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Indicaţii de siguranţă şi avertizare
- AVERTIZARE: Nu închideţi orificiile de ventilaţie 

ale carcasei aparatului sau ale spaţiului în care 
este montat aparatul. 

- AVERTIZARE: Nu utilizaţi pentru procesul de 
decongelare alte dispozitive mecanice sau alte 
mijloace în afara celor recomandate de producă-
tor.

- AVERTIZARE: Nu avariaţi circuitul agentului 
frigorific.

- AVERTIZARE: În interiorul spaţiului de răcire nu 
vor fi operate aparate electrice care nu corespund 
modelului recomandat de producător.

- AVERTIZARE: Evitaţi deteriorarea cablului elec-
tric la instalarea aparatului.

- AVERTIZARE: Este interzisă amplasarea și ope-
rarea prelungitoarelor/blocurilor de distribuţie, 
precum și a altor aparate electronice (ca de ex. 
transformatoare cu halogen) pe spatele aparate-
lor.

- AVERTIZARE: pericol de accidentare prin elec-
trocutare! Sub capac sunt amplasate componente 
conductoare aflate sub tensiune. Solicitaţi repa-
rarea sau înlocuirea iluminatului interior cu LED 
numai serviciului pentru clienţi sau personalului 
de specialitate instruit în acest sens.

- AVERTIZARE: pericol de accidentare cauzat de 
lampa cu LED. Intensitatea iluminatului cu LED 
corespunde clasei Laser "Grupă de risc 2". În ca-
zul în care capacul este defect: nu priviţi direct în 
lumină din imediata apropiere prin lentile optice. 
Vă puteţi deteriora vederea.

- AVERTIZARE: Acest aparat trebuie fixat conform 
manualului de utilizare (instrucţiuni de montare), 
pentru evitarea pericolelor cauzate de lipsa de 
stabilitate.

- Utilizarea acestui aparat este permisă copiilor mai 
mari de 8 ani și persoanelor cu capacităţi fizice, 
senzoriale sau psihice reduse și persoanelor fără 
experienţă suficientă și/sau cunoștinţe suficiente, 
dacă acestea sunt supravegheate sau dacă au 
primit instrucţiuni despre modul de utilizare în 
siguranţă a aparatului și dacă înţeleg pericolele 
care decurg din utilizare. Nu permiteţi copiilor să 
se joace cu aparatul. Este interzisă efectuarea 
curăţării și a întreţinerii specifice utilizatorului de 
copii nesupravegheaţi. Este permisă umplerea și 
golirea frigiderului/congelatorului de către copii 
cu vârste cuprinse între 3 și 8 ani.

- Nu depozitaţi în aparat materiale explozibile, ca 
de exemplu recipiente cu aerosoli cu combustibil 
gazos inflamabil. 

- Este nevoie de 2 persoane pentru instalarea apa-
ratului, pentru a se evita accidentarea persoanelor 
și producerea de daune materiale.

- Controlaţi aparatul pentru a detecta eventua-
lele deteriorări după îndepărtarea ambalajului. 
Contactaţi furnizorul în caz de defecte. Nu 
conectaţi aparatul la o sursă de alimentare.

- Evitaţi contactul prelungit cu suprafeţele reci (de 
ex. produse reci/congelate). La nevoie luaţi măsuri 
de protecţie (de ex. mănuși). 

- Nu consumaţi îngheţata, în special cea preparată 
cu apă sau cuburile de gheaţă, imediat după scoa-
terea din aparat sau în stare prea rece. Datorită 
temperaturilor foarte scăzute, există pericolul 
apariţiei unor leziuni provocate de frig.

- Nu consumaţi alimente depozitate timp prea înde-
lungat, deoarece acestea pot provoca toxiinfecţii 
alimentare.

- Solicitaţi efectuarea reparaţiilor și a intervenţiilor 
la aparat exclusiv de către serviciul pentru clienţi 
sau de către personal calificat, instruit în acest 
sens. Același lucru este valabil pentru înlocuirea 
cablului de alimentare cu curent.

- Efectuaţi reparaţiile și intervenţiile la aparat numai 
cu cablul scos din priză.

- Montaţi, conectaţi și eliminaţi aparatul numai 
conform indicaţiilor din manualul de utilizare.

- În cazul unei defecţiuni scoateţi ștecherul din priză 
sau deconectaţi siguranţa.

