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Vă mulţumim pentru achiziţionarea produsului nostru şi vă felicităm pentru alegerea făcută.
Sperăm că vă va folosi mulţi ani de acum înainte.

Aparatul este destinat exclusiv pentru uz casnic.

Frigiderul cu congelator este destinat exclusiv utilizării casnice.
Partea inferioară a aparatului este frigider, acesta fi  ind utilizat pentru păstrarea alimentelor
proaspete la temperaturi între +10° şi 0°C.
Partea superioară este congelator, acesta fi  ind utilizat pentru congelarea alimentelor proaspete
perioade mai lungi de timp (cel mult un an, în funcţie de tipul de aliment păstrat). Compartimentul
este marcat cu trei stele.
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• Acest aparat poate fi  utilizat de către copiii cu vârstă de peste 8 ani şi de către persoane cu capacităţi 
fi zice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experienţă şi de cunoştinţe, dacă acestea au fost 
supravegheate sau pregătite în vederea utilizării aparatului în condiţii de siguranţă şi dacă înţeleg riscurile 
asociate. Copiii nu se vor juca cu aparatul. Curăţarea şi întreţinerea nu vor fi  realizate de către copii 
nesupravegheaţi. 

• Înainte de conectarea aparatului, citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni. Aici veţi găsi o descriere a aparatului, 
precum şi instrucţiuni pentru a utiliza aparatul corect şi în siguranţă. Aceste instrucţiuni sunt pregătite 
pentru mai multe tipuri şi modele, aşa că veţi putea întâlni şi descrierea unor funcţii şi a unor componente 
pe care aparatul dvs. nu le are.

• Îndepărtaţi folia care protejează aparatul la transport.
• Ambalajul conţine materiale ecologice care pot fi  reciclate, recondiţionate sau aruncate, fără a constitui o 

ameninţare pentru mediu.
• La colturile usilor (in cazul electrocasnicelor autonome) sau in cazul electrocasnicelor incorporabile 

distantatierele care se regasesc trebuie indepartate si inlocuite cu distantierele atasate.
• Înainte de a conecta aparatul la priză, lăsaţi-l să stea drept timp de două ore. Astfel se reduce 

posibilitatea apariţiei unor defecţiuni în sistemul de răcire, ca urmare a transportului şi manevrării.
• Aparatul trebuie conectat la priză în conformitate cu regulamentele şi normele locale în vigoare.
• Aparatul nu trebuie folosit în aer liber
• Înainte de a curăţa aparatul, sau înainte de a-i schimba becul, scoateţi-l din priză.
• În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, chemaţi service-ul pentru a-l înlocui.
• În cazul în care nu veţi folosi aparatul o perioadă mai lungă de timp, opriţi aparatul de la buton, apoi 

scoateţi-l din priză. Goliţi aparatul, curăţaţi interiorul şi lăsaţi uşa larg deschisă.
• Pentru a proteja mediul înconjurător, vă rugăm ca atunci când nu mai aveţi nevoie de aparat să îl duceţi 

la o unitate de reciclare.
• Nu lăsaţi copii să se joace cu aparatul.
• Balamaua cu auto-închidere împinge uşa spre corpul aparatului şi o închide. În acelaşi timp limitează 

unghiul de deschidere şi împiedică deteriorarea elementelor adiacente.
• Plăcuţa cu informaţii tehnice se afl ă în interiorul aparatului.

• Atenţie: Găurile de ventilare ale aparatului sau elementul 
încorporat trebuie să fi e menţinut curat şi neobstrucţionat.

• Atenţie: Do Nu folosiţi accesorii metalice când dezgheţaţi 
frigiderul, cu excepţia celor recomandate de către produ-
cător.

• Atenţie: Pentru prevenirea poluării  aveţi grijă să nu detelio-
raţi izolaţia sau tuburile de răcire de pe peretele din spate în 
timpul instalării, curăţării sau îndepărtării aparatului.

• Atenţie: Nu folosiţi dispozitive electrice în interiorul aparatu-
lui cu excepţia celor recomandate de către producător.

