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Please read this user manual first! 

Dear Customer, 

We hope that your product, which has been produced in modern plants and 

checked under the most meticulous quality control procedures, will provide you 

an effective service. 

Therefore, read this entire user manual carefully before using the product and 

keep it as a reference. If you handover the product to someone else, give the 

user manual as well. 

 

The user manual will help you use the product in a fast and safe way. 

    Read the manual before installing and operating the product. 

    Make sure you read the safety instructions. 

    Keep the manual in an easily accessible place as you may need it later.  

    Read the other documents given with the product. 

Remember that this user manual is also applicable for several other models. 

Differences between models will be identified in the manual.  

Explanation of symbols 

Throughout this user manual the following symbols are used: 

Important information or useful tips.

Warning against dangerous conditions for life and property. 

Warning against electric voltage.
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WARNING! 
 

In order to ensure a normal operation of your refrigerating appliance, which 
uses a completely environmentally friendly refrigerant the R600a (flammable 
only under certain conditions) you must observe the following rules: 
 Do not hinder the free circulation of the air around the appliance. 
 Do not use mechanical devices in order to accelerate the defrosting, others 

than the  ones recommended by the manufacturer. 
 Do not destroy the refrigerating circuit. 
 Do not use electric appliances inside the food keeping compartment, other 

than those that might have been recommended by the manufacturer. 
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1. Your refrigerator 

1.  Control panel 
2.  Interior light 
3.  Fresh Food fan 
4.  Adjustable Cabinet shelves 
5.     Wine bottles support  
6.  Zero degree compartment 
7.    Cover glass 
8.  Salad crispers 
9.  Ice tray  

10.  Compartment for quickly freezing 
11.  Compartments for frozen froods keeping 
12.  Adjustable front feet 
13.  Shelf for jars 
14.  Shelf for bottles  

15.  Freezer fan 

Figures that take place in this instruction manual are schematic and may not 
correspond exactly with your product. If the subject parts are not included in 
the product you have purchased, then it is valid for other models. 
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 2. Important Safety Warnings 2 

Please review the following 
information. 
Failure to observe this information may 
cause injuries or material damage. 
Otherwise, all warranty and reliability 
commitments will become invalid. 

Original Spare parts will be provided 
for 10 years, following the product 
purchasing date. 

Intended use 

This product is intended to be used 
  indoors and in closed areas such as 
 homes; 
 

  in closed working environments such 
 as stores and offices; 
 

  in closed accommodation areas 
such as farm houses, hotels, 
pensions. 

 

  It should not be used outdoors. 

General safety 

 When you want to dispose/scrap 
 the product, we recommend you 
 to consult the authorized service in 

order to learn the required 
information and authorized bodies. 

 

  Consult your authorized service for 
 all your questions and problems 
 related to the refrigerator. Do not 

intervene or let someone intervene 
to the refrigerator without notifying 
the authorised services. 

 

  For products with a freezer 
 compartment; Do not eat cone ice 
 cream and ice cubes immediately 

after you take them out of the 
freezer compartment! (This may 
cause frostbite in your mouth.) 

  For products with a freezer 
 compartment; Do not put bottled and 

canned liquid beverages in the 
freezer compartment. Otherwise, 
these may burst. 

 

  Do not touch frozen food by hand; 
 they may stick to your hand. 
 

  Unplug your refrigerator before 
 cleaning or defrosting. 
 

  Vapor and vaporized cleaning 
 materials should never be used in 
 cleaning and defrosting processes of 
 your refrigerator. In such cases, the 
 vapor may get in contact with the 

electrical parts and cause short 
circuit or electric shock. 

 

  Never use the parts on your 
 refrigerator such as the door as a 
 means of support or step. 
 

  Do not use electrical devices inside 
 the refrigerator. 
 

  Do not damage the parts, where 
 the refrigerant is circulating, with 

drilling or cutting tools. The 
refrigerant that might blow out when 
the gas channels of the evaporator, 
pipe extensions or surface coatings 
are punctured causes skin irritations 
and eye injuries. 

 

  Do not cover or block the ventilation 
 holes on your refrigerator with any 
 material. 
 

  Electrical devices must be repaired 
 by only authorised persons. Repairs 
 performed by incompetent persons 
 create a risk for the user. 
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 In case of any failure or during 
 a maintenance or repair work, 
 disconnect your refrigerator’s mains 
 supply by either turning off the 
 relevant fuse or unplugging your 
 appliance. 
 

  Do not pull by the cable when pulling 
 off the plug. 
 

 Place the beverage with higher 
proofs  tightly closed and vertically. 

 

  Never store spray cans containing 
flammable and explosive substances  
in the refrigerator. 
 

  Do not use mechanical devices 
 or other means to accelerate the 
 defrosting process, other than those 
 recommended by the manufacturer. 
 

  This product is not intended to be 
 used by persons with physical, 
 sensory or mental disorders or 
 unlearned or inexperienced people 
 (including children) unless they are 
 attended by a person who will be 

responsible for their safety or who 
will instruct them accordingly for use 
of the product. 
 

  Do not operate a damaged 
 refrigerator. Consult with the service 
 agent if you have any concerns. 
 

  Electrical safety of your refrigerator 
 shall be guaranteed only if the earth 
 system in your house complies with 
 standards. 
 

  Exposing the product to rain, snow, 
 sun and wind is dangerous with 
 respect to electrical safety. 
 

  Contact authorized service when 
 there is a power cable damage to 
 avoid danger. 
 

  Never plug the refrigerator into 
 the wall outlet during installation. 

Otherwise, risk of death or serious 
injury may arise. 

  This refrigerator is intended for only 
 storing food items. It must not be 
 used for any other purpose. 
 

  Label of technical specifications is 
 located on the left wall inside the 
 refrigerator. 
 

  Never connect your refrigerator to 
 electricity-saving systems; they may 
 damage the refrigerator. 
 

  If there is a blue light on the 
 refrigerator, do not look at the blue 
 light with optical tools. 
 

  For manually controlled refrigerators, 
 wait for at least 5 minutes to start the 
 refrigerator after power failure. 
 

  This operation manual should be 
 handed in to the new owner of the 
 product when it is given to others. 
 

  Avoid causing damage on power 
 cable when transporting the 

refrigerator. Bending cable may 
cause fire. Never place heavy 
objects on power cable. 

 

  Do not touch the plug with wet 
hands when plugging the product. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Do not plug the refrigerator if the 
wall outlet is loose. 

 

  Water should not be sprayed on 
 inner or outer parts of the product for 
 safety purposes. 

5 



 
  Do not spray substances containing 
 inflammable gases such as propane 
 gas near the refrigerator to avoid fire 
 and explosion risk. 
 

  Never place containers filled with 
water on top of the refrigerator; in 
the event of spillages, this may 
cause electric shock or fire. 

 

  Do not overload the refrigerator with 
 food. If overloaded, the food items 
 may fall down and hurt you and 
 damage refrigerator when you open 
 the door. 
 

  Never place objects on top of the 
 refrigerator; otherwise, these objects 
 may fall down when you open or 
 close the refrigerator's door. 
 

  As they require a precise 
temperature, vaccines, heat-
sensitive medicine and scientific 
materials  and etc. should not be 
kept in the refrigerator. 

 

  If not to be used for a long time, 
 refrigerator should be unplugged. A 

possible problem in power cable 
may cause fire. 

 

  The plug's tip should be cleaned 
regularly with a dry cloth; otherwise, 
it may cause fire. 

 

  Refrigerator may move if adjustable 
 legs are not properly secured on the 
 floor. Properly securing adjustable 
 legs on the floor can prevent the 
 refrigerator to move. 
 

  When carrying the refrigerator, do 
not hold it from door handle. 
Otherwise, it may be snapped. 

 

  When you have to place your 
product next to another refrigerator 
or freezer, the distance between 
devices should  be at least 8cm. 
Otherwise, adjacent  side walls may 
be humidified. 

For products with a water 
dispenser; 
 

 Pressure of water mains should be 
 minimum 1 bar. Pressure of water 
 mains should be maximum 8 bars. 
  Use only potable water. 
 

Child safety 
 

  If the door has a lock, the key should 
 be kept away from reach of children. 
 

  Children must be supervised to 
prevent them from tampering with 
the product. 

 

Compliance with the WEEE 
Regulation and Disposing of 
the Waste Product 

The symbol   on the product or on 
packaging indicates that this product 
may not be treated as household 
waste. Instead it shall be handed over 
to the applicable collection point for the 
recycling of electrical and electronic 
equipment. By ensuring this product is 
disposed of correctly, you will help 
prevent potential negative 
consequences for the environment and 
human health, which could otherwise 
be caused by inappropriate waste 
handling of this product. For more 
detailed information about recycling of 
this product, please contact your local 
city office, you household waste 
disposal service or the shop where you 
purchased the product. 
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 Package information 
 

 Packaging materials of the product 

are manufactured from recyclable 

materials in accordance with our 

National Environment Regulations. Do 

not dispose of the packaging materials 

together with the domestic or other 

wastes. Take them to the packaging 

material collection points designated 

by the local authorities. 

Do not forget... 

 Any recycled substance is an 

indispensable matter for nature and 

our national asset wealth. 

 If you want to contribute to the 

reevaluation of the packaging 

materials, you can consult to your 

environmentalist organizations or the 

municipalities where you are located. 
 

HCA warning 
 

If your product's cooling system 
contains R600a: 
 This gas is flammable. Therefore, 

pay attention to not damaging the 

cooling system and piping during 

usage and transportation. In the event 

of damage, keep your product away 

from potential fire sources that can 

cause the product catch a fire and 

ventilate the room in which the unit is 

placed. 

 Type of gas used in the product is 

stated in the type label which is on the 

left wall inside the refrigerator. 

 Never throw the product in fire for 

disposal. 

Things to be done for energy 

Saving 
 

  Do not leave the doors of your 

 refrigerator open for a long time. 
 

  Do not put hot food or drinks in your 

 refrigerator. 
 

  Do not overload your refrigerator so 

that the air circulation inside of it is 

not prevented. 
 

  Do not install your refrigerator 

 under direct sunlight or near heat 

 emitting appliances such as ovens, 

 dishwashers or radiators. Keep your 

 refrigerator at least 30 cm away from 

 heat emitting sources and at least 

 5 cm from electrical ovens. 
 

  Pay attention to keep your food in 

 closed containers. 
 

  For products with a freezer 

 compartment; You can store 

 maximum amount of food items in 

 the freezer when you remove the 

shelf or drawer of the freezer. 

Energy consumption value stated for 

your refrigerator has been 

determined by removing freezer 

shelf or drawer and under maximum 

load. There is no harm to use a shelf 

or drawer according to the shapes 

and size of food to be frozen. 
 

  Thawing frozen food in fridge 

compartment will both provide 

energy saving and preserve the food 

quality. 

  In case the information which are 

 given in the user manual are not 

taken into account, manufacturer 

will not assume any liability for this. 
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 3. Installation 3 

Points to be paid attention 

to when the relocation of the 

refrigerator 
 

1. Your refrigerator should be 
 unplugged.Before transportation of 

your refrigerator, it should be 
emptied and cleaned. 

2. Before it is re-packaged, shelves, 
 accessories, crisper, etc. inside your 
 refrigerator should be fixed with 
 adhesive tape and secured against 
 impacts. Package should be bound 
 with a thick tape or sound ropes 
 and the transportation rules on the 
 package should be strictly observed. 
3. Original packaging and foam 
 materials should be kept for future 
 transportations or moving. 
 

Before you start the 
refrigerator, 
 

 Check the following before you start 
to use your refrigerator: 
1. Clean the interior of the refrigerator    

as recommended in the 
“Maintenance and cleaning” section. 

 

2. Connect the plug of the refrigerator 
 to the wall socket. When the fridge 
 door is opened, fridge internal lamp 
 will turn on. 
 

3. When the compressor starts to 
 operate, a sound will be heard. The 
 liquid and gases sealed within the 

refrigeration system may also give 
rise to noise, even if the compressor 
is not running and this is quite 
normal. 

 

4. Front edges of the refrigerator may 
 feel warm. This is normal. These 
 areas are designed to be warm to 
 avoid condensation. 
 

Electrical connection 
 

 Connect your product to a grounded 
socket which is being protected by a 
fuse with the appropriate capacity. 
Important: 
 

 The connection must be in 
compliance with national regulations. 
  The power plug must be easily 
 accessible after installation. 
 

  Electrical safety of your refrigerator 
 shall be guaranteed only if the earth 
 system in your house complies with 
 standards. 
 

  The voltage stated on the label 
 located at left inner side of your 
 product should be equal to your 
 network voltage. 
 

  Extension cables and multi plugs 
 must not be used for connection. 
 

  A damaged power cable must be 
  replaced by a qualified electrician. 

  Product must not be operated 
before it is repaired! There is the 
risk of electric shock! 

 

Disposing of the packaging 
 

 The packing materials may be 

dangerous for children. Keep the 

packing materials out of the reach 

of children or dispose of them by 

classifying them in accordance with the 

waste instructions stated by your local 

authorities. Do not throw away with 

regular house waste, throw away on 

packaging pick up spots designated by 

the local authorities. 

 The packing of your refrigerator is 

produced from recyclable materials. 

 

8 



 Disposing of your old 
Refrigerator 
 

 Dispose of your old refrigerator 
without giving any harm to the 
environment. 
  You may consult your authorized 
 dealer or waste collection center of 
 your municipality about the disposal 
 of your refrigerator. 
 

 Before disposing of your refrigerator, 
cut out the electric plug and, if there 
are any locks on the door, make them 
inoperable in order to protect children 
against any danger. 
 

Placing and Installation 
 

 If the entrance door of the room 
where the refrigerator will be installed 
is 
not wide enough for the refrigerator to 
pass through, then call the authorized 
service to have them remove the doors 
of your refrigerator and pass it 
sideways 
through the door. 
1. Install your refrigerator to a place 
that allows ease of use. 
2. Keep your refrigerator away from 
heat sources, humid places and direct 
sunlight. 
3. There must be appropriate air 
ventilation around your refrigerator 
in order to achieve an efficient 
operation. If the refrigerator is to be 
placed in a recess in the wall, there 
must be at least 5 cm distance with 
the ceiling and at least 5 cm with the 
wall. Do not place your product on 
the materials such as rug or carpet. 
4. Place your refrigerator on an even 

floor surface to prevent jolts. 

 

Changing the illumination 
Lamp 
 

 To change the Bulb/LED used for 
illumination of your refrigerator, call 
your Authorized Service. 
The lamp(s) used in this appliance is 
not suitable for household room 
illumination. The intended purpose of 
this lamp is  to assist the user to place 
foodstuffs in the refrigerator/freezer in 
a safe and comfortable way. 
The lamps used in this appliance have 
to withstand extreme physical 
conditions such as temperatures  
below -20°C. 
 

Changing the door opening 
Direction 
 

 Door opening direction of your 
refrigerator can be changed according 
to the place you are using it. If this is 
necessary, please call your nearest 
Authorized Service. 
 

Adjusting the legs 
 

 If your refrigerator is unbalanced; 
 You can balance your refrigerator by 
turning its front legs as illustrated in the 
figure. The corner where the leg exists 
is lowered when you turn in the 
direction of black arrow and raised 
when you turn in the opposite direction. 
Taking help from someone to slightly 
lift the refrigerator will facilitate this 
process. 
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 4. Preparation 

  Your refrigerator should be installed 
at least 30 cm away from heat 
sources such as hobs, ovens, 
central heater and stoves and at 
least 5 cm away from electrical 
ovens and should not  be located 
under direct sunlight. 

 

  The ambient temperature of the 
room where you install your 
refrigerator should at least be 10°C. 
Operating your refrigerator under 
cooler conditions is not 
recommended with regard to its 
efficiency. 

 

  Please make sure that the interior 
 of your refrigerator is cleaned 
 thoroughly. 
 

  If two refrigerators are to be installed 
 side by side, there should be at least 
 2 cm distance between them. 
 

  When you operate your refrigerator 
 for the first time, please observe the 

following instructions during the 
initial six hours. 

 

  The door should not be opened 
 frequently. 
 

  It must be operated empty without 
 any food in it. 
 

  Do not unplug your refrigerator. If 
 a power failure occurs out of your 
 control, please see the warnings in 
 the “Recommended solutions for the 
 problems” section. 
 

  Original packaging and foam 
 materials should be kept for future 
 transportations or moving. 
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 5. Using your refrigerator 

*Optional: The figures in this user guide are intended as drafts and may not 
perfectly match your product. If your product does not comprise the relevant 
parts, the information pertains to other models. 

Indicator Panel 
 

Indicator panel allows you to set the 
temperature and control the other 
functions related to the product without 
opening the door of the product. Just 
press the inscriptions on relevant 
buttons for function settings. 
 

1. Quick Fridge Function: 

Quick Fridge indicator turns on when 

the Quick Fridge function is on. Press 

Quick Fridge button again to cancel 

this function. 

Quick Fridge indicator will turn o and 

normal settings will be resumed. Quick 

Fridge function will be cancelled 

automatically 1 hour later if you do not 

cancel it manually. If you want to cool 

plenty amount of fresh food, press 

Quick Fridge button before you place 

the food into the fridge compartment. 

 

2. Quick Fridge Indicator: 

This icon comes on when the Quick 

Fridge function is on. 
 

3. Quick Freeze Function: 

Quick Freeze indicator turns on when 

the Quick Freeze function is on. Press 

Quick Freeze button again to cancel 

this function. 

Quick Freeze indicator will turn o and 

normal settings will be resumed. Quick 

Freeze function will be cancelled 

automatically 25 hours later if you do 

not cancel it manually. If you want to 

freeze plenty amount food, press 

Quick Freeze button before you place 

the food into the freezer compartment. 
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4. Quick Freeze Indicator: 

This icon comes on when the Quick 

Freeze function is on. 
 

5. Fridge Set Function: 

This function allows you to make the 

Fridge compartment temperature 

setting. Press this button to set the 

temperature of the fridge compartment 

to 8,7,6,5,4,3 and 2 respectively. 
 

6. Fridge Compartment 

Temperature Setting Indicator: 

Indicates the temperature set for the 

Fridge Compartment. 
 

7. Eco Extra Function: 

Press the Eco Extra button to activate 

the Eco Extra Function. Freezer will 

start operating in the most economic 

mode at least 6 hours later and the 

economic usage indicator will turn on 

when the function is active. 

Press the Eco Extra button for 3 

seconds again to deactivate the Eco 

Extra Function. 
 

8. Eco Extra Indicator: 

This icon lights when the Eco Extra 

Function is active. 
 

9. High Temperature/Error 

Warning Indicator: 

This light comes on during high 

temperature failures and error 

warnings. If you see this light is on, 

please check the “Recommended 

Solutions for the Problems” part from 

you manual. 
 

 

10. Economic Usage Indicator: 

This icon comes on when the Fridge 

Compartment is set to 8°C and 

Freezer Compartment is set to -18°C 

which are the most economical set 

values. Economic Usage Indicator 

turns off when the Quick Fridge or 

Quick Freeze function is selected. 
 

11. Energy saving Function 

(Display Off): 

Energy saving icon will light up and 

Energy Saving Function will be 

activated automatically after 1 minute.  

If energy saving function is active, all 

icons on the display other than energy 

saving icon will turn off. 

When the Energy Saving Function is 

active, if any button is pressed or the 

door is opened, Energy Saving 

Function will be exited for a minute 

and the icons on display will return to 

normal. 
 

12. Energy Saving Indicator : 

This icon (“-“) lights up when the 

Energy Saving Function is selected. 
 

13. Key Lock Mode: 

Press Key Lock button concurrently for 

3 seconds. Key lock icon will light up 

and key lock mode will be activated. 

Buttons will not function if the Key 

Lock mode is active. Press Key Lock 

button con-currently for 3 seconds 

again. 

Key lock icon will turn off and the key 

lock mode will be exited. 
 

14. Key Lock Indicator: 

This icon lights up when the Key Lock 

mode is activated. 
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 15. Freezer Set Function: 
This function allows you to make the 
Freezer compartment temperature 
setting. Press this button to set the 
temperature of the freezer 
compartment to -18,-19,-20, -21,-22,  
-23 and -24, respectively. 
 

16. Freezer Compartment Setting 
Indicator: 
Indicates the temperature set for the 
Freezer Compartment. 
 

17. Vacation Function: 
When you press for 3 sec. the 
Vacation button, vacation function is 
activated and vacation indicator lights. 
You can use this function when you 
will not use your fridge for a long time. 
Note that there should be no food 
inside your fridge, otherwise fridge can 
not preserve your food at Vacation 
mode. If this function is activated, 
fridge compartment temperature is 
kept at 15 C° in order to prevent bad 
smelling. 
Press Vacation button again to 
deactivate vacation function. 
 

18. Vacation Indicator: 
This icon lights up when the Vacation 
Function is active. 
 

Dual cooling system: 
 

 Your refrigerator is equipped with 
two separate cooling systems to cool 
the fresh food compartment and 
freezer compartment. Thus, air in the 
fresh food compartment and freezer 
compartment do not get mixed. 
Thanks to these two separate cooling 
systems, cooling speed is much higher 
than other refrigerators. Odors in the 
compartments do not get mixed. Also 
additional power saving is provided 
since the defrosting is performed 
individually. 
 

Harvest Fresh 
 

  Fruits and vegetables stored in 
crispers illuminated with the 
HarvestFresh technology preserve 
their vitamin content (vitamin A and C) 
for a longer time thanks to the blue, 
green, red lights and dark cycles, 
which simulate a day cycle. 
  If you open the door of the 
refrigerator during the dark period of 
the HarvestFresh technology, the 
refrigerator will automatically detect 
this and enable the blue, green or red 
light to illuminate the crisper for your 
convenience. After you have closed 
the door of the refrigerator, the dark 
period will continue, representing the 
night time in a day cycle. 
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 3. Make sure raw foods are not in 

contact with cooked foods in the 
fridge. 
 

4. Maximum frozen food storage 
volume is achieved without using the 
drawers provided in the freezer 
compartment. Energy consumption of 
your appliance  is declared  while the 
freezer compartment is fully loaded on 
shelves without the use of the 
drawers.  

5. It is recommended that you place 
foodstuffs on top shelf of freezer for 
initial freezing. 
 

Compartment for keeping 
perishable food (low 
temperature /-20C - +30C). 
 

This compartment was designed to 
store frozen food, which can be 
defrosted slowly (meat, fish, 
chicken,etc) as needed. Low 
temperature compartment is the 
coldest place in refrigerator where 
dairy products (cheese,butter), meat  
fish or chicken can be kept in ideal 
conditions storage. 
Vegetables and/or fruits should not be 
placed in this compartment. 
 

Freezing fresh food 
 

 Wrap or cover the food before 
placing them in the refrigerator. 
 

 Hot food must cool down to the room 
temperature before putting them in the 
refrigerator. 
 

 The foodstuff that you want to freeze 
must be fresh and in good quality. 
 

 Foodstuff must be divided into 
portions according to the family’s daily 
or meal based consumption needs. 
 

 Foodstuff must be packaged in an 
airtight manner to prevent them from 
drying even if they are going to be 
kept for a short time. 
 

 Materials to be used for packagings 
must be resistant to cold and humidity 
and they must be airtight. The 
packaging material of the food must 
be at a sufficient thickness and 
durability. Otherwise the food 
hardened due to freezing may 
puncture the packaging. It is important 
for the packaging to be closed 
securely for safe storage of the food. 
 

 Frozen food must be used 
immediately after they are thawed and 
they should never be re-frozen. 
 

 Placing warm food into the freezer 
compartment causes the cooling 
system to operate continuously until 
the food is frozen solid. 
 Please observe the following 
instructions to obtain the best results. 
1. Do not freeze too large quantities of 
food at one time. The quality of the 
food is best preserved when it is 
frozen right through to the core as 
quickly as possible. 
2. Take special care not to mix already 
frozen food and fresh food. 
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Freezer 

Compartment 

Setting 

Fridge 

Compartment  

Setting 

Explanations 

-18°C 4°C 
This is the normal recommended 

setting. 

-20, -22 or -24°C 4°C 
These settings are recommended when 

the ambient temperature exceeds 30°C. 

Quick Freeze 4°C 

Use when you wish to freeze your food 

in a short time. If is recommended to be 

used to maintain the quality of meat 

and fish products. 

-18°C or colder 2°C 

If you think that your fridge 

compartment is not cold enough 

because of the hot conditions or 

frequent opening and closing of the 

door. 

-18°C or colder Quick Fridge 

You can use it when your fridge 

compartment is overloaded or if you 

wish to cool down your food rapidly. It is 

recommended that you activate quick 

fridge function 4-8 hours before placing 

the food. 
 

Freezer  

compartment 

shelves 

Various frozen food 

such as meat, fish, ice 

cream, vegetables and 

etc. 

Egg holder Egg 

Fridge 

compartment 

shelves 

Food in pans, covered 

plates and closed 

containers 

Fridge 

compartment 

door shelves 

Small and packaged 

food or drinks (such as 

milk, fruit juice and 

beer) 

Crisper Vegetables and fruits 

Fresh zone 

compartment 

Delicatessen products 

(cheese, butter, salami 

and etc.) 

 

Placing the food 
 

Recommendations for 

preservation of frozen food 
 

 Pre-packed commercially frozen 
food should be stored in accordance 
with the frozen food manufacturer's 
instructions in a frozen food storage 
compartment. 
 

 To ensure that the high quality 
supplied by the frozen food 
manufacturer and the food retailer is 
maintained, following points should be 
noted: 
 1. Put packages in the freezer as 
quickly as possible after purchase. 
 2. Ensure that contents of the 
package are labeled and dated. 
 3. Do not exceed "Use By", "Best 
Before" dates on the packaging. 
 

Defrosting 
 

The freezer compartment defrosts 
automatically. 
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 Recommendations for the 

fresh food compartment 
 

*optional 
 

 Do not allow the food to touch the 

temperature sensor in fresh food 

compartment. To allow the fresh food 

compartment keep its ideal storage 

temperature, sensor must not be 

hindered by food. 

 Do not place hot foods in the 

product. 

Deep-freeze information 
 

 Food must be frozen as rapidly as 

possible when they are put in the 

freezer in order to keep them in good 

quality. 

 The TSE norm requires (according 

to certain measurement conditions) the 

refrigerator to freeze at least 4.5 kg of 

foodstuff at 32°C ambient temperature 

to -18°C or lower within 24 hours for 

every 100-liters of freezer volume. 

 It is possible to preserve the food for 

a long time only at -18°C or lower 

temperatures. 

 You can keep the freshness of food 

for many months (at -18°C or lower 

temperatures in the deep freeze). 

WARNING!  

 Foodstuff must be divided into 

portions according to the family’s daily 

or meal based consumption needs. 

 Foodstuff must be packaged in an 

airtight manner to prevent them from 

drying even if they are going to be kept 

for a short time. 

 Materials necessary for packaging: 

 Cold resistant adhesive tape 

 Self-adhesive label 

 Rubber rings 

 Pen 

 Materials to be used for packaging 

the foodstuff must be tear-proof and 

resistant to cold, humidity, dour, oils 

and acids. 

 Foodstuff to be frozen should not be 

allowed to come in contact with the 

previously frozen items to prevent their 

partial thawing. Thawed out food must 

be consumed and must not be frozen 

again. 
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 6. Maintenance and cleaning 

Protection of plastic 

surfaces 

  Do not put the liquid oils or oil-

cooked meals in your refrigerator 

in unsealed containers as they 

damage the plastic surfaces of 

your refrigerator. In case of spilling 

or smearing oil on the plastic 

surfaces, clean and rinse the 

relevant part of the surface at once 

with warm water. 

  Never use gasoline, benzene or 

similar substances for cleaning 

purposes.  

 We recommend that you unplug 

the ppliance before cleaning.  

 Never use any sharp abrasive 

instrument, soap, household 

cleaner, detergent and wax polish 

for cleaning.  

  Use lukewarm water to clean the 

cabinet of your refrigerator and 

wipe it dry.  

  Use a damp cloth wrung out in a 

solution of one teaspoon of 

bicarbonate of soda to one pint of 

water to clean the interior and wipe 

it dry.  

  Make sure that no water enters the 

lamp housing and other electrical 

items.  

  If your refrigerator is not going to 

be used for a long period of time, 

unplug the power cable, remove all 

food, clean it and leave the door 

ajar.  

  Check door seals regularly to 

ensure they are clean and free 

from food particles.  

  To remove door racks, remove all 

the contents and then simply push 

the door rack upwards from the 

base. 

Never use cleaning agents or 

water that contain chlorine to clean 

the outer surfaces and chromium 

coated parts of the product. 

Chlorine causes corrosion on such 

metal surfaces. 
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 7. Troubleshooting 

Please review this list before calling the service. It will save your time and money. 
This list includes frequent complaints that are not arising from defective 
workmanship or material usage. Some of the features described here may not exist 
in your product. 
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The refrigerator does not operate.  
• The plug is not inserted into the socket correctly. >>>Insert the plug into the 
socket securely. 
• The fuse of the socket which your refrigerator is connected to or the main fuse 
have blown out. >>>Check the fuse. 
Condensation on the side wall of the fridge compartment (MULTIZONE, 
COOL CONTROL and FLEXI ZONE). 
• Ambient is very cold. >>>Do not install the refrigerator in places where the 
temperature falls below 10°C. 
• Door has been opened frequently. >>>Do not open and close the door of 
refrigerator frequently. 
• Ambient is very humid. >>>Do not install your refrigerator into highly humid 
places. 
• Food containing liquid is stored in open containers. >>>Do not store food with 
liquid content in open containers. 
• Door of the refrigerator is left ajar. >>>Close the door of the refrigerator. 
• Thermostat is set to a very cold level. >>>Set the thermostat to a suitable level. 
 Compressor is not running 
• Protective thermic of the compressor will blow out during sudden power 
failures or plug-out plug-ins as the refrigerant pressure in the cooling system 
of the refrigerator has not been balanced yet. The refrigerator will start running 
approximately after 6 minutes. Please call the service if the refrigerator does not 
startup at the end of this period. 
• The fridge is in defrost cycle. >>>This is normal for a full-automatically defrosting 
refrigerator. Defrosting cycle occurs periodically. 
• The refrigerator is not plugged into the socket. >>>Make sure that the plug is fit 
into the socket. 
• Temperature settings are not made correctly. >>>Select the suitable temperature 
value. 
• There is a power outage. >>>Refrigerator returns to normal operation when the 
power restores. 
The operation noise increases when the refrigerator is running. 
• The operating performance of the refrigerator may change due to the changes in 
the ambient temperature. It is normal and not a fault. 
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 The refrigerator is running frequently or for a long time. 
• New product may be wider than the previous one. Larger refrigerators operate 
for a longer period of time. 
• The room temperature may be high. >>>It is normal that the product operates 
for longer periods in hot ambient. 
• The refrigerator might be plugged in recently or might be loaded with food. 
>>>When the refrigerator is plugged in or loaded with food recently, it will take 
longer for it to attain the set temperature. This is normal. 
• Large amounts of hot food might be put in the refrigerator recently. >>>Do not 
put hot food into the refrigerator. 
• Doors might be opened frequently or left ajar for a long time. >>>The warm air 
that has entered into the refrigerator causes the refrigerator to run for longer 
periods. Do not open the doors frequently. 
• Freezer or fridge compartment door might be left ajar. >>>Check if the doors are 
closed completely. 
• The refrigerator is adjusted to a very low temperature. >>>Adjust the refrigerator 
temperature to a warmer degree and wait until the temperature is achieved. 
• Door seal of the fridge or freezer may be soiled, worn out, broken or not 
properly seated. >>>Clean or replace the seal. Damaged/broken seal causes 
the refrigerator to run for a longer period of time in order to maintain the current 
temperature. 
Freezer temperature is very low while the fridge temperature is sufficient. 
• The freezer temperature is adjusted to a very low value. >>>Adjust the freezer 
temperature to a warmer degree and check. 
Fridge temperature is very low while the freezer temperature is sufficient. 
• The fridge temperature is adjusted to a very low value. >>>Adjust the fridge 
temperature to a warmer degree and check. 
Food kept in the fridge compartment drawers is frozen. 
• The fridge temperature is adjusted to a very high value. >>>Adjust the fridge 
temperature to a lower value and check. 
Temperature in the fridge or freezer is very high. 
• The fridge temperature is adjusted to a very high value. >>>Fridge compartment 
temperature setting has an effect on the temperature of the freezer. Change the 
temperatures of the fridge or freezer and wait until the relevant compartments 
attain a sufficient temperature. 
• Doors are opened frequently or left ajar for a long time. >>>Do not open the 
doors frequently. 
• Door is ajar. >>>Close the door completely. 
• The refrigerator is plugged in or loaded with food recently. >>>This is normal. 
When the refrigerator is plugged in or loaded with food recently, it will take longer 
for it to attain the set temperature. 
• Large amounts of hot food might be put in the refrigerator recently. >>>Do not 
put hot food into the refrigerator. 
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 Vibrations or noise. 
• The floor is not level or stable. >>> If the refrigerator rocks when moved slowly, 
balance it by adjusting its feet. Also make sure that the floor is strong enough to 
carry the refrigerator, and level. 
• The items put onto the refrigerator may cause noise. >>>Remove the items on 
top of the refrigerator. 
There are noises coming from the refrigerator like liquid flowing, spraying, 
etc. 
• Liquid and gas flows occur in accordance with the operating principles of your 
refrigerator. It is normal and not a fault. 
Whistle comes from the refrigerator. 
• Fans are used in order to cool the refrigerator. It is normal and not a fault. 
Condensation on the inner walls of refrigerator. 
• Hot and humid weather increases icing and condensation. It is normal and not 
a fault. 
• Doors are opened frequently or left ajar for a long time. >>>Do not open the 
doors frequently. Close them if they are open. 
• Door is ajar. >>>Close the door completely. 
Humidity occurs on the outside of the refrigerator or between the doors. 
• There might be humidity in the air; this is quite normal in humid weather. When 
the humidity is less, condensation will disappear. 
Bad odour inside the refrigerator. 
• No regular cleaning is performed. >>>Clean the inside of the refrigerator 
regularly with a sponge, lukewarm water or carbonate dissolved in water. 
• Some containers or package materials may cause the smell. >>>Use a different 
container or different brand packaging material. 
• Food is put into the refrigerator in uncovered containers. >>>Keep the food in 
closed containers. Microorganisms spreading out from uncovered containers 
can cause unpleasant odours. 
• Remove the foods that have expired best before dates and spoiled from the 
refrigerator. 
The door is not closing. 
• Food packages are preventing the door from closing. >>>Replace the 
packages that are obstructing the door. 
• The refrigerator is not completely even on the floor. >>>Adjust the feet to 
balance the refrigerator. 
• The floor is not level or strong. >>>Make sure that the floor is level and capable 
to carry the refrigerator. 
Crispers are stuck. 
• The food is touching the ceiling of the drawer. >>>Rearrange food in the 
drawer. 
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Citiţi mai întâi acest manual! 
Stimate client, 
Sperăm că veţi fi mulţumit de acest produs, care a fost fabricat în unităţi moderne  
şi verificat conform celor mai riguroase proceduri de control al calităţii. 
Vă recomandăm să citiţi cu atenţie întregul manual înainte de a folosi produsul;  
păstraţi manualul la îndemână, pentru a-l putea consulta pe viitor. 
 
Acest manual 
• Vă ajută să folosiţi aparatul eficient şi în siguranţă. 
• Citiţi manualul înainte de a instala şi utiliza produsul. 
• Respectaţi instrucţiunile, în special cele referitoare la siguranţă. 
• Păstraţi manualul într-un loc accesibil, pentru a-l putea consulta în viitor. 
• Citiţi şi celelalte documente furnizate cu produsul. 
Reţineţi că acest manual se poate adresa şi altor modele. 
 
Simboluri şi descrierea acestora 
Acest manual de instrucţiuni conţine următoarele simboluri: 

 Informaţii importante sau sfaturi utile privind utilizarea. 

 Pericol de moarte sau pagube materiale. 
 Avertisment privind tensiunea electrică. 

Pentru a asigura o funcționare normală aparatului dvs. care utilizează un agent 
frigorific complet ecologic, R600a (inflamabil numai în anumite condiții), este 
necesar să respectați următoarele reguli: 
Nu împiedicați circulația liberă a aerului în jurul aparatului. 
Nu utilizați dispozitive mecanice pentru a accelera procesul de dezghețare, 
altele decât cele recomandate de către fabricant. 
Nu distrugeți circuitul frigorific. 
Nu utilizați aparate electrice în interiorul compartimentului pentru stocarea 
alimentelor, în afara celor, eventual, recomandate de către fabricant. 
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1. Frigiderul 

Figurile din acest manual sunt schematice, fiind posibil să nu fie identice cu 
produsul dvs. Componentele care nu există în dotarea produsului achiziţionat de 
dvs. sunt prezente pe alte modele. 

1. Panou de control 
2. Luminã interioarã 
3. Ventilator frigider 
4. Suport sticle 
5. Rafturi ajustabile 
6. Compatriment 0°C 
7. Capac cutie de legume cu  umiditate 

controlatã 
8. Cutie de legume cu umiditate controlatã 
9. Suport tãviţă gheaţă şi tãviţă gheaţă 
 

10. Compartiment pentru congelare  
       rapidã 
11. Compartiment pentru pãstrarea  

alimentelor  congelate 
12. Picior reglabil 
13. Etajere 
14. Raft pentru sticle 

15. Ventilator congelator 
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 2. Avertismente importante privind siguranţa 
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Vă rugăm să citiţi următoarele 

instrucţiuni. Dacă acestea nu sunt 
respectate, se pot produce accidentări 
sau pagube materiale. Nerespectarea 
duce la anularea tuturor garanţiilor şi 
asigurărilor privind fiabilitatea. 
Durata de viaţă a produsului pe care 
l-aţi achiziţionat este de 10 ani. În 
această perioadă, vor fi asigurate 
piesele de schimb necesare pentru 
funcţionarea aparatului conform 
parametrilor descrişi. 
 

Destinaţia produsului 
   

  Acest aparat este destinat uzului 
casnic şi aplicaţiilor similare, cum ar fi 

 bucătăriile destinate personalului 
din magazine, birouri şi alte medii 
profesionale; 

 ferme şi utilizarea de către clienţi ai 
hotelurilor, motelurilor şi alte medii de 
tip rezidenţial; 

 medii de tipul pensiunilor; 

 catering şi alte aplicaţii similare din 
afara zonei comerţului cu amănuntul. 
  Nu trebuie folosit în aer liber. 
Utilizarea în aer liber nu este permisă, 
chiar dacă zona este acoperită. 
 

Informaţii generale privind 
siguranţa 
 

• Când doriţi să aruncaţi/depozitaţi la 
deşeuri produsul, vă recomandăm să 
luaţi legătura cu un service autorizat 
pentru detalii despre normele în 
vigoare. 
 

• Luaţi legătura cu un service autorizat 
dacă aveţi întrebări sau probleme cu 
frigiderul. Nu interveniţi şi nu permiteţi 
altor persoane să intervină asupra 
frigiderului fără a anunţa un service 
autorizat. 
 

• Nu mâncaţi îngheţata şi cuburile de 
gheaţă imediat după ce au fost scoase 
din congelator! (Acestea pot provoca 
degerături în interiorul gurii). 
 

• Nu introduceţi băuturi la sticlă sau la 
doză în congelator. Acestea pot crăpa. 

 

• Nu atingeţi alimentele congelate cu 
mâna neprotejată; acestea se pot lipi 
de mână. 
 

• Nu folosiţi vapori şi substanţe de 
curăţare vaporizate la curăţarea şi 
dezgheţarea frigiderului. În caz contrar, 
vaporii pot ajunge la componentele 
electrice, provocând un scurtcircuit sau 
un şoc electric. 
 

• Nu folosiţi componentele frigiderului 
- cum ar fi uşa - pe post de punct de 
sprijin sau treaptă. 
 

• Nu folosiţi aparate electrice în frigider. 
 

• Nu deterioraţi circuitul de răcire cu 
obiecte ascuţite sau cu maşini de 
găurit. Agentul frigorific poate ieşi în 
cazul perforării circuitelor 
evaporatorului, conductelor sau 
suprafeţelor şi poate cauza iritarea 
pielii şi afecţiuni oculare. 
 

• Nu acoperiţi sau blocaţi orificiile de 
ventilare ale frigiderului. 
 

• Reparaţiile aparatelor electrice pot fi 
efectuate numai de personal calificat. 
Reparaţiile efectuate de persoane 
necalificate pot reprezenta un pericol 
pentru utilizator. 
 

• În cazul unei defecţiuni sau în timpul 
lucrărilor de întreţinerea sau reparaţii, 
deconectaţi frigiderul de la priză sau 
scoateţi siguranţa corespunzătoare 
prizei. 
 

• Trageţi de ştecher, nu de cablu. 
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 • Închideţi bine recipientele cu băuturi 
cu conţinut ridicat de alcool şi 
amplasaţi-le vertical. 

• Nu depozitaţi pe acest aparat 
substanţe explozive, cum ar fