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Vă mulţumim pentru 

încrederea pe care ne-aţi acordat-o prin 

achiziţionarea acestui aparat.

Vă dorim să utilizaţi cu plăcere aparatul.

Aparatul este destinat exclusiv pentru uz 
casnic.

Congelatorul este menit să congeleze 

alimentele proaspete şi pentru păstrarea 

pe termen lung a alimentelor congelate 

(până la un an, în funcvie de tipul 

alimentelor).
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Acest aparat poate fi utilizat de către copiii cu vârstă 

de peste 8 ani şi de către persoane cu capacităţi fizice, 

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 la reţeaua de alimentare, 

citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare care descriu 

aparatul şi furnizează instrucţiuni pentru siguranţa acestuia 

şi utilizarea sa corectă. Instrucţiunile sunt concepute pentru 

mai multe tipuri/modele ale aparatului; de aceea, acestea 

pot conţine descrieri ale funcţiilor şi componentelor pe care 

aparatul dvs. s-ar putea să nu le aibă. Instrucţiunile conţin şi 

versiunea/ modelul NO FROST al congelatorului, care este 

prevăzut/ă cu ventilator şi dezgheţare automată.

Îndepărtaţi ambalajul aparatului care este conceput pentru 

protejarea acestuia sau a componentelor sale pe durata 

transportului.
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Colţurile uşilor sunt 

prevăzute cu distanţiere 

protectoare. Acestea trebuie 

îndepărtate şi înlocuite cu 

suporturile ataşate, care 

trebuie introduse în orificiile 

respective (doar în cazul 

anumitor modele).

Înainte de a conecta aparatul la reţeaua de alimentare, 

lăsaţi-l în poziţie verticală timp de 2 ore. Astfel va scădea 

posibilitatea apariţiei unor disfuncţii ale sistemului de răcire 

care rezultă din transportarea aparatului.

Aparatul trebuie conectat la reţeaua de alimentare 

prevăzută cu împământare, în conformitate cu 

reglementările şi cu normele în vigoare.

Aparatul nu trebuie utilizat în aer liber sau expus la 

precipitaţii.

Deconectaţi întotdeauna aparatul de la reţeaua de 

alimentare înainte de curăţare (scoateţi cablul de alimentare 

din priza de perete).

Dacă cablul de alimentare este deteriorat, pentru evitarea 

oricărui pericol acesta trebuie înlocuit de către un tehnician 

sau de către personal calificat.

În cazul în care aparatul nu funcţionează mai mult timp, 

închideţi-l mai întâi de la butonul on/off şi deconectaţi-l 

de la reţeaua de alimentare. Goliţi aparatul, dezgheţaţi-l, 

curăţaţi interiorul acestuia şi lăsaţi uşa întredeschisă.
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Dacă indicatorul luminos nu licăreşte, contactaţi un 

tehnician. Nu încercaţi să reparaţi singuri becul LED, 

deoarece există pericolul de accidentare la tensiune înaltă!

Pentru protecţia mediului, duceţi aparatul uzat la dealer-ii 

autorizaţi de fier vechi.

Ambalajul este fabricat din materiale ecologice care pot 

fi reciclate, recuperate sau distruse fără a reprezenta un 

pericol pentru mediu.

Nu lăsaţi niciodată copii să se joace cu aparatul.

Curăţarea şi întreţinerea aparatului nu trebuie efectuate de 

copii fără supraveghere. 

Plăcuţa indicatoare a caracteristicilor tehnice cu informaţiile 

de bază este amplasată în interiorul aparatului. Dacă 

informaţiile de pe plăcuţa aplicată nu sunt în limba dvs. 

maternă, înlocuiţi-o cu cea furnizată.

ATENŢIE! Fantele de ventilaţie ale aparatului sau 

dulapul încorporat trebuie să fie în permanenţă curate şi 

neobstrucţionate.

ATENŢIE! Nu utilizaţi dispozitive sau instrumente mecanice 

pentru a dezgheţa frigiderul, nici alte metode cu excepţia 

celor recomandate de producător.

ATENŢIE! Atunci când instalaţi, curăţaţi sau înlocuiţi 

aparatul, asiguraţi-vă că nu deterioraţi izolaţia sistemului 

de răcire. Astfel veţi putea preveni poluarea mediului 

înconjurător.
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ATENŢIE! Nu folosiţi dispozitive electrice în interiorul 

aparatului, cu excepţia celor permise în mod expres de 

către producătorul combinei frigorifice.