Înainte de prima utilizare
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• Respectaţi instrucţiunile de instalare.
• Nu deschideţi uşa aparatului mai frecvent decât este necesar.
• Ocazional verifi caţi dacă aerul poate circula liber în spatele aparatului.
• Condensatorul montat pe peretele din spate al aparatul  trebuie să fi e păstrat mereu curat (vezi 

sectiunea “Curaţarea aparatului”).
• În cazul în care sigiliul (garnitura) este deteriorat sau slabit, înlocuiţi-l cât mai curând posibil.
• Păstraţi alimentele în recipiente închise sau alte ambalaje corespunzătoare.
• Înainte de pune alimentele în frigider, lăsaţi-le să se răcească la temperatura camerei.
• Dezgheţaţi alimentele congelate punându-le într-un compartiment din frigider.
• Scoateţi/deschideţi sertarele si  uşa de la congelator, aşa cum este descris în instrucţiuni, pentru a vă 

putea folosi de intreaga capacitate.
• Dezgheţaţi congelatorul dumneavoastră atunci când stratul de gheata este de aproximativ 3-5 

milimetri grosime pe suprafeţele din interiorul congelatorului.
• Asiguraţi-vă că rafturile sunt distribuite uniform si ca mancarea este amenajat într-un mod în care să 

permită circularea liberă a aerului (ţineţi cont de  aranjamentul alimentelor recomandat în instrucţiuni).
• Pentru aparatele dotate cu un ventilator, nu blocaţi fantele ventilatorului.

Câteva sfaturi cu privire la modul de a economisi
energie cu frigiderul sau congelatorul tău

Simbolul de pe produs sau de pe ambalaj indică faptul că produsul nu trebuie aruncat 
împreună cu gunoiul menajer. Trebuie predat la punctul de colectare corespunzător 
pentru reciclarea echipamentelor electrice şi electronice. Asigurându-vă că aţi eliminat 

în mod corect produsul, ajutaţi la evitarea potenţialelor consecinţe negative pentru mediul 
înconjurător şi pentru sănătatea persoanelor, consecinţe care ar putea deriva din aruncarea 
necorespunzătoare a acestui produs. Pentru mai multe informaţii detaliate despre reciclarea 
acestui produs, vă rugăm să contactaţi biroul local, serviciul pentru eliminarea deşeurilor sau 
magazinul de la care l-aţi achiziţionat.
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Echipamentul interior al aparatului va varia în funcţie de model.

A Compartiment de frigider
B Compartiment de congelator

1 Unitate de control
2 Lampă de iluminare interioară
3 Suport orizontal pentru sticle
4 Raft mobil de sticlă (înălţime 

ajustabilă)
5 Suport pliant pentru ouă 

(închis – 6 ouă, deschis - 12 ouă)
6 Ladă/sertar pentru fructe şi 

legume
7 Pecipiente pentru uşa frigiderului 

(opţiuni: adânc, mic; acoperit sau 
neacoperit)

8 Raft pentru sticle

5
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• Poziţionaţi aparatul într-o încăpere curată şi bine aerisită. 
Aparatul funcţionează cel mai bine la temperaturile indicate în 
tabelul de mai jos. Clasa aparatului este indicată pe plăcuţa cu 
indicaţii.

Clasă Temperatura ambientului

SN (subnormal)        de la + 10°C până la +32°C

N (normal)       de la + 16°C până la +32°C 

ST (subtropical)     de la + 16°C până la +38°C

T (tropical) de la + 16°C până la +43°C

Poziţionarea aparatului necesită două persoane pentru evitarea 
rănirilor sau defectarea aparatului.

•  Păziţionaţi aparatul într-un loc drept şi pe o bază solidă. 
Aparatul este echipat cu picioruşe reglabile în partea frontală, 
folosite la ridicarea aparatului (doar la unele modele).

• Evitaţi expunerea aparatului la lumină directă sau la surse de 
căldură. Dacă acest lucru nu este posibil, instalaţi o placă de 
izolare  între aparat şi sursa de căldură.

• Aparatul poate fi  independent sau poate fi  încorporat în mobila 
de bucătărie.Asiguraţi-vă că aţi lăsat destul spaţiu pentru răci-
rea condensatorului (distanţa până la perete trebuie să fi e 200 
cm2). Distanţa până la cabinetul de sus trebuie să fi e 5 cm.

 După instalare, priza de alimentare a aparatului trebuie să fi e 
accesibilă!

