolloossiinnååee

HH  RRaaffttuurrii  ddeettaaææaabbiillee  ææii  rreeggllaabbiillee  ppee  îînnããllååiimmee

II  CCoommppaarrttiimmeenntt  ssppeecciiaall  ppeennttrruu  ccoonnggeellaarreeaa
aalliimmeenntteelloorr  pprrooaassppeettee  ææii  ppeennttrruu  ssttooccaarreeaa
aalliimmeenntteelloorr  ccoonnggeellaattee  

6
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AAtteennååiiee::
DDuuppãã  ccee  aappaarraattuull  vv--aa  ffoosstt  aadduuss  aaccaassãã,,
aaææeezzaaååii--ll  îînn  ppoozziiååiiee  vveerrttiiccaallãã  ææii  aaæætteeppttaaååii
aapprrooxxiimmaattiivv  33  oorree  îînnaaiinnttee  ddee  aa--ll  ccoonneeccttaa  llaa
ssuurrssaa  ddee  aalliimmeennttaarree  ccuu  eenneerrggiiee  eelleeccttrriiccãã
ppeennttrruu  aa  vvãã  aassiigguurraa  ccãã  vvaa  ffuunnccååiioonnaa  ccoorreecctt..
Înainte de a depozita alimentele în frigider
sau congelator, ætergeåi interiorul acestor
compartimente cu apã caldã æi bicarbonat
de sodiu.
Dupã introducerea ætecherului în prizã,
poziåionaåi selectorul „„AA”” pe poziåia „„33””.
Dupã câteva ore puteåi introduce alimentele
în interiorul aparatului.

IIggiieennãã  aalliimmeennttaarrãã

1.Vã recomandãm sã eliminaåi ambalajul
(din hârtie, carton, plastic, etc.) alimentelor
recent cumpãrate deoarece acesta poate fi
purtãtor de bacterii, mirosuri neplãcute etc;
2.Protejaåi alimentele (în special pe cele
uæor perisabile sau pe cele care emanã o
aromã puternicã), astfel încât sã evitaåi
contactul între acestea, eliminând astfel
posibilitatea contaminãrii cu
germeni/bacterii æi rãspândirea mirosurilor
în interiorul frigiderului;
3.Conservaåi alimentele astfel încât aerul sã
poate circula liber între acestea;
4.Curãåaåi interiorul frigiderului fãrã a utiliza
produse oxidante sau abrazive;
5.O datã expirate, alimentele trebuie scoase
din frigider.
6.Pentru o mai bunã conservare, alimentele
uæor perisabile (brânzeturi moi, peæte crud,
carne etc.) trebuie introduse într-o zonã mai
rece a compartimentului frigiderului,
deasupra cutiilor cu fructe æi legume, în
apropierea indicatorului de temperaturã.

CCuumm  ssãã  uuttiilliizzaaååii  ccoommppaarrttiimmeennttuull
ffrriiggiiddeerruulluuii
Temperatura din interiorul compartimentului
frigiderului se regleazã automat în funcåie
de poziåia butonului de reglare a
temperaturii.

1 – temperaturi medii
5 – temperaturi scãzute

VVãã  rreeccoommaannddããmm  ssãã  aalleeggeeååii  oo  ppoozziiååiiee
iinntteerrmmeeddiiaarrãã..  

Pentru a extinde spaåiul existent, acest
aparat a fost dotat cu o „„zzoonnãã  ddee  rrããcciirree””
situatã în spatele peretelui interior al
frigiderului. Atunci când compartimentul
frigiderului este în funcåiune, peretele
interior se poate acoperi cu o peliculã de
gheaåã sau cu câteva picãturi de apã (dacã
compresorul este sau nu în func?iune în
acel moment). Nu vã preocupaåi! Aparatul
funcåioneazã normal!
Dacã selectorul termostatului este
poziåionat în dreptul unor valori ridicate în
timp ce aparatul este destul de încãrcat æi
temperatura ambientalã este ridicatã,
aparatul poate funcåiona încontinuu,
rezultând formarea gheåii pe peretele
interior (din spate). Acest fapt va conduce la
o creætere de energie electricã.
PPeennttrruu  aa  rreezzoollvvaa  aacceeaassttãã  ssiittuuaaååiiee,,  rreeggllaaååii
tteerrmmoossttaattuull  îînn  ddrreeppttuull  uunnoorr  ppoozziiååiiii  mmeeddiiii
aassttffeell  îînnccââtt  aappaarraattuull  ssãã  ddeezzgghheeååee  îînn  mmoodd
aauuttoommaatt..