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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• 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 sertarele din compartimentul congelatorului, urmând instrucţiunile din manualul de 

utilizare, ca să puteţi dispune de tot spaţiul interior. 

• 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.

• Dacă nu aveţi nevoie de ventilator sau de ionizator, decuplaţi-le pentru a reduce 

consumul de energie.
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1 Unitate de control

2 Lumină interioară

3 Unitate de congelare NO 

FROST (răcitor, ventilator...)

4 Zonă de congelare şi 

depozitare

5 Picioruşe

• Accesoriile interioare ale aparatului pot varia în funcţie de model.

• Sertarele sunt protejate pentru a nu putea fi  scoase complet. Dacă doriţi să scoateţi complet 

un sertar, deschideţi-l, ridicaţi partea din faţă a sertarului şi trageţi în afară.

• Ventilatorul (ascuns în unitatea de congelare) permite o distribuţie mai bună a temperaturii.

Acesta se opreşte când uşa congelatorului se deschide, sau în perioade de inactivitate a 

compresorului.

CONGELATOR FĂRĂ GHEAŢĂ

1

2

3

4

5 5

1
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SELECTAREA CAMEREI
• Aşezaţi aparatul într-o cameră uscată şi bine aerisită. Aparatul funcţionează foarte bine 

la intervalele de temperatură indicate în tabelul de mai jos. Clasa relevantă a aparatului 

este marcată pe plăcuţa indicatoare a caracteristicilor tehnice amplasată pe aparat.

Clasa Temperatura
SN (subnormal) de la +10°C la +32°C

N (normal) de la +16°C la +32°C

ST (subtropical) de la +16°C la +38°C

T (tropical) de la +16°C la +43°C

Atenţie: Asiguraţi-vă că încăperea în care amplasaţi aparatul este suficient de mare. 

Este important să existe un spaţiu de cel puţin 1 m3 pentru 8 grame de agent frigorific. 

Cantitatea de agent frigorific este prevăzută pe plăcuţa indicatoare a caracteristicilor 

tehnice din interiorul aparatului. 

INSTALAREA APARATULUI
E nevoie de cel puţin două persoane pentru 

a poziţiona aparatul astfel încât să evitaţi 

orice accident sau avariere a aparatului.

•  Aparatul va fi  montat pe o suprafaţă dreaptă 

sau uşor înclinat către spate, stabil, pe o bază 

solidă. Aparatul este prevăzut cu picioruşe 

ajustabile în faţă, folosite pentru ridicarea 

acestuia. Pe partea din spate, sunt prevăzute 

roţi care permit o instalare mai uşoară a 

aparatului (doar în cazul anumitor modele).

• Dulapul montat deasupra aparatului 

trebuie să fi e la o distanţă de cel puţin 5 

cm pentru a permite răcirea adecvată a 

condensatorului.

• Aparatul este prevăzut cu două separatoare 

protectoare care trebuie montate pe partea 

inferioară a carcasei acestuia pentru a 

preveni împingerea aparatului prea aproape 

de perete. Aparatul poate fi  montat şi fără 

separatoare; însă, poate duce la o creştere a 

consumului de energie.  

• Evitaţi expunerea directă a aparatului la 

razele de soare sau la surse de căldură. 

Dacă acest lucru nu este posibil, instalaţi 

un panou de izolaţie. 

max

30 mm

>
9
0
°



11

4
6

0
4

16

• Aparatul poate sta singur sau poate fi  amplasat lângă o piesă de mobilier sau lângă 

perete. De asemenea, lăsaţi spaţiu sufi cient pentru a deschide complet uşa şi pentru a 

scoate rafturile şi sertarele în afară (a se vedea diagrama de instalare).

12
49

 m
m

68
8 

m
m

64
0 

m
m

600 mm

644 mm

max 90°

12
01

 m
m
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Notă: La montarea aparatelor unul lângă altul – este recomandată cumpărarea și instalarea 

setului anti-aburire (anticondens). 

Loc uscat (umiditate corespunzătoare sub 
60%)

Cod pentru comandă set

FARFURIE DIN METAL (INOX) 576604

FARFURIE DIN PLASTIC

ALB 672114

GRI 672115

NEGRU 672116

Loc cu umiditate (umiditate corespunzătoare 
peste 60%) *

Cod pentru comandă set

FARFURIE DIN METAL (INOX) 558776*

* Din motive de siguranţă, aparatul trebuie instalat doar de un service autorizat!  