Selectarea locaţiei

Poziţionarea aparatului
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• Aparatul este echipat cu distanţiatoare care trebuie montate 
pe colţurile superioare ale condensatorului. They Acestea pre-
vin ca spatele aparatului să fi e împins prea aproape de perete. 
Dinstanţiatoarele sunt fabricate ţinând cont de distanţa dintre 
cabinet şi condensator, astfel asiguraţi-vă că le-aţi poziţionat 
corect.

•  Folosiţi cablul de alimentare pentru a conecta aparatul la sursa 
de curent. Priza de perete trebuie echipată cu împământare. 
Voltajul şi frecvenţa necesare sunt indicate pe tabelul relevant 
sau pe plăcuţa aparatului.

• Conectarea principală şi împământarea trebuie făcute în linie 
conform regulamentelor în vigoare.

Aparatul poate suporta vatiaţii de tensiune, dar acestea nu 
trebuie să depăşească -6% până la +6%.

Conectarea la sursa de 
curent electric

77
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Înclinaţi aparatul pentru a putea deşuruba balamaua de jos şi continuaţi dezasamblarea ca în 
fi gura 3. Apoi potriviţi ansamblul pe partea opusă. Folosiţi balamaua opusă ataşată. Uţa trebuie să 
fi e întredeschisă înainte ca balamaua mijlocie (superioară) să fi e ataţată.
Folosiţi dopurile, care au fost scoase, pe partea opusă. Verifi caţi închizătoarea uşii. Dacă nu se 
închide bine, desfaceţi şiîntoarceţi la 180°.

Unelte necesare: Cheie No.8,şurubelniţă,cuplu de torsiune 25

8

Schimbarea direcţiei uşii

Aparat independent
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A Setarea temperaturii  şi  butonul on/off (pornire/oprire). 
B Comutatorul Super-congelare

Pornirea: rotiţi butonul termostatului în sensul acelor de ceasornic, 
în poziţia 7.

Stingerea: rotiţi butonul înapoi, în poziţia STOP (0).

Setarea temperaturii
• Setările de nivel mai mare (către 7), selectate cu ajutorul 

butonului, corespund temperaturilor mai joase (mai rece). 
Temperatura din interiorul frigiderului poate coborî sub 0°C. 
Utilizaţi setările de nivel mai mare doar când este dorită sau 
recomandată o temperatura mai joasă, ori când temperatura 
ambiantă este mai joasă de 16°C. Când temperatura ambiantă 
este normală, este recomandată o setare de nivel mediu.

• Modifi carea temperaturii ambiante afectează temperatura 
aparatului. În consecinţă, setarea termostatului trebuie reglată 
în mod corespunzător. 

• Când butonul termostatului este setat în poziţia STOP (0), 
aparatul nu va funcţiona (sistemul de răcire este oprit);  totuşi, 
aparatul este alimentat (interiorul este iluminat când deschideţi 
uşa).

Pornirea/oprirea 
aparatului

9

Panoul de control 
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(Echipamentul depinde de model)

• Rafturile pot fi  poziţionate opţional pe ghidajele din interiorul 
aparatului. Pentru a indeparta  raftul, trageţi cat va permite 
ghidajul, apoi ridicati putin si scoateţi-l afară. Alimentele uşor 
perisabile trebuie stocate în spatele aparatului- cele mai reci 
parţi ale rafturilor.

Dacă aveţi nevoie de spatiu pentru depozitarea obiectelor înalte 
(sticlă, borcane, etc)
În frigider puteti îndeparta partea din fată a raftului, repozitionaţi 
partea din fată a raftului, şi puteţi opţine spatiul dorit.

Este protejat impotriva alunecării.
Raftul poate fi  tras afara doar dacă este gol. Ridicaţi partea din 
spate şi trageţi spre Dvs.
Raftul trebuie plasat in aparat în aşa fel încat să permită 
închidera uşii.
Capacitatea maximă este de 9 sticle de câte 0,75 l, sau 13 kg de 
masă totală.

• Tava de sub raftul de sticlă de pe partea de jos a frigideruluise 
foloseşte la stocarea legumelor. Acesta retine nivelul potrivit 
de umiditate şi previne uscarea.