IInnddiiccaattoorruull  ddee  TTEEMMPPEERRAATTUURRÃÃ:: vã indicã
zona cea mai rece din frigider.
il

PORNIREA {I UTILIZAREA APARATULUI
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SSttooccaarreeaa  aalliimmeenntteelloorr  îînn  ccoommppaarrttiimmeennttuull  ffrriiggiiddeerruulluuii

AAlliimmeennttuull TTiimmpp  ddee  ppããssttrraarree LLooccuull  ddee  ddeeppoozziittaarree

Carnea æi peætele ambalat
(utilizaåi folie de plastic sau
pungi din plastic)

2 sau 3 zile
Raftul de deasupra cutiilor
pentru legume æi fructe (zona
cea mai rece din frigider)

Brânzã proaspãtã
3 sau 4 zile

Raftul de deasupra cutiilor
pentru legume æi 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 produse
semipreparate (în cutii/vase
bine acoperite æi doar atunci
când sunt bine rãcite)

3 sau 4 zile Pe orice raft

Cârnaåi, salam, sandwich-uri
cu carne, budincã, aluat,
pâine, roæii coapte

3 sau 4 zile Pe orice raft

Produse îmbuteliate, lapte,
bãuturi, iaurt

Pe rafturile speciale de pe
interiorul uæii

Fructe æi legume
În cutiile speciale pentru
fructe æi legume
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CCee  ssãã  nnuu  ssttooccaaååii  îînn  ffrriiggiiddeerr::
• Usturoi (transmite mirosul), ceapã
• Banane (se înnegresc)
• Citrice
• Cartofi æi alte rãdãcinoase (acestea
trebuie pãstrate doar în locuri întunecoase
æi reci)
În interiorul frigiderului aerul circulã normal,
iar aerul mai rece, care este mai greu are
tendinåa de a coborâ. În acest sens, carnea
æi brânzeturile trebuie introduse deasupra
cutiei de legume æi fructe.
Vã rugãm sã respectaåi întocmai aceste
instrucåiuni pentru a avea în permanenåã
alimente proaspete în frigiderul
dumneavoastrã: alimentele, chiar æi cele
mai proaspete, nu pot fi pãstrate un timp
foarte îndelungat.
În ciuda opiniei generale, mâncarea gãtitã
nu se pãstreazã mai mult decât alimentele
proaspete.
Nu introduceåi lichide în recipiente
neacoperite deoarece acest fapt va
conduce la creæterea umiditãåii din interiorul
frigiderului æi, implicit la formarea gheåii pe
peretele din spate.
Reåineåi cã înainte de a introduce mâncare
gãtitã în frigider, aceasta trebuie mai intâi
bine rãcitã. În caz contrar, temperatura din
frigider va creæte iar compresorul va
funcåiona un timp mai îndelungat,
conducând implicit la un consum mai mare
de energie electricã.
Aveåi grijã sã nu depozitaåi recipiente(din
plastic, sticlã), 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 demontabile (fig.1) ce pot fi ajustate
pe înãlåime în funcåie de preferinåele fiecãrui

utilizator. În acest fel puteåi depozita în
frigider vase æi alimente de diferite
dimensiuni.
Nu introduceåi sticle pline în congelator
deoarece ele pot exploda când conåinutul
acestora îngheaåã (nu uitaåi cã lichidele iæi
mãresc volumul când îngheaåã).