După ce aţi poziţionat cele două congelatoare în poziţie verticală unul lângă altul, folosiţi 

setul: 576604, 672114, 672115 sau 672116. Alte combinaţii necesită setul 558776*.       
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CONECTAREA APARATULUI

• Folosiţi cablul de alimentare pentru a conecta aparatul la reţeaua de alimentare. Priza 

de perete trebuie prevăzută cu bornă de pământ (priză de siguranţă). Tensiunea şi 

frecvenţa nominală sunt indicate pe plăcuţa indicatoare a caracteristicilor tehnice/

eticheta cu informaţiile de bază ale aparatului.

• Conectarea la reţeaua de alimentare şi împământarea trebuie efectuate în concordanţă 

cu reglementările şi normele în vigoare. Aparatul se poate acomoda la toleranţe de 

tensiune pe termen scurt, dar acestea nu pot depăşi +/-6%.
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Unelte necesare: cheie tubulară nr. 8, şurubelniţă Phillips, torx 25, şurubelniţă cu cap plat 
Procedura de modificare a direcţiei de deschidere a uşii trebuie realizată de cel puţin 
două persoane.
1. Îndepărtaţi învelişul de pe balamaua de sus (A) şi dispozitivul de acoperire (G).

2. Desfaceţi balamaua de sus (B) şi scoateţi uşa (C) din balamaua de jos (D).

3. Înclinaţi aparatul spre înapoi (asiguraţi-vă că nu presaţi pe unitatea condensatorului de 

pe peretele posterior al aparatului deoarece puteţi strica sistemul de răcire), deşurubaţi 

balamaua de jos (D) şi piciorul (E), şi deplasaţi-le către partea opusă. Asiguraţi-vă că 

şaiba este montată la fel ca înainte de dezasamblare.

4. Deplasaţi balamalele uşii (F) către partea opusă şi repoziţionaţi uşa (C) înapoi în 

balamaua de jos (D).

5. Folosiţi şuruburile pentru a ataşa balamaua de sus (B) de partea opusă.

6. Înlocuiţi învelişul balamalei de sus (A) şi dispozitivul de acoperire (G) de pe partea 

opusă.

7. Înlocuirea mânerului (H): îndepărtaţi  dispozitivele de acoperire ale mânerului, slăbiţi 

şuruburile şi scoateţi mânerul. Scoateţi dopurile din orificiile de pe partea opusă a uşii şi 

ataşaţi mânerul.

 Repoziţionaţi capacele acoperitoare pe mâner. Introduceţi noile dopuri furnizate în 

pungă împreună cu manualul de utilizare în orificiile unde a fost ataşat iniţial mânerul.

Înlocuirea mânerului prins cu balamale:

- Împingeţi o șurubelniţă mică, în fanta 

mânerului, conform indicaţiilor din Figura 

1, și îndepărtaţi capacul

- Îndepărtaţi măștile, pe partea opusă a ușii

- Deșurubaţi cele trei șuruburi, asigurându-

vă că nu demontaţi mânerul

- Rotiţi mânerul cu 180°, conform 

indicaţiilor din Figura 3, și atașaţi-l pe 

partea opusă a ușii

- Montaţi capacul și măștile

1 2

3 4
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OPERAREA APARATULUI CU 
REGLĂRI ELECTRICE
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PORNIREA/OPRIREA APARATULUI ON/OFF

UNITATE DE CONTROL 1

A Butonul A pentru setări de temperatură, trecerea aparatului în poziţia pornit/oprit (on/
off ) şi activarea funcţiei de super-congelare

Pentru pornire: rotiţi butonul A al 

termostatului în sensul acelor de ceasornic 

spre partea îngroşată a semnului.

Oprirea: rotiţi butonul termostatului 

A înspre poziţia în care săgeata indică 

simbolul  (atenţie: aparatul rămâne sub 

tensiune, de exemplu există în continuare 

curent electric în aparat). 
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REGLAREA TEMPERATURII

FUNCŢIA DE CONGELARE RAPIDĂ (SUPER FREEZE) 

• Pentru a regla temperatura dorită, rotiţi 

butonul termostatului A în sensul acelor 

de ceasornic, respectiv,la dreapta.  

• Setarea recomandată a butonului A este 

poziţia eco.

• Modifi carea temperaturii ambientale 

afectează temperatura aparatului. În 

consecinţă, reglaţi temperatura cu ajutorul 

butonului termostatului A. Setările 

apropiate de poziţia maxim corespund 

temperaturilor scăzute ale aparatului (mai 

rece). Setările apropiate de poziţia minim 
corespund temperaturilor ridicate (mai 

cald). 

Utilizaţi această funcţie la prima pornire a 

aparatului, înainte de curăţare sau cu 24 ore 

înainte să introduceţi o cantitate mare de 

alimente.

Pornirea funcţiei de congelare rapidă 
(super freeze): Rotiţi butonul A în poziţia .

La sfârşitul ciclului de congelare rapidă, 

rotiţi butonul A în poziţia dorită.

Dacă funcţia de congelare rapidă nu este 

dezactivată manual, aceasta se va opri 

automat după aproximativ 2 zile. Apoi 

temperatura congelatorului va reveni la cea 

mai recentă valoare setată (poziţia 

butonului rămâne la ).
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UNITATE DE CONTROL 2

Pornire: Pentru a-l porni: rotiţi butonul A în 

sensul acelor de ceasornic.

Oprire: Rotiţi butonul A în sensul invers 

acelor de ceasornic până când săgeata 

este aliniată la simbolul  . (Atenţionare: 

aparatul va rămâne alimentat cu energie, de 

exemplu încă va fi curent electric în aparat.)

PORNIREA ȘI OPRIREA  APARATULUI 

B A

A Setare temperatură și buton pornire/ oprire
 Folosiţi butonul pentru a porni sau opri aparatul, pentru a seta temperatura și pentru a 

controla funcţia de congelare  Eco și intensă ( boost de îngheţare).

B Afi șaj temperatură 
 Afi șează temperatura setată în mod curent pentru compartimentul frigiderului.
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AJUSTAREA TEMPERATURII ÎN APARAT 

CONGELARE INTENSIVĂ

• Pentru a seta temperatura dorită, rotiţi 

butonul A în sensul acelor de ceasornic.

• Setarea recomandată a butonului A este 

pe poziţia eco.

• Cu această setare, temperatura 

din compartimentul frigiderului va 

fi  de aproximativ  4 °C, iar cea din  

compartimentul congelatorului va fi  de 

aproximativ –18°C.

• Modifi carea temperaturii ambientale 

afectează temperatura aparatului. În 

consecinţă, reglaţi temperatura cu 

ajutorul butonului termostatului A. 

Setările apropiate de poziţia maxim 
corespund temperaturilor scăzute 

ale aparatului (mai rece). Setările 

apropiate de poziţia minim corespund 

temperaturilor ridicate (mai cald). 

Vă recomandăm să folosiţi această setare înainte 

de a curăţa aparatul sau cu 24 de ore

înainte de a introduce cantităţi mari de alimente. 

Activarea acestei funcţii va asigura

faptul că alimentele vor fi  răcite sau congelate 

mai repede pentru a păstra vitaminele,

mineralele, elementele nutritive și savoarea și 

pentru a le păstra proaspete mai mult timp.

• Pornirea congelării intensive: Rotiţi 

butonul A în poziţie .

• Când funcţia de congelare intensivă este activă, afi șajul B indică FF.

• Când funcţia de congelare intensivă este activată, aparatul va funcţiona la putere 

maximă. În acest timp, zgomotul din timpul funcţionării poate fi  mai intens.

• După terminarea congelării intensive, rotiţi butonul A înapoi la setarea dorită.

Dacă funcţia nu este dezactivată manual, se va dezactiva automat după aproximativ două

zile. Temperatura revine la cea mai recent setată valoare ( cea mai recent setare apare pe

afi șajul B, dar butonul rămâne în poziţie .

i • După ce aparatul este pornit, poate dura câteva  ore până când se atinge 

temperatura setată. Nu puneţi mâncare în frigider înainte ca temperatura să scadă 

până la valoarea selectată.
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UNITATE DE CONTROL 3

A Buton Pornit/Oprit (On/off) 
B Tasta pentru reglarea temperaturii şi amplificarea congelării
C Ecran de afişaj al temperaturii congelatorului
D Indicator pentru amplificarea funcţionării congelatorului 

Apăsaţi tasta A pentru a porni/opri 

aparatul.