• Marginea uşii frigiderului consistă în diferite rafturi sau 
recipiente folosite la stocarea brânzii,untului, oualelor, iaurtului, 
şi stocarea altor pachete mici, tuburi, conserve etc. Partea de 
jos a raftului se folseşte la stocarea sticlelor.

Raftul

Raft ajustabil de sticlă

Raft orizontal pentru 
sticle

Recipient pentru legume

Marginea usii frigiderului
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• Ventilatorul fi xat sub tavan sau ascuns în spatele frigiderulu 
sau în interiorul congelatorului asigură distribuţia egală a 
temperaturii şi scade umezeală din recipiente.

Tava este foarte folositoare pentru aperitive, brânză, etc ...
Sertarul se trage prin ridicarea parţii frontale şi trăgând. Mânerul 
poate fi  mişcat in lateral o dată cu sertarul.

Compartimentele frigiderului:
- secţiunea superioara: conservele, painea, vinul, prajituri, …
- secţiunea de mijloc: produse folosite zilnic, semipreparate, 

deserturi,sucuri, beri, …
- secţiunea de jos: carne, produse din carne, delicatese, …
- tava pentru alimente proaspete: fructe proaspete, legume, 

salate, radacinoase, cartofi , ceapa, usturoi, roşii, fructe 
torpicale, napi ...

Comparitmentele de pe marginea uşii frigiderului:
- secţiunea superioara /de mijloc: oua, unt, branza, …
- secţiunea inferioara: bauturi, conserve, sticle, …

Compartimentele congelatorului:
- congelare, stocarea alimentelor congelate (vezi sectiunea 

Congelare şi stocarea alimetelor congelate).

Ventilatorul

Tava ajustabilă

Distribuirea 
recomandata a 
alimentelor

11
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• Folosirea corectă a apartului, alimentele ambalate adecvat 
temperatura corectă şi precauţiile de igienă au un impact 
substanţial asupra alimentelor stocate.

• A se respecta termenul de garanţie de pe ambalaj.
• Alimentele care trebuie stocate în frigider trebuie ambalate 

corect pentru a preveni emisia de umezeaă şi mirosuri.
• Nu stocaţi alimente infl amabile, volative sau explozive.
• Bauturile alcoolice trebuie stocate în sticle bine închise în 

poziţie verticală. 
• Unele substanţe organice  ca uleiurile volatile din coaja 

de lamâie sau portocală, pot cauza stricăciuni la contactul 
prelungit cu suprafeţele de plastic.

• Mirosul neplăcut din frigider este un semn ca ceva din frigider 
este stricat sau că frigiderul trebuie curăţat.

• Dacă plănuiţi o călătorie mai lungă, asiguraţi-vă că aţi 
îndepărtat mâncarea foarte perisabilă di aparat, înainte de a 
pleca.

Perioada recomandată pentru păstrarea alimentelor 
proaspete în frigider

Aliment Stocare
Ouă, marinate, carne afumată, până la 10 zile 

brânză până la 10 zile 

morcovi, etc… până la 8 zile    

unt până la 7 zile

Dulciuri, fructe, mâncare gata preparată, carne 
crudă până la 2 zile

fi sh, raw minced meat, seafood până la 1zi

Precautii si sfaturi 
importante

Perioade de depozitare

12

Stocarea alimentelor in frigider
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• Cu 24 de ore înainte de congelarea alimentelor proaspete, 
răsuciţi butonul A, în poziţia între 4 şi 6, şi utilizaţi comutatorul 
B pentru a activa funcţia de super-congelare (punctul roşu de 
pe comutator este vizibil).

După 24 de ore, aşezaţi alimentele proaspete, distribuindu-le 
uniform pe raftul din poziţia superioară. Alimentele proaspete nu 
trebuie să intre în contact cu alimentele deja congelate!

• După 24 de ore, mutaţi alimentele în partea de jos a 
compartimentului de congelator şi repetaţi procesul de 
congelare dacă este necesar. 

• Când congelaţi o cantitate mică de alimente proaspete 
(1-2 kg), activarea funcţiei super-congelare nu este necesară.

• După congelare, rotiţi butonul A înapoi, în poziţia dorită, şi 
utilizaţi comutatorul B, pentru a dezactiva funcţia de super-
congelare.