CCuumm  ssãã  uuttiilliizzaaååii  ccoommppaarrttiimmeennttuull
ccoonnggeellaattoorruulluuii

PPeennttrruu  pprreeggããttiirreeaa  aalliimmeenntteelloorr  îînn  vveeddeerreeaa
ccoonnggeellããrriiii  vvãã  rruuggããmm  ssãã  ccoonnssuullttaaååii  uunn  mmaannuuaall
ssppeecciiaalliizzaatt
Nu uitaåi cã nu trebuie sã recongelaåi
produsele pe care le-aåi lãsat sã se
dezgheåe, chiar æi numai în parte; gãtiåi
alimentele respective (într-un interval de 24
ore). 
Atunci când congelaåi alimentele proaspete,
nu uitaåi cã acestea nu trebuie sã intre în
contact cu alimentele congelate, existente
deja în congelator – acestea trebuie
introduse în interiorul compartimentului
congelatorului æi, dacã este posibil, cât mai
aproape de pereåi (lateral sau în spate). Nu
uitaåi cã o bunã conservare a alimentelor
congelate depinde de viteza de congelare.
Pe parcursul congelãrii evitaåi deschiderea
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uæii congelatorului.
Cantitatea maximã ce poate fi congelatã, pe
zi este indicatã pe eticheta cu caracteristici
aplicatã în partea stângã a cutiei cu legume
æi fructe.
Pentru realizarea unei conservãri æi a unei
decongelãri optime nu uitati sã congelaåi
poråii reduse, acest lucru asigurând
congelarea rapidã æi uniformã. Marcaåi data
congelãrii æi specificaåi conåinutul pachetului.
În cazul unei pene de curent, nu deschideåi
uæa congelatorului. În acest fel se asigurã
menåinerea temperaturii scãzute în interiorul
congelatorului, fapt ce asigurã conservarea
alimentelor pentru cel puåin  9 - 14 ore.
Nu introduceåi sticle pline în congelator
deoarece ele pot exploda când conåinutul
acestora îngheaåã (nu uitaåi cã lichidele îæi
mãresc volumul când îngheaåã).
Nu umpleåi recipientele pentru cuburile de
gheaåã mai mult de 3/4 din volumul acestora.
Dacã, pemtru o perioadã îndelungatã
temperatura ambientalã este inferioarã
valorii de 14 grade C, temperaturile
indispensabile unei conservãri prelungite nu
vor putea fi atinse în interiorul congelatorului,
iar durata de conservare va fi astfel redusã.

OOppttiimmiizzaarreeaa  ccoonnssuummuulluuii  ddee
eenneerrggiiee  
--  IInnssttaallaaååii  aappaarraattuull  îînn  mmoodd  ccoorreecctt
Acest lucru înseamnã cã trebuie sã
amplasaåi aparatul departe de sursele de
cãldura æi ferit de lumina solarã directã, 
într-o incintã bine ventilatã. A se vedea
paragraful „Instalare/Ventilare”.
- RReeggllaaååii  ccoorreecctt  tteemmppeerraattuurraa  ddee  ffuunnccååiioonnaarree
Poziåionaåi butonul de reglaj al temperaturii
la poziåii 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 æi brânzeturile.

--  NNuu  ssuupprraaîînnccããrrccaaååii  aappaarraattuull
Nu uitaåi cã buna conservare a alimentelor
necesitã o bunã circulaåie a aerului.
Supraîncãrcarea aparatului va împiedica
aceastã circulaåie æi va suprasolicita
compresorul.

--  ÎÎnncchhiiddeeååii  uuææiillee  ffrriiggiiddeerruulluuii
Deschideåi uæile aparatului numai când este
strict necesar, nu uitaåi cã de fiecare datã
când deschideåi frigiderul, cea mai mare
parte a aerului rece se pierde. Motorul va
trebui sã intre în funcåiune æi sã consume
energie pentru a readuce temperatura la
valoarea iniåialã, anterior deschiderii uæii.