Clasificarea avertismentelor

 PERICOL indică un pericol imediat care poate 
avea ca urmare decesul sau leziuni 
corporale grave, dacă nu este evitat.

 AVERTIZARE indică o situaţie periculoasă care 
poate avea ca urmare decesul sau 
leziuni corporale grave, dacă nu 
este evitată.

 PRUDENȚĂ indică o situaţie periculoasă care 
poate avea ca urmare leziuni cor-
porale ușoare sau medii, dacă nu 
este evitată.

ATENȚIE indică o situaţie periculoasă care 
poate avea ca urmare daune mate-
riale, dacă nu este evitată.

Indicaţie accentuează indicaţii importante 
și sfaturi.
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- Deconectaţi cablul de la reţeaua de alimentare 
numai prin scoaterea ștecherului. Nu trageţi de 
cablu.

- Nu depozitaţi cheile aparatelor cu încuietoare în 
apropierea aparatului sau la îndemâna copiilor. 

- Aparatul nu este adecvat pentru a fi utilizat în 
afara unor spaţii închise. Nu utilizaţi aparatul în 
aer liber, în spaţii umede sau în zone unde este 
posibilă stropirea cu apă.

- Nu utilizaţi iluminatul interior cu LED ca ilumi-
nat pentru încăpere. Iluminatul interior cu LED 
servește exclusiv pentru iluminarea spaţiului 
interior al aparatului. 

- Evitaţi focul deschis sau sursele de aprindere în 
interiorul aparatului.

- Depozitaţi băuturile alcoolice sau alte ambalaje 
care conţin alcool numai închise ermetic.

Indicaţii privind depunerea la deşeuri
Aparatul conţine materii prime valoroase și trebuie 
reciclat separat de deșeurile menajere. Depunerea la 
deșeuri a aparatelor uzate trebuie efectuată corect și 
profesional conform prevederilor și legilor în vigoare 
la faţa locului.
Nu deterioraţi circuitul de răcire al aparatului scos din uz, pentru a 
evita scurgerea necontrolată a agentului frigorific (vezi datele de 
pe placa tipologică) și a uleiului.
• Asiguraţi-vă că aparatul scos din uz nu mai poate fi utilizat.
• Scoateţi ștecherul din priză.
• Tăiaţi cablul de racordare.

 AVERTIZARE
Pericol de asfixiere datorat materialului de ambalare și foliilor!
Nu permiteţi copiilor să se joace cu materialul de ambalare. Duceţi 
materialul de ambalare la un loc de colectare oficial.

Domeniul de utilizare al aparatului
Aparatul este destinat exclusiv răcirii de alimente în 
gospodărie și în spaţii asemănătoare gospodăriilor. 
Din această categorie face parte, de ex. utilizarea
- în bucătării pentru personal, pensiuni cu mic 

dejun, 
- de către oaspeţi în case și vile la ţară, hoteluri, 

moteluri și alte obiecte de cazare,
- la catering și alte servicii asemănătoare în cadrul 

comerţului en gros. 
Utilizaţi aparatul numai în măsura obișnuită în gospodărie. Toate 
celelalte tipuri de utilizare sunt inadmisibile. Aparatul nu este 
indicat pentru depozitarea și răcirea de medicamente, plasmă 
de sânge, preparate de laborator și alte asemenea substanţe și 
produse conform Directivei pentru produse medicinale 2007/47/ CE. 
O utilizare abuzivă a aparatului poate conduce la deteriorări ale 
mărfurilor depozitate sau la alterarea acestora. Aparatul nu este 
adecvat nici pentru exploatarea în mediu cu pericol de explozie.

Simboluri pe aparat

Simbolul se poate afla pe compresor. Se referă la 
uleiul din compresor și indică următorul pericol: 
Pericol de deces în caz de înghiţire și penetrare 
a căilor respiratorii. Această indicaţie este impor-
tantă numai pentru reciclare. Nu există pericole 
în cazul funcţionării normale.

Avertizare cu privire la materialele inflamabile.

Această etichetă sau o etichetă similară se poate 
afla pe spatele aparatului. Face referire la panouri 
învelite în spumă din ușă și/sau din carcasă. 
Această indicaţie este importantă numai pentru 
reciclare. Nu îndepărtaţi eticheta.
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Instalare
• Nu amplasaţi aparatul expus razelor directe ale soarelui, lângă 

mașina de gătit, calorifer sau alte asemenea.
• Podeaua în locul de amplasare trebuie să fie orizontală și netedă.  