 Congelatorul trebuie utilizat doar pentru congelarea 
alimentelor care sunt potrivite pentru acest proces. 
Alimentele trebuie să fi e întotdeauna proaspete şi de 
calitate adecvată.

 Alegeţi ambalajele potrivite şi ambalaţi alimentele în 
mod adecvat.

 Ambalajele trebuie să fi e etanşe şi impermeabile, 
pentru a preveni pierderea de umiditate şi de vitamine 
din alimente.

 Indicaţi tipul de aliment, cantitatea şi data îngheţării, 
pe fi ecare pachet cu alimente.

Procesul de congelare

SUPER-CONGELARE ACTIVATĂ

SUPER-CONGELARE 
DEZACTIVATĂ

Avertismente importante 
cu privire la congelarea 
alimentelor proaspete

13
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 Este important ca alimentele să fi e îngheţate cât mai 
repede posibil; astfel, sunt preferabile pachetele 
mai mici. Înainte de a fi  îngheţate, alimentele trebuie 
răcite.

• Când depozitaţi sau utilizaţi alimente congelate, respectaţi 
instrucţiunile producătorului. Temperatura şi termenul de 
valabilitate sunt indicate pe ambalaj. 

• Alegeţi doar alimente cu ambalaje nedeteriorate, stocate în 
frigidere, la temperaturi de -18°C, sau mai joase. 

• Nu cumpăraţi pachete cu alimente acoperite cu gheaţă, 
deoarece aceste produse s-au topit într-o anumită măsură, în 
mod repetat. Astfel de produse sunt de calitate inferioară. 

• Când transportaţi alimente îngheţate, protejaţi-le de 
dezgheţare/topire. Temperaturile mai mari vor reduce termenul 
de valabilitate şi calitatea alimentelor.

Timp recomandat pentru depozitare în congelator

Alimente Timp
fructe, vită                                                      între 10 şi 12luni 
legume, viţel, carne de pasăre  între 8 şi10 luni  
vânat între 6 şi 8 luni  
carne de porc între 4 şi  6 luni  
carne tranşată, feliată sau tocată 4 luni 
pâine, produse patiserie, 
semipreparate 3  luni  

burtă / măruntaie 2 luni 
cârnaţi afumaţi, peşte gras 1 lună

Microorganismele nu sunt distruse prin îngheţare. După 
dezgheţare, îşi reiau activitatea intens, iar alimentele se 
pot altera rapid. Astfel, utilizaţi alimentele decongelate cât 
mai repede posibil. Decongelarea parţială scade valoare 
nutritivă a alimentelor, în special a fructelor, legumelor şi a 
semipreparatelor.

Depozitarea alimentelor 
precongelate

Timp de depozitare 
pentru alimentele 
congelate

Decongelarea 
alimentelor îngheţate 
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Frigiderul nu necesită dezgheţare, deoarece gheaţa acumulată 
pe peretele dorsal al compartimentului de frigider se topeşte 
automat. 
Gheaţa acumulată se topeşte când compresorul nu funcţionează. 
Picăturile se vor scurge prin orifi ciul de pe peretele dorsal al 
frigiderului, într-un recipient situat deasupra compresorului, de 
unde se vor evapora.

Dacă se acumulează un strat excesiv de gheaţă pe peretele 
dorsal al frigiderului (3 – 5 mm), aparatul trebuie deconectat şi 
dezgheţat manual. 

• Congelatorul trebuie dezgheţat când se acumluează 
aproximativ 3 – 5 mm de gheaţă pe pereţii acestuia. 

• Cu 24 de ore înainte de dezgheţare, rotiţi butonul A între 
4 şi 6, şi activaţi funcţia de super-congelare, pentru răcire 
suplimentară a alimentelor. 

Apoi, îndepărtaţi alimentele îngheţate din congelator, pentru a le 
proteja îmotriva decongelării.

• Opriţi aparatul – rotiţi butonul A al termostatului către poziţia 
STOP (0) şi deconectaţi cablul de alimentare de la priza de 
perete. 

• Lăsaţi uşa deschisă până când gheaţa poate fi  îndepărtată cu 
uşurinţă de pe suprafeţe, utilizând, de exemplu, o racletă de 
plastic. 