--  VVeerriiffiiccaaååii  ggaarrnniittuurriillee  uuææiilloorr
Pãstraåi garniturile curate astfel încât
acestea sã asigure închiderea
corespunzãtoare a uæilor æi sã împiedice
scurgerea aerului rece în exterior.

--  NNuu  iinnttrroodduucceeååii  nniicciiooddaattãã  mmâânnccaarree  ccaallddãã
Un recipient cu mâncare caldã va determina
creæterea semnificativã a temperaturii din
interiorul frigiderului; de aceea, lãsaåi
mâncarea sã se rãceascã la temperatura
camerei înainte de a o introduce în frigider.

--  DDeezzgghheeååaaååii  ccoonnggeellaattoorruull
Nu uitaåi sã verificaåi grosimea stratului de
gheaåã de pe pereåii congelatorului, iar când
aceasta creæte peste limita admisã,
dezgheåaåi imediat congelatorul (a se vedea
secåiunea “Întreåinerea aparatului“).



11

Înainte de a efectua operaåiile de curãåire
sau decongelare, deconectaåi aparatul de la
sursa de alimentare electricã (scoateåi
ætecherul din prizã) 

CCuumm  ssee  ddeezzgghheeaaååãã
ccoommppaarrttiimmeennttuull  ffrriiggiiddeerruulluuii

DDeezzgghheeååaarree
Nu deterioraåi circuitul de rãcire.
AAtteennååiiee:: nu utilizaåi dispozitive mecanice sau
alte instrumente pentru a accelera operaåia
de dezgheåare, în afara instrumentelor
recomandate de producãtor. 

Operaåia de decongelare se realizeazã în
mod automat, apa rezultatã din condensare
este colectatã æi evacuatã printr-un orificiu
de drenaj din interiorul aparatului (fig. 2),
unde cãldura degajatã de compresor
determinã evaporarea acesteia în exterior.
Singura mãsurã de prevedere pe care
trebuie sã o luaåi este de a curãåa periodic
orificiul de drenaj pentru o evacuare
continuã a apei din condens.

CCuumm  ssãã  ddeeccoonnggeellaaååii
ccoommppaarrttiimmeennttuull  ccoonnggeellaattoorruulluuii
Nu uitaåi sã curãåaåi periodic gheaåa cu
rãzuitoarea din dotarea aparatului
(niciodatã nu folosiåi cuåitul).
- Dacã grosimea stratului de gheaåã
depãæeæte 5 mm, trebuie sã decongelaåi
congelatorul.
Procedaåi dupã cum urmeazã: cu o zi
înainte de efectuarea acestei operaåiuni,
poziåionaåi selectorul „A” în dreptul
poziåiei:”•”; 

Împachetaåi alimentele congelate æi aæezaåi-
le într-un alt frigider sau într-un loc rece.
Lãsaåi uæa congelatorului deschisã pentru
topirea completã a gheåii æi aæezaåi vase cu
apã caldã în interiorul acestuia pentru
accelerarea decongelãrii. Spãlaåi æi uscaåi
foarte bine aparatul înainte de a-l reporni.

CCuurrããååaarreeaa  ææii  îînnttrreeååiinneerreeaa
aappaarraattuulluuii  
ÎÎnnaaiinnttee  ddee  aa  ccuurrããååaa  aappaarraattuull,,  ddeeccoonneeccttaaååii--ll
ddee  llaa  ssuurrssaa  ddee  aalliimmeennttaarree  eelleeccttrriiccãã--ssccooaatteeååii
æætteecchheerruull  ddiinn  pprriizzãã..
• La fabricarea aparatului s-au utilizat
materiale inodore, igienice. Pentru
conservarea acestor caracteristici utilizaåi
recipiente bine închise, evitând astfel
formarea mirosurilor persistente æi greu de
înlãturat din interiorul aparatului.
• Pentru curãåare  folosiåi doar un burete
înmuiat într-o soluåie de apã caldã æi
bicarbonat de sodiu care constituie un bun
dezinfectant. Dacã nu aveåi bicarbonat de
sodiu folosiåi detergent neutru.
• Ce nu trebuie sã folosiåi: Nu folosiåi
detergenåi abrazivi, decoloranåi æi detergenåi