Amplasaţi aparatul la o distanţă suficientă de perete pentru a 
permite deschiderea și închiderea nestingherită a capacului.

1 Nu acoperiţi fanta dintre marginea inferioară 
a lăzii frigorifice și podea, deoarece aparatul 
frigorific trebuie alimentat cu aer rece.

2 Distanţa dintre grilajul de ventilaţie și perete 
trebuie să fie de minim 
20 cm. Această distanţă 
nu trebuie modificată în 
niciun caz, iar orificiile 
de ventilaţie nu trebuie 
acoperite.

3 Nu modificaţi învelișul 
exterior al aparatului. 
Spaţiul minim din jurul 
aparatului trebuie să fie 
de 20 mm pentru a asi-
gura o evacuare suficientă a căldurii. 

• Încăperea în care este instalat aparatul dumneavoastră trebuie 
să dispună, conform normei EN 378, de un volum de 1 m³ pentru 
fiecare 8 g de agent de răcire  R  600a, pentru ca, în cazul unor 
scurgeri de agent de răcire, să nu se poată forma în această în-
căpere un amestec inflamabil de gaz și aer. Cantitatea de agent 
de răcire este specificată pe placa tipologică.

Dimensiunile aparatelor (mm)
Model A B C
GTP 2356 905 1138 760
GTP 2756 905 1294 760
GTP 3126 905 1294 760
GTP 3156 905 1294 760
GTP 3656 905 1378 809
GTP 4656 905 1653 809

Indicaţie importantă!
Înaintea punerii în funcţiune a aparatului, vă rugăm să închideţi 
în mod obligatoriu orificiul de scurgere a apei de condens cu do-
pul cuprins în volumul de livrare! Important pentru funcţionarea 
ireproșabilă.

Descrierea aparatului

Iluminat interior

Placă tipologică

Grilaj de ventilaţie
compartiment 
motor

Elemente de 
comandă și control

Încuietoare

Scurgere pentru apa de dezgheţ

Clasa climatică
Clasa climatică indică temperatura am-
biantă admisibilă pentru operarea apara-
tului, pentru a atingere puterea frigorifică 
completă.
Clasa climatică este imprimată pe placa 
tipologică a aparatului.
Poziţia plăcii tipologice este indicată în 
capitolul Descrierea aparatului.

Clasa climatică Temperatura ambiantă
SN de la +10 °C până la +32 °C
N de la +16 °C până la +32 °C
ST de la +16 °C până la +38 °C
T de la +16 °C până la +43 °C
SN-ST de la +10 °C până la +38 °C
SN-T de la +10 °C până la +43 °C

Funcţionarea ireproșabilă a aparatului este garantată până la o 
temperatură mediului ambiant minimă de -15 °C.
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Afişajul pentru căderea reţelei electrice 
Dacă pe afișaj se aprinde un nA, acest lucru 
înseamnă că: temperatura de congelare a 
crescut prea mult în urma unei căderi a reţelei 
electrice, a unei întreruperi a curentului în 
ultimele ore sau zile.

Dacă în timpul afișajului nA apăsaţi butonul 
ALARM, apare pe afișaj cea mai înaltă temperatură care s-a 
setat în timpul căderii reţelei electrice. Dacă temperatura a atins 
o valoare necorespunzătoare sau s-a ajuns chiar la decongelare, 
este recomandabil să verificaţi calitatea alimentelor și să hotărâţi 
asupra utilizării lor în continuare! 
Această valoare cea mai înaltă de temperatură înregistrată este 
afișată cca un minut. Apoi sistemul electronic indică din nou tem-
peratura de congelare existentă în realitate. Prin apăsarea repetată 
a butonului ALARM, afișajul este șters anticipat.

Avertizarea sonoră
Avertizarea sonoră vă ajută să vă protejaţi alimentele de congelat 
depozitate și să economisiţi energie. 
-  Se aude întotdeauna când capacul este 

deschis mai mult de 60 de sec.
-  Se aude când în spaţiul de congelare nu este 

suficient de rece. În același timp pâlpâie și 
afișajul temperaturii.

Semnalul sonor încetează la apăsarea buto-
nului de oprire a alarmei ALARM. 