• Aveţi griă să nu deterioraţi suprafeţele interioare ale 
congelatorului. Îndepărtaţi gheaţa din congelator, cu o cârpă, 
înainte ca aceasta să se topească.

• Nu utilizaţi dispozitive electrice (ex. uscător de păr), pentru a 
dezgheţa aparatul.

Dezgheţarea automată a 
frigiderului 

Dezgheţarea 
congelatorului

15
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• Nu utilizaţi pulverizatoare pentru dezgheţare, deoarece 
acestea pot deteriora suprafeţele din plastic sau vă pot afecta 
sănătatea.

• Curăţaţi interiorul aparatului şi ştergeţi-l (a se vedea capitolul 
referitor la curăţarea aparatului).

• Înainte de a reintroduce alimentele în congelator, porniţi 
aparatul, rotiţi butonul A înapoi, la setarea dorită şi dezactivaţi 
funcţia de super congelare. 
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Înaintea curăţării aparatului, deconectaţi-l de la sursa de curent 
electric şi scoateţi cablul de alimentare din priză.

Asiguraţi-vă că aţi indepărtat urmele de agenţi de pe care i-aţi folosit.
• Curăţaţi exteriorul aparatului cu apă şi detergent lichid.
•  Nu folosiţi agenţi abrazivi pentru curăţarea suprafeţelor de plastic 

pentru a nu le dăuna.
•  Suprafeţele acoperite sau/şi cele de aluminiu  trebuie şterse cu o 

cârpă moale şi cu detergenţi pe bază de alcool, precum cei pentru 
sticlă.

• Spălaţi interiorul produsului cu detergent lichid şi apă călduţă cu 
puţin oţet.

• Recipientele, sertarele şi rafturile decorative (metalice) nu pot fi  
spălate în maşina de spălat vase! Pot fi  curăţate cu o cârpă moale 
şi detergent dizolvat. Nu le frecaţi!

• Canalul de drenaj de sub panoul de răcire  din spatele aparatului 
colectează apa, deci nu trebuie să fi e înfundate (cu particule 
de mâncare de exemplu). Acestea trebuie verifi cate şi curăţate 
periodic (folosiţi un pai de plastic).

• Condensatorul trebuie de asemenea curăţat  de praf şi impurităţi, 
astfel trebuie curăţat periodic cu o perie sau cu aspiratroul.

• Curăţaţi şi recipientul de scurgere de deasipra condensatorului. 
Dacă îl îndepărtaţi, aveţi grijă să îl puneţi la loc în aceeaşi poziţie, 
perfect orizontal!  

• Depozitele de gheaţă care depăşesc  3-5 mm sporesc consumul 
de energie, trebuie astfel îndepărtate regulat. Nu folosiţi obiecte 
ascuţite, solvenţi sau spraz-uri.

•   Porniţi aparatul după curăţare şi umpleţi-l cu alimente.

17

Curăţarea aparatului
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Defecţiune: Cauză sau remediere:
După conectarea la reţeaua 
de curent electric, aparatul nu 
funcţionează: 

• Asiguraţi-vă că priza de perete este funcţională şi că aparatul 
este conectat. 

Sistemul de răcire a funcţionat 
continuu, pentru o perioadă 
prea lungă de timp: 

• Temperatura ambiantă este prea mare. 

• Uşa este deschisă prea des sau pentru o perioadă de timp 
prea lungă.  

• Uşa nu este închisă bine (cauzele posibile sunt praful adunat 
între frigider şi uşă, faptul că uşa este înclinată sau trebuie 
verifi cat sistemul de închidere etc.) 

• Au fost introduse prea multe alimente proaspete. 
• Răcire insufi cientă a compresorului şi a condensatorului. 

Verifi caţi circulaţia aerului, în spatele aparatului şi curăţaţi 
condensatorul. 