ÎNTRE}INEREA {I CUR~}AREA APARATULUI
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ce conåin amoniac. Nu folosiåi niciodatã
produse pe bazã de solvenåi.
• Ce se poate spãla: toate compartimentele
detaæabile pot fi curãåate prin înmuiere în
apã cu sãpun sau detergent. Dacã aveåi o
maæinã de spãlat vase, puteåi sã o utilizaåi la
spãlarea tuturor componentelor
demontabile ale combinei frigorifice. Nu
uitaåi sã uscaåi complet aceste
compartimente înainte de a le reaæeza în
aparat.
• Curãåarea pãråii din spate a aparatului
(aceasta este acoperitã deseori de praf ce
creazã probleme în funcåionarea aparatului) .
Utilizaåi un aspirator cu furtun mai lung, de o
putere medie cu mare atenåie.
• Utilizarea discontinuã a aparatului: dacã
pentru o perioadã de timp nu folosiåi
aparatul, nu uitaåi sã curãåaåi interiorul
acestuia, sã-l uscaåi bine lãsând uæile
deschise pentru a preveni formarea
mucegaiului æi a mirosurilor neplãcute.

ÎÎnnllooccuuiirreeaa  bbeeccuulluuii  iinntteerriioorr::  
Pentru a-l înlocui, procedaåi astfel:
întrerupeåi alimentarea cu energie electricã
înlocuiåi becul vechi cu unul nou cu o putere
de maxim 15 W - fig. 3 
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PRECAU}II {I SFATURI

! Aparatul a fost proiectat [i construit
conform normelor interna]ionale de
siguran]`. Aceste avertiz`ri sunt
furnizate din motive de siguran]` [i
trebuie s` fie citite cu aten]ie.
Acest aparat este conform cu urm`toarele
Directive Comunitare:

-73/23/CEE din data de 19/02/73
(Tensiuni Joase) [i modific`ri
succesive;

- 89/336/CEE din data de 03/05/89
(Compatibilitate Electromagnetic`) [i
modific`ri succesive.
- 2002/96/CE.

Siguran]` general`

• Acest aparat electrocasnic este proiectat
sã fie utilizat în incinte [i sub nici un motiv nu
este permisã amplasarea æi exploatarea lui
în aer liber chiar dac` este protejat de un
acoperi[. 
Este extrem de periculos s` l`sa]i acest
aparat expus la ploaie sau la alte intemperii.
• Acest aparat trebuie utilizat doar de c`tre
adul]i [i doar pentru stocarea alimentelor în
conformitate cu instruc]iunile cuprinse în
acest manual. 
• Nu încerca]i s` utiliza]i aparatul dac`
sunte]i descul](`) sau ave]i mâinile sau
picioarele umede.
• Dac` frigiderul a fost montat între dou`
dulapuri, asigura]i-v` c` acestea nu sunt
a[ezate pe cablul de alimentare cu energie
electric` sau nu-l preseaz` în nici un fel.
• Nu trage]i niciodat` de cablu sau de aparat
pentru scoaterea [techerului din priz`.
• Pentru a evita producerea anumitor r`ni
sau arsuri v` sf`tuim s` nu atinge]i
elementele de r`cire din interior, în special

atunci când ave]i mâinile umede. De
asemenea, nu este recomandat s` se
consume cuburi de ghea]` imediat ce au
fost scoase din  congelator.  
• Deconecta]i întotdeauna aparatul de la
re]eaua de energie electric` dac` dori]i s`
efectua]i opera]ii de cur`]ire sau între]inere;
nu este suficient s` se pozi]ioneze selectorul
de reglare a temperaturii în dreptul
simbolului „•”  pentru a putea deconecta
aparatul de la sursa de energie electric`.
• Dac` aparatul dvs. nu func]ioneaz` corect,
înainte de a chema Service-ul, citi]i capitolul
intitulat “Depanare”, deoarece este posibil
ca problema constatat` s` poat` fi
remediat` foarte u[or. Nu încerca]i s`
efectua]i repara]ia intervenind singuri în
componentele interne al aparatului.
• În cazul în care este necesar` înlocuirea
cablului de alimentare cu energie electric`
v` rug`m s` contacta]i Unitatea de Service
men]ionat` pe verso-ul certificatului de
garan]ie. În anumite cazuri, leg`turile sunt
realizate folosind borne speciale, iar în alte
cazuri sunt necesare instrumente speciale
pentru a desface leg`turile.
• Nu depozita]i aparatur` electric` în
interiorul compartimentului pentru alimente
dac` nu exist` o recomandare special` în
acest sens.

Scoaterea din func]iune a
aparatului

• Ambalajul produsului: urma]i instruc]iunile
locale astfel încât ambalajul s` fie refolosit.
• Directiva European` 2002/96/CE referitoare
la Echipamentele Electrice [i Electronice
stipuleaz` c` aparatele de uz domestic, vechi
nu pot fi aruncate în acela[i mod ca [i
de[eurile municipale. Aparatele uzate trebuie
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colectate separat pentru a optimiza taxa de
recuperare [i reciclarea materialelor care
intr` în compozi]ia acestora [i pentru a
reduce impactul asupra s`n`t`]ii umane [i
asupra mediului. Simbolul „co[ barat” este
reg`sit pe toate produsele pentru a aminti
obliga]iile de a le colecta separat. 

Economisirea energiei [i pro-
tec]ia mediului înconjur`tor

• Amplasa]i aparatul într-un loc r`coros [i
bine ventilat, protejându-l de c`ldura
emanat` de razele solare [i de alte surse de
c`ldur`.
• Pentru a introduce sau scoate alimentele,
deschide]i [i închide]i u[ile cât mai repede
posibil. 
Fiecare deschidere a u[ii înseamn` un
consum de energie în plus.

• Nu supra-înc`rca]i aparatul: pentru a
asigura o bun` r`cire a alimentelor, aerul
trebuie s` circule cât mai bine. Dac`
împiedica]i circula]ia aerului, compresorul
va func]iona încontinuu.

• Nu introduce]i alimente calde: acestea
determin` cre[terea temperaturii [i, în
consecin]` oblig` compresorul s`
func]ioneze mai mult, ceea ce explic`
consumul m`rit de energie.

• Cur`]a]i [i verifica]i eficien]a garniturilor:
acestea trebuie s` asigure o închidere
etan[`, altfel, aerul rece nu va fi p`strat în
interiorul aparatului
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ANOMALII {I REMEDII 

FFrriiggiiddeerruull  nnuu  ffuunnccååiioonneeaazzãã  
Verificaåi dac`:
•legãtura cu întrerupãtorul general al
locuinåei a fost opritã 
•ætecherul nu a fost corect introdus în prizã
priza este necorespunzãtoare (pentru
aceastã verificare conectaåi aparatul la o
altã prizã din locuinåa dvs.)

FFrriiggiiddeerruull  ææii  ccoonnggeellaattoorruull  nnuu  rrããcceesscc
îînnddeeaajjuunnss  
Verificaåi dacã:
•selectorul de reglare a temperaturii  este
poziåionat corect;
•Frigiderul æi congelatorul sunt încãrcate
excesiv
•Uæile au fost deschise pentru un timp
îndelungat
•Uæile nu se închid bine sau garniturile sunt
deteriorate

MMâânnccaarreeaa  ddiinn  ffrriiggiiddeerr  ddeevviinnee  pprreeaa  rreeccee  
Verificaåi dacã:
•selectorul de reglare a temperaturii  este
poziåionat corect;
•Alimentele sunt în contact cu peretele din
spate care este foarte rece.

MMoottoorruull  ffuunnccååiioonneeaazzãã  ccoonnttiinnuuuu..
Verificaåi dacã:
•Uæile se închid bine sau au fost deschise
pe o perioadã îndelungatã;.
•Temperatura camerei este prea ridicatã.
•Selectorul de reglare a temperaturii nu este
bine poziåionat

AAppaarraattuull  eemmiittee  pprreeaa  mmuulltt  zzggoommoott    
•Gazul care circulã în interiorul conductelor
aparatului produce un zgomot lejer chiar æi
în momentul nefuncåionãrii compresorului

(acesta nu este considerat un defect)
Verificaåi dacã:
•Aparatul este amplasat perfect orizontal.
•Aparatul nu este amplasat între corpuri de
mobilier sau obiecte care vibreazã sau emit
zgomote

AAppaa  ssee  ccoolleecctteeaazzãã  îînn  ppaarrtteeaa  iinnffeerriiooaarrãã
aa  ffrriiggiiddeerruulluuii..
Verificaåi dacã:
Orificiul de evacuare a apei rezultatã din
decongelare nu este blocat 

DDuuppãã  eeffeeccttuuaarreeaa  ttuuttuurroorr  vveerriiffiiccããrriilloorr,,  ddaaccãã
aappaarraattuull  nnuu  ffuunnccååiioonneeaazzãã  ccoorreecctt,,  aappeellaaååii
UUnniittaatteeaa  ddee  SSeerrvviiccee  aauuttoorriizzaattãã..
NNuu  rreeccuurrggeeååii  nniicciiooddaattãã  llaa  cceennttrree  sseerrvviiccee
nneeaauuttoorriizzaattee  ææii  nnuu  uuttiilliizzaaååii  nniicciiooddaattãã  ppiieessee  ddee
sscchhiimmbb  ccaarree  nnuu  ssuunntt  oorriiggiinnaallee..  



16

ASISTEN}~

Înainte de a apela Asisten]a:

• Verifica]i dac` pute]i remedia singuri anomalia (a se vedea cap. “Anomalii [i remedii”).
• Dac`, dup` ce a]i efectuat toate verific`rile, aparatul nu func]ioneaz`, iar problema
sesizat` de dumneavoastr` persist`, contacta]i Service-ul autorizat.

Comunica]i:

• tipul de anomalie;
• modelul ma[inii (Mod.);
• num`rul de serie (S/N).
Aceste informa]ii se g`sesc pe eticheta autocolant` din frigider, situat` în partea de jos,
stânga.

Nu apela]i niciodat` la tehnicieni neautoriza]i [i refuza]i înlocuirea pieselor de schimb

care nu sunt originale.
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FFiiææãã  tteehhnniiccãã  ffrriiggiiddeerr  IINNDDEESSIITT

Clase energetice: A …G (A= economic…G = putin economic)
consumul real de energie depinde de condi˛iile de utilizare ºi de amplasare ale aparatului

MMaarrccaa IINNDDEESSIITT

FFuurrnniizzoorr IINNDDEESSIITT  CCOOMMPPAANNYY  IITTAALLIIAA

MMooddeell TTAAAANN  2255FFRR

Capacitate totala netã [ltr] 298

Capacitate frigider net [ltr] 241

Capacitate congelator net [ltr] 57

Nr. Usi 2

Sistem dezgheåare congelator STATIC

Sistem dezgheåare frigider CICLIC

Clasa climaticã N,ST

Clasa eficienåã energeticã A+

Termostat reglabil DA

Consum energetic [Kwh/an] 256

Capacitate congelare [Kg/24h] 44

Autonomie ( h ) 22

Zgomot  (dB (A) re 1 pW)) 39

Înãl˛ime ( cm ) 167

Lã˛ime [cm] 60

Adâncime [cm] 65,5
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AATTEENNÅÅIIOONNÃÃRRII  ÎÎNN CCOONNFFOORRMMIITTAATTEE  CCUU LLEEGGIISSLLAAÅÅIIAA ÎÎNN VVIIGGOOAARREE

• Conform prevederilor legisla˛iei 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, la societã˛ile autorizate de colectare/reciclare sau la distribuitori (în cazul în care se achizi˛ioneazã
echipamente noi de acelaºi tip).