Pornirea şi oprirea aparatului
Înainte de punerea în funcţiune, se recomandă curăţarea aparatului; 
informaţii detaliate în acest sens găsiţi în capitolul "Curăţarea".
Pornire: Apăsaţi butonul On/Off până când 
se aprinde afișajul temperaturii.

-  În afișajul digital temperaturii se aprind două 
bride luminoase până la atingerea unei tem-
peraturi de 0 °C.

- La 0 °C afișajul digital temperaturii indică 
temperatura spaţiului interior. 

 
Oprire: Apăsaţi butonul On/Off cca. 3 secunde, până când se 
stinge afișajul temperaturii. 

Reglarea temperaturii
• Reducerea temperaturii: apăsaţi butonul 

de reglare de jos Down.
• Creşterea temperaturii: apăsaţi butonul 

de reglare de sus Up.
-  În timpul reglării clipește valoarea de reglare.
-  Printr-o altă apăsare scurtă se modifică 

valoarea de reglare în trepte de câte 1 °C; printr-o apăsare mai 
lungă, valoarea se modifică în mod continuu. 

-  La cca. 5 sec. după ultima apăsare a butonului, sistemul electronic 
comută automat și se afișează temperatura reală de congelare.

Dacă apare pe afișaj F4 sau F5, există o defecţiune la aparat. În 
acest caz, adresaţi-vă serviciului pentru clienţi.

➊ Buton de pornire/oprire
➋ Buton SuperFrost
➌ Buton de oprire a alarmei
➍ LED de siguranţă pentru copii 
➎ LED SuperFrost
➏ Afișajul temperaturii
➐ Butoanele de reglare a temperaturii

Elemente de comandă şi control

Racordarea electrică
Utilizaţi aparatul numai cu curent alternativ.
Tensiunea admisibilă și frecvenţa admisibilă sunt imprimate pe 
placa tipologică a aparatului. Poziţia plăcii tipologice este indicată 
în capitolul Descrierea aparatului.
Priza trebuie să fie pământată și asigurată electric regulamentar.
Curentul de declanșare al siguranţei trebuie să fie între 10 A și 16 A.

Priza nu trebuie să fie amplasată în spatele apa-
ratului și trebuie să fie ușor accesibilă.

Nu racordaţi aparatul cu ajutorul unui cablu prelungitor sau al unor 
prize de distribuţie.

Nu utilizaţi redresoare insulare (transforma-
toare de curent continuu în curent alternativ, 
respectiv curent trifazic) sau ștechere pentru 
economisirea energiei. Pericol de deteriorare 
a sistemului electronic!

Economisirea energiei
- Atenţie întotdeauna la o aerisire bună. Nu acoperiţi orificiile, 

respectiv grilajele de aerisire.
- Nu amplasaţi aparatul expus razelor directe ale soarelui, lângă 

mașina de gătit, calorifer sau alte asemenea.
- Consumul de energie depinde de condiţiile de amplasare, de ex. 

de temperatura mediului ambiant.
- Deschideţi aparatul un timp cât se poate de scurt.
- Aranjaţi alimentele sortat.
- Depozitaţi toate alimentele bine ambalate și acoperite. Evitaţi 

formarea de brumă.
- Depozitarea alimentelor calde: lăsaţi-le mai întâi să se răcească 

la temperatura camerei.
- Dacă în aparat s-a format un strat gros de brumă: decongelaţi 

aparatul.
Depunerile de praf sporesc consumul de energie:
- Eliberaţi de praf orificiile de aerisire de la compartimentul motorului 

la intervale regulate de timp.
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Congelarea
Alimentele proaspete trebuie să fie congelate cât mai repede po-
sibil până la straturile din profunzime. Acest lucru poate fi realizat 
cu ajutorul sistemului Superfrost. 
Într-un interval de 24 de ore, puteţi 
congela o cantitate maximă de 
alimente (kg) proaspete indicată 
pe placa tipologică la rubrica "Ca-
pacitate de congelare".

Indicaţie
Limita superioară maximă de stivuire este marginea superioară 
a coșurilor suspendate!

SuperFrost
• Apăsaţi tasta Superfrost - lampă 

Superfrost se aprinde. 
•  În cazul unei cantităţi mici de con-

gelat, așteptaţi cca 6 ore. În cazul 
unei cantităţi maxime de produse 
congelate, așteptaţi cca 24 de ore!