PORNIREA/OPRIREA APARATULUI ON/OFF
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REGLAREA TEMPERATURII

• Reglaţi temperatura dorită prin 

intermediul tastei B.

• Fixaţi temperatura dorită, afi şată pe 

ecran, prin apăsări succesive ale tastei B.

• Se recomandă fi xarea temperaturii la 

-18°C.

FUNCŢIA DE CONGELARE RAPIDĂ (SUPER FREEZE) 

Pentru a activa funcţia de congelare rapidă, 

apăsaţi butonul B până când se aprinde 

indicatorul luminos D.

• Utilizaţi această funcţie la prima pornire a 

aparatului, înainte de curăţare sau cu 24 

ore înainte să introduceţi o cantitate mare 

de alimente.

 Dacă funcţia nu este dezactivată 

manual, se va dezactiva automat după 

aproximativ două zile. 
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ACCESORIILE INTERIOARE ALE 
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(* Doar anumite modele)

CUTIA DE STOCARE MULTIBOX/TAVA PENTRU GHEAŢĂ*

• Cutia de stocare MultiBox este foarte 

potrivită pentru depozitarea alimentelor 

cu miros puternic sau înţepător.

• Capacul din silicon joacă rolul unui sigiliu 

care etanşeizează închiderea şi previne 

uscarea alimentelor şi răspândirea 

mirosului în compartimentele frigiderului. 

• Capacul flexibil poate fi utilizat şi ca tavă 

pentru gheaţă.
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CONGELAREA ŞI DEPOZITAREA 
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PROCESUL DE CONGELARE

• Pentru a dispune în întregime de spaţiul 

congelatorului, scoateţi toate sertarele. 

Puneţi mâncarea direct pe rafturi şi în 

partea de jos a congelatorului. 

• Activaţi funcţia Super Freeze cu 24 

ore înainte de congelarea alimentelor 

proaspete:

 - Unitate de control 1 în 2: rotiţi butonul A 

în poziţia ;

 - Unitate de control 3: apăsaţi tasta B 

în mod repetat până când se aprinde 

simbolul D.

 

După această perioadă, introduceţi alimentele 

proaspete în congelator.

Asiguraţi-vă că alimentele proaspete nu intră 

în contact cu alimentele deja congelate.

Cel mai potrivit loc pentru congelarea 

unei cantităţi mari de produse alimentare 

proaspete este secţiunea superioară a 

congelatorului.

• Atunci când congelaţi cantităţi mai mici de 

alimente 

(1-2 kilograme), nu se recomandă activarea 

funcţiei super freeze.

• După 24 ore, alimentele pot fi  mutate în 

alte compartimente ale congelatorului şi se 

poate repeta procesul de congelare dacă 

este necesar.

Cantitatea maximă de alimente proaspete care poate fi introdusă 
odată este specificată pe plăcuţa indicatoare a caracteristicilor 
tehnice ale aparatului. În cazul în care cantitatea de alimente 
care urmează să fie congelată depăşeşte cantitatea indicată, 
calitatea procesului de congelare va fi inferioară: în plus, calitatea 
alimentelor deja congelate se va deteriora.
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PRECAUŢII IMPORTANTE PRIVIND CONGELAREA 
ALIMENTELOR PROASPETE 

Congelatorul trebuie utilizat doar pentru congelarea alimentele 
care se pot congela. Alimentele trebuie să fie de calitatea 
adecvată şi proaspete.

Selectaţi ambalajul adecvat pentru fiecare tip de aliment şi 
împachetaţi-l corect.

Ambalajul trebuie să fie etanş şi sigilat corect pentru a preveni 
deshidratarea şi pierderea vitaminelor din alimente.

Scrieţi pe pungi următoarele date: tipul şi cantitatea alimentelor 
şi data când le-aţi pus în congelator.

Este necesar ca alimentele să se congeleze cât de repede posibil. 
De aceea vă recomandăm pachete mici. Înainte de congelare, 
alimentele trebuie răcite.     

• După ce procesul de congelare este fi nalizat, rotiţi butonul A înapoi la setarea dorită (numai 

cu unitatea de control 1 în 2).

• Dacă funcţia de congelare rapidă nu este dezactivată manual, aceasta se va opri 

automat după aproximativ 2 zile. Apoi temperatura congelatorului va reveni la cea mai 

recentă valoare setată (poziţia butonului rămâne la ).

• Modelele de congelator NO FROST permit congelarea în toate sertarele, a unor cantităţi 

de maxim 7 kilograme, în fi ecare sertar, respectiv 4 kilograme în sertarul de jos. 

DEPOZITAREA ALIMENTELOR PRECONGELATE

• Când depozitaţi sau folosiţi alimente congelate, urmaţi întotdeauna instrucţiunile 

producătorului. Temperatura şi perioada valabilităţii sunt indicate pe ambalaj.

• Aveţi grijă să alegeţi doar alimentele care sunt ambalate corespunzător şi care sunt păstrate 

în congelatoare la temperaturi care nu depăşesc -18°C sau mai mici.

• Nu cumpăraţi pungi de alimente acoperite cu gheaţă, deoarece aceasta indică faptul că 

punga a mai fost dezgheţată înainte cel puţin o dată. Aceste alimente sunt de o calitate 

scăzută.

• Aveţi grijă ca alimentele să nu se dezgheţe pe durata transportului. Creşterea temperaturii 

scurtează timpul de depozitare şi afectează calitatea alimentelor.
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TIMPUL DE DEPOZITARE A ALIMENTELOR CONGELATE

Timpul recomandat pentru depozitarea în congelator

Tipul alimentelor Timp
fructe, carne de vacă de la 10 la 12 luni

legume, carne de viţel, carne de pui de la 8 la 10 luni

Carne de vânat de la 6 la 8 luni

Carne de porc de la 4 la 6 luni

Carne tocată 4 luni

pâine, produse patiserie, semipreparate 3 luni

măruntaie   2 luni

Cârnaţi afumaţi, peşte gras  1 lună

DEZGHEŢAREA ALIMENTELOR CONGELATE

Microorganismele nu sunt distruse prin congelare. După decongelare, activitatea 

acestora este reluată imediat şi fac alimentele perisabile. Prin urmare, consumaţi 

alimentele decongelate parţial sau complet cât mai repede posibil. Decongelările 

parţiale scad valoarea nutritivă a alimentelor, în special cea a fructelor, a legumelor şi a 

semipreparatelor.
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DEZGHEŢAREA APARATULUI
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• Congelatorul NO FROST se va dezgheţa automat. Gheaţa care se poate forma ocazional pe 

pereţi va dispărea automat.

• Acumularea de gheaţă sau îngheţul în congelator poate fi  un rezultat al utilizârii 

necorespunzatoare a aparatului (deschiderea uşii prea des şi / sau prea mult timp, uşa nu 

este bine închisă, etc). În acest caz, deconectaţi aparatul, scoateţi alimentele din congelator si 

depozitaţi-le astfel încat sâ nu se decongeleze.

 Curăţaţi şi uscaţi interiorul congelator. Înainte de a reintroduce alimentele congelate în 

congelator, porniţi aparatul şi selectaţi funcţia dorită.

DEZGHEŢAREA UNUI CONGELATOR NO FROST
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CURĂŢAREA APARATULUI
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Înainte de curăţare, decuplaţi aparatul de la reţeaua de alimentare (vezi capitolul 

Pornirea/Oprirea aparatului on/off) şi decuplaţi cablul de alimentare de la priza de perete.

• Utilizaţi o cârpă moale pentru a şterge toate suprafeţele. Produsele de curăţare care 

conţin substanţe abrazive, agresive sau solvenţi necorespunzători pentru curăţare pot 

deteriora suprafaţa aparatului.   

Curarăţi exteriorul aparatului cu apă şi detergent lichid. Curăţaţi suprafeţele vopsite şi din 

aluminiu cu apă călduţă şi detergent lichid. Este permisă utilizarea produselor de curăţare 

cu o cantitate mică de alcool (de exemplu produse pentru curăţarea geamurilor).

Nu utilizaţi produse de curăţare care conţin alcool pentru curăţarea elementelor din 

plastic.

Spălaţi interiorul aparatului cu apă caldă amestecată cu puţin oţet.  

• Condensatorul montat pe peretele din 

spate (exterior) trebuie să fi e întotdeauna 

curat şi lipsit de praf sau depuneri 

provenite din fumul din bucătărie, de 

aceea curăţaţi praful periodic cu o perie 

moale nemetalică sau cu aspiratorul. 