• Autoritã˛ile locale trebuie sã asigure spa˛iile necesare pentru colectarea selectivã a deºeurilor precum ºi
func˛ionalitatea acestora. Contacta˛i societatea de salubrizare sau compartimentul specializat din cadrul primãriei
pentru informa˛ii detaliate.

• Deºeurile de echipamente electrice ºi electronice pot fi predate ºi distribuitorilor, la achizi˛ionarea 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, societã˛ile autorizate de colectare/reciclare sau distribuitori (în cazul în care se achizi˛ioneazã
echipamente noi de acelaºi tip) faciliteazã refolosirea, reciclarea sau alte forme de valorificare a acestora.

• Deºeurile de echipamente electrice ºi electronice pot con˛ine substan˛e periculoase
care pot avea un impact negativ asupra mediului ºi sãnãtã˛ii umane în cazul în care
DEEE nu sunt colectate selectiv ºi gestionate conform prevederilor legale.

• Simbolul alãturat (o pubelã cu ro˛i, baratã cu douã linii în formã 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.

NNOOTTAA::
IInnddeessiitt  CCoommppaannyy îºi rezervã dreptul de a modifica anumite caracteristici tehnice ale 
produselor fãrã o comunicare prealabilã.
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IInnddeessiitt  Company Spa
RRoommaanniiaa  RReepprreesseennttaattiivvee  OOffffiiccee
Business Center
Bd. Basarabia 28A, et. 3, sector 2
022113 Bucureºti - România

IInnddeessiitt  Company Spa

Viale Aristide Merloni, 47
60044 Fabriano/Italia

Tel. (0732) 6611

RREEÅÅEEAAUUAA  DDEE SSEERRVVIICCEE  MMIICCAADDAANN
RREECCLLAAMMAAÅÅIIII  LLAA DDIISSPPEECCEERRAATT  NNAAÅÅIIOONNAALL::

NNUUMMÃÃRR  DDEE  TTEELLEEFFOONN  NNAAÅÅIIOONNAALL::  080 100 01 01 (apelabil numai din
re˛eaua ROMTELECOM, costul unui apel este de tarif local) 

TTeell..  mmoobbiillee::  00774444  559966  119988;;  00772233  994488  446677;;  00778888  441188  113311

SSttrr..  VViiddiinn  nnrr..  33AA,,  ppaarrtteerr,,  sseeccttoorr  22,,  BBuuccuurreeººttii,,  ccoodd  ppooººttaall::  002233778877..
ee--mmaaiill::  ooffffiiccee@@mmiiccaaddaann..rroo,,  wwwwww..mmiiccaaddaann..rroo

PPrrooggrraamm::  LLuunnii  --  VViinneerrii::  990000--11880000;;  SSââmmbbããttãã::  990000--11330000

ZONA (JUDET)

ARGEª

GALAÅI

TIMIªOARA

SIBIU

BRÃILA 

ZALÃU

CONSTANÅA

IAªI

VASLUI

CARAª SEVERIN

IAªI

TG. MUREª

HARGHITA

NEAMÅ

GORJ

CONSTANÅA

SUCEAVA - BOTOªANI

PRAHOVA

COVASNA

BIHOR

DOLJ

BRAªOV

BACÃU

TULCEA

GORJ

VÂLCEA

VRANCEA

MEHEDINÅI

BACÃU

ALBA 

MARAMUREª - 

SATU MARE

VASLUI

CLUJ 

ARAD

OLT

BISTRIÅA NÃSÃUD

BIHOR

IALOMIÅA

BUZÃU

PRAHOVA

DOLJ

TELEORMAN

DAMBOVIÅA

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 ISTRIÅA 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.

Nr.
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