Acumularea excesivă de 
gheaţă, pe partea interioară a 
peretelui dorsal al frigiderului, 
poate fi  rezultatul următoarelor 
cauze:

• Opţiunea super -congelare  este activată. 
• Uşa este deschisă prea des sau pentru o perioadă de timp 

prea lungă. 
• Se introduc alimente calde în frigider.
• Alimentele sau recipientele intră în contact cu partea 

interioară a peretelui din spate al frigiderului. 
Curge apă din frigider: • Uşa nu este închisă bine. Dacă sistemul de închidere este 

murdar sau deteriorat, curăţaţi-l sau înlocuiţi-l.
• Orifi ciul de evacuare a apei este blocat sau se scurge gheaţă 

topită dincolo de canalul de colectare a apei.
• Curăţaţi orifi ciul blocat, utilizând, de exemplu, un pai din 

plastic. 

Uşa nu se deschide uşor: • Dacă doriţi să deschideţi uşa frigiderului imediat sau la scurt 
timp după ce o închideţi, e posibil ca aceasta să opună 
rezistenţă. Când uşa frigiderului este deschisă, o cantitate de 
aer rece iese din compartimentul de congelator şi este înlocuit 
de aerul cald din mediul ambiant. Când acest aer este răcit, 
se acumulează presiune scăzută, cauzând rezistenţa uşii la 
deschidere. După câteva minute, condiţiile revin la normal, iar 
uşa poate fi  deschisă din nou, cu uşurinţă.

Înlocuirea becului: • Înainte de a înlocui becul, deconectaţi aparatul de la sursa 
de curent (deconectaţi cablul de alimentare de la sursa de 
electricitate). Introduceţi o şurubelniţă în orifi ciul de pe capac, 
ridicaţi-l şi îndepărtaţi-l. Înlocuiţi becul cu unul nou (E14, max. 
tensiune similară celei din fabrică) şi montaţi capacul la loc.

• Nu eliminaţi becul împreună cu deşeurile organice.
• Becul este un consumabil şi nu este acoperit de garanţie!
• Becurile folosite pentru acest aparat sunt destinate exclusiv 

uzului pentru aparatele electrocasnice. Ele nu pot fi  folosite 
pentru iluminarea încăperilor.

 Dacă niciuna dintre cauzele de mai sus nu corespunde problemei dumneavoaste, vă rugăm să   
 contactaţi cel mai apropiat centru de service şi să oferiţi informaţii cu privire la tipul, modelul şi seria  
 indicate pe eticheta cu informaţii de bază, lipită în interiorul aparatului.

Ghid în caz de probleme
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Răcirea aparatelor de refrigerare-congelare este asigurată 
de sistemul de răcire cu compresor, un sistem care produce 
zgomot. Zgomotul este mai mare sau mai mic în funcţie de locul 
unde este amplasat aparatul, modul în care este exploatat şi cât 
de vechi este.

• În timpul funcţionării compresorului se aude zgomotul 
lichidului. Când compresorul nu funcţionează, se aude 
zgomotul curgerii agentului frigorifi c. Acestea sunt condiţii 
normale de funcţionare şi zgomotele respective nu afectează 
în nici un fel durata de funcţionare a aparatului.

• La fi ecare pornire a aparatului, funcţionarea compresorului 
şi curgerea agentului frigorifi c pot face un zgomot mai mare, 
ceea ce nu înseamnă că ceva este în neregulă cu aparatul şi 
nu afectează în nici un fel durata de funcţionare a aparatului. 
Zgomotul se reduce treptat.  

 Uneori zgomotul este mai mare şi nefi resc, ceea ce este 
neobişnuit pentru aparat. Acest zgomot este deseori rezultatul 
unei amplasări incorecte a aparatului: 

 - Aparatul trebuie amplasat şi poziţionat corespunzător pe o 
suprafaţă solidă. 

 - Aparatul nu trebuie să atingă peretele sau instalaţiile de 
bucătărie din apropiere.

 - Se verifi că accesoriile din interiorul aparatului pentru a 
controla dacă sunt puse în poziţie corectă; se verifi că 
sticlele, cutiile de conserve sau alte recipiente care s-ar 
putea atinge unul de altul producând zgomot.

PRODUCĂTORUL ÎŞI REZERVĂ DREPTUL DE A MODIFICA 
DATELE TEHNICE CARE NU SCHIMBĂ CONDIŢIILE DE 

FUNCŢIONARE A APARATULUI.

Instrucţiunile pentru folosirea aparatului pot fi  găsite şi pe pagina 
noastră de internet www.gorenje.com / < http://www.gorenje.com />

19

Nivelul de zgomot
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