• După curăţare, reporniţi aparatul şi 

introduceţi alimentele. 
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GHID DE PROBLEME TEHNICE
Defecţiune: Cauză sau remediere:

După conectarea la reţeaua 

de alimentare, aparatul nu 

funcţionează:

• Make sure there is voltage in the power outlet and that 

the appliance is switched on.

Sistemul de răcire

funcţionează continuu

pentru o perioadă lungă de 

timp:

• Temperatura ambientală este prea mare.

• Uşa este deschisă prea des sau lăsată deschisă prea mult.

• Uşa nu este închisă corespunzător (resturi între garnitura 

uşii, uşă necentrată, verificaţi garnitura de etanşare, etc.).

• Cantitate excesivă de alimente proaspete introduse 

simultan.

• Răcirea insuficientă a compresorului şi a condensatorului. 

Verificaţi circulaţia aerului în spatele aparatului şi curăţaţi 

condensatorul.

Acumulare de gheaţă 

sau îngheţul în interiorul 

congelatorului poate fi un 

rezultat al următoarelor:

• Uşa a fost deschisâ prea des sau nu s-a inchis in timpul 

corespunzâtor.

• Uşa nu este închisă corespunzător.

• Sistemul de etanşare  al usii mai slab.

• Dacă sigiliul este murdar sau deteriorat, curăţaţi-l sau 

înlocuiţi-l.

Uşa se deschide greu: • Dacă încercaţi să deschideţi uşa aparatului imediat 

după ce a fost închisă, aceasta poate fi dificil de deschis. 

Acest lucru se întâmplă deoarece prin uşa deschisă este 

eliminat aer rece şi în locul acestuia intră aer cald din 

încăpere. Prin răcirea acestui aer se creează presiune 

negativă, care împiedică deschiderea uşoară a uşii. 

Situaţia este normalizată după câteva minute iar apoi 

puteţi deschide uşa mai uşor.

Indicatorul luminos nu 

licăreşte:

• Dacă indicatorul luminos nu licăreşte, contactaţi un 

tehnician.

• Nu încercaţi să reparaţi singuri becul LED, deoarece 

există pericolul de accidentare la tensiune înaltă!

Dacă niciuna dintre instrucţiunile de mai sus nu vă ajută să reparaţi defecţiunea, vă rugăm să 

contactaţi cel mai apropiat service şi să menţionaţi tipul, modelul şi seria indicate pe plăcuţa 

ce indică caracteristicile tehnice/eticheta din interiorul aparatului.
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INFORMAŢII PRIVIND NIVELUL 
DE ZGOMOT AL APARATULUI
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Răcirea combinei frigorifice este realizată de un sistem de răcire cu compresor (la unele 

aparate şi un ventilator), care emite un anume nivel de zgomot. Nivelul de zgomot 

depinde de instalarea, utilizarea corectă şi de vârsta aparatului.

• După conectarea aparatului la reţeaua de alimentare, zgomotul rezultat din 

funcţionarea compresorului sau al lichidului care curge prin sistem poate fi mai puternic. 

Acesta nu este un semn de defecţiune şi nu va afecta durata de viaţă a aparatului. În 

timp, funcţionarea aparatului şi nivelul de zgomot se vor reduce.

• Ocazional, se poate auzi un zgomot neobişnuit sau destul de puternic în timpul 

funcţionării aparatului; acesta este de cele mai multe ori rezultatul unei instalări 

neadecvate:

 - Aparatul trebuie să fie aşezat orizontal şi pe un suport solid.

 - Aparatul nu trebuie să intre în contact cu peretele sau cu elementele adiacente.

 - Asiguraţi-vă că accesoriile interioare ale aparatului sunt instalate corespunzător şi că 

zgomotul nu este cauzat de conserve, sticle sau alte recipiente care vin în contact 

unele cu altele.

• Aparatul poate face uneori mai mult zgomot, în cazul în care sistemul de răcire este 

supus unui efort mai mare, când se deschide uşa mai des sau este ţinută aşa un timp 

îndelungat, când este plasată o cantitate însemnată de mâncare proaspătă sau când se 

activează funcţiile de congelare sau racier intensivă. 

NE REZERVĂM DREPTUL DE A EFECTUA MODIFICĂRI CARE NU AFECTEAZĂ 

FUNCŢIONAREA NORMALĂ A APARATULUI.

Instrucţiunile pentru folosirea aparatului pot fi găsite şi pe pagina noastră de internet www.

gorenje.com / < http://www.gorenje.com />
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