• Apoi introduceţi alimentele proas-
pete. SuperFrost se deconectează automat. La nevoie, în funcţie 
de cantitatea introdusă, cel mai devreme după 48, cel mai târziu 
după 72 de ore.

 
Atenţie 
La acţionarea tastei Superfrost, prin intermediul unui temporizator 
de pornire încorporat, se poate ajunge la o pornire întârziată cu 
până la 8 minute a compresorului. Această temporizare sporește 
durata de exploatare a aparatului frigorific.
Indicaţie: pentru a economisi energie, SuperFrost poate fi dez-
activat și înaintea expirării timpului de îngheţare completă de 48 
de ore prin apăsarea din nou a butonului SuperFrost. Însă luaţi în 
considerare ca temperatura să fie de min. -18 °C sau mai scăzută.

Nu trebuie să activaţi funcţia Superfrost
- la introducerea unor produse deja congelate
- când congelaţi alimente proaspete în cantităţi de până la 2 kg 

zilnic.

Indicaţii pentru congelare
• Depozitaţi alimentele de congelat asemănătoare întotdeauna 

împreună.
• Ambalaţi întotdeauna alimentele pe care le congelaţi dumnea-

voastră în porţii adecvate pentru uzul casnic. Pentru a se obţine 
rapid congelarea integrală a produselor, nu trebuie depășite 
următoarele cantităţi pentru fiecare pachet: fructe, legume până 
la 1 kg, carne până la 2,5 kg.

• Introduceţi alimentele proaspete. Pentru a asigura o răcire completă 
rapidă, alimentele trebuie să intre în contact cu pereţii interiori 
când sunt depuse în aparatul.

• Pentru ambalare sunt adecvate pungile de congelare obișnuite 
disponibile în comerţ, recipientele refolosibile din material plastic, 
metal și aluminiu.

• Nu lăsaţi alimentele proaspete de congelat să intre în contact cu 
alimentele deja congelate. Introduceţi întotdeauna ambalajele 
în stare uscată, pentru a preveni congelarea în bloc.

• Inscripţionaţi întotdeauna pe ambalaje data și conţinutul acestora 
și nu depășiţi perioada de depozitare a produselor congelate.

• Nu congelaţi sticle și doze cu băuturi carbogazoase. Acestea 
se pot sparge. 

• Pentru decongelare, scoateţi întotdeauna numai cantitatea de 
care aveţi neapărat nevoie. Preparaţi cât mai repede posibil 
alimentele decongelate.

Produsele congelate pot fi decongelate:
- în soba cu aer cald
- în cuptorul cu microunde
- la temperatura camerei
- în frigider

Dezactivarea siguranţei pentru copii

 apăsaţi timp de 5 sec.  Afișajul = 

  Afișajul = 

  Afișajul = 

  Afișajul = 

  Afișajul = 

Reglarea intensităţii iluminatului displayului

 apăsaţi timp de 5 sec.  Afișajul = 

  Afișajul = 

  Afișajul = 

Cu butoanele  sau  selectaţi setarea dorită.

h1 = intensitate a iluminatului minimă 
h5 = intensitate a iluminatului maximă

  Afișajul = 

  Intensitate setată a iluminatului se activează după un 
minut.

Indicaţie 
Dacă se apasă un buton, displayul luminează timp de 1 minut cu 
intensitatea maximă a iluminatului.

La punerea în funcţiune a aparatului, intensitatea iluminatului 
setată doar după ce se atinge temperatura interioară este afișată 
a aparatului.

Mod de reglare
Prin mod de reglare puteţi utiliza siguranţa pentru copii și modifica 
intensitatea iluminatului afișajului. Cu ajutorul siguranţei pentru 
copii puteţi asigura aparatul împotriva opririi nedorite. 

Activarea siguranţei pentru copii

 apăsaţi timp de 5 sec.  Afișajul = 

  Afișajul = 

  Afișajul = 

  Afișajul = 

  Afișajul = 
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Coşurile
Coșurile facilitează sortarea produselor. 

Coșurile pot fi agăţate cu mânerul de 
marginea lăzii frigorifice.

Coșurile pot fi și stivuite. Coșul de 
sus se sprijină pe mânerele raba-
tate înspre interior.

Apăsaţi mânerul în jos, ridicaţi-l și rotiţi-l 
către interior. 

Încuietoare
Încuietoarea din ușa aparatului este 
dotată cu un mecanism de siguranţă. 

Încuierea aparatului
1 Apăsaţi și menţineţi butonul.
2 Rotiţi cheia cu 90°.

Tavă de congelare
Cu tava de congelare pot fi 
congelate alimente mici (fructe 
de pădure, verdeţuri, legume), 
protejând vitaminele și culoarea.

Repartizaţi alimentele de con-
gelat pe tava de congelare 
(fructele nu se lipesc între ele 
și își păstrează forma).

Tava de congelare poate fi am-
plasată în coș sau ca perete de 
separare în recipientul interior.

Acumulatorul de frig (în funcţie de dotare)
În cazul unei pene de curent, acumulatorul de frig întârzie creșterea 
temperaturii în spaţiul de congelare.

La punerea în funcţiune, introduceţi acumulatorul în contact direct 
cu pereţii laterali și podeaua compartimentului interior, pentru a 
obţine o congelare rapidă. 

După congelarea completă 
a acumulatorului, așezaţi-l în 
partea superioară a spaţiului 
interior. 

Pentru aceasta, introduceţi tava 
de congelare cu acumulatorul în 
unul din coșurile de sus (excep-
tând GTP 2356, GTP 2756). 

Dacă tava de congelare este ne-
cesară în continuare ca perete 
despărţitor, așezaţi acumulato-
rul în coș, direct peste bunurile congelate.

Schimbaţi lampă
Când lampă este defectă, înlocuiţi-o res-
pectând următoarele puncte.

1. Scoateţi ştecherul din priză sau 
deconectaţi siguranţa!

2. Scoateţi masca de protecţie în direcţia 
săgeţii. 

Utilizaţi numai lampă cu LED originală a 
producătorului. Lampă poate fi procurată de la serviciul pentru 
clienţi sau de la comerciantul de specialitate.

 AVERTIZARE!
Pericol de supraîncălzire, respectiv de incen-
diu, în cazul utilizării altor lămpi cu LED.

Dotări

Iluminatul interior cu LED
Aparatul este echipat în serie cu o lampă 
cu LED pentru iluminarea spaţiului interior.

Iluminatul interior se aprinde automat 
la deschiderea capacului și se stinge la 
închidere.
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Dezgheţarea
Pe pereţii congelatorului se formează, după o perioadă mai lungă 
de utilizare, un strat de chiciură respectiv gheaţă. Acesta sporește 
consumul de energie.
•  Cu o zi înaintea dezgheţării activaţi SuperFrost, iar bunurile con-

gelate vor avea o rezervă de frig.
• Pentru dezgheţare opriţi aparatul. Scoateţi ștecherul din priză.
• Înveliţi produsele congelate în hârtie sau introduceţi-le în cutii - 

eventual în coș - și depozitaţi-le într-un loc rece.

• Scoateţi dopul din orificiul pentru scurgerea apei de dezgheţ. 
Scoateţi peretele despărţitor respectiv tava de congelare și 
așezaţi-o sub aparat, astfel încât apa de dezgheţ să se scurgă 
în peretele despărţitor respectiv în tava de congelare.

• În timpul procesului de dezgheţare, lăsaţi deschis capacul lăzii 
frigorifice. Îndepărtaţi restul de apă de dezgheţ cu o lavetă și 
curăţaţi aparatul.

Nu utilizaţi pentru dezgheţare dispozitive mecani-
ce sau alte mijloace artificiale, cu excepţia celor 
recomandate de producător.

Sistemul StopFrost
Acest dispozitiv reduce forma-
rea brumei, respectiv a gheţii, 
astfel încât decongelarea este 
necesară mai rar. 

Formarea brumei, respectiv 
a gheţii, depinde de condiţiile 
de funcţionare și de mediul 
ambiant.

Indicaţie importantă
Pentru a asigura funcţia nu 
închideţi sistemul StopFrost 
de pe partea din spate a ca-
pacului!

Curăţarea
Nerespectarea indicaţiilor poate cauza alterarea alimentelor.

 AVERTIZARE
Înaintea curăţării, trebuie să scoateţi în mod obli-
gatoriu aparatul din priză. Scoateţi ștecherul din 
priză sau deconectaţi siguranţa!

Este obligatorie curăţarea periodică a suprafeţelor 
care pot intra în contact cu alimentele și a sistemelor 
de drenaj accesibile!

Dacă ușa rămâne deschisă pentru o perioadă mai 
lungă, poate avea loc o creștere semnificativă a 
temperaturii în compartimentele aparatului.
• Curăţaţi spaţiul interior, dotările și pereţii exteriori cu apă călduţă 

și puţin detergent. Nu utilizaţi în niciun caz substanţe de curăţare, 
resp. chimice, cu conţinut de granulat sau acid. 

• Utilizaţi, pentru curăţarea suprafeţelor din sticlă, o substanţă de 
curăţare pentru sticlă, iar pentru suprafeţele din inox o substanţă 
de curăţare pentru inox din comerţ.

 PRUDENȚĂ
Pericol de avariere a componentelor aparatului și 
pericol de accidentare cauzate de aburi fierbinţi.

Nu curăţaţi aparatul cu aparate de curăţat cu aburi! 
• Aveţi grijă, să nu pătrundă apă de curăţare în piesele electrice și 

în grilajul de ventilaţie. 

• Uscaţi totul temeinic cu o lavetă.

• Grilajele de ventilaţie și aerisire trebuie curăţate în mod regulat. 
Depunerile de praf sporesc consumul de energie. Atenţie să nu 
fie deteriorate sau rupte cablurile sau alte componente.

• Nu deterioraţi sau îndepărtaţi placa tipologică din interiorul apa-
ratului - este importantă pentru serviciul pentru clienţi.

În cazul în care aparatul este gol pentru o perioadă mai mare de 
timp, trebuie oprit, decongelat, curăţat și uscat, iar ușa trebuie 
menţinută deschisă, pentru a se evita formarea mucegaiului.
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Defecţiuni
Aparatul dumneavoastră este construit și produs pentru a garanta 
fiabilitate îndelungată și o funcţionare ireproșabilă. În cazul în 
care, însă, în timpul exploatării intervine o defecţiuni, vă rugăm 
să verificaţi dacă defecţiuni n-a intervenit eventual dintr-o eroare 
de operare. Într-un astfel de caz vom percepe taxele aferente 
reparaţiilor, chiar dacă aparatul se află în perioada de garanţie.

Puteţi remedia singur următoarele defecţiuni: 

• Aparatul nu funcţionează, lămpile de control nu se aprind:
- verificaţi dacă ștecherul este introdus în priză corect,
- siguranţa prizei este în regulă.

Zgomotul emis este prea puternic: verificaţi dacă 
– aparatul este fixat bine pe podea,
– mobilierul sau obiectele alăturate sunt supuse vibraţiei datorită 

agregatului de răcire aflat în funcţiune. Aveţi în vedere faptul că 
zgomotele de curgere din circuitul de răcire sunt inevitabile.

Temperatura nu este suficient de scăzută: verificaţi
– dacă la reglajul conform secţiunii Reglarea temperaturii a fost 

reglată valoarea corectă;
- dacă au fost introduse eventual cantităţi prea mari de alimente 

proaspete, urmăriţi afișajul după alte 24 de ore;
– dacă termometrul instalat separat indică valoarea corectă.
– Ventilaţia este în regulă?
– Locul de amplasare se află prea aproape de o sursă de căldură?

Dacă nu este prezentă nici una 
din cauzele mai sus menţionate 
și nu puteţi remedia singuri 
defecţiunea, vă rugăm să vă 
adresaţi celui mai apropiat 
atelier de serviciul pentru clienţi. 
Comunicaţi-ne denumirea tipu-
lui  1, numărul de service  2 

și numărul de serie  3 de pe 
placa tipologică.
Poziţia plăcii tipologice este indicată în capitolul Descrierea 
aparatului.

Scoaterea din funcţiune
Dacă aparatul trebuie scos din funcţiune pentru o perioadă mai 
lungă de timp: opriţi aparatul, scoateţi ștecherul din priză sau 
decuplaţi respectiv deșurubaţi siguranţele. 

Curăţaţi aparatul și lăsaţi capacul deschis pentru a preveni for-
marea mirosurilor.

Aparatul îndeplinește dispoziţiile în vigoare privind siguranţa și 
corespunde directivelor europene ES 2014/30/EU și 2014/35/EU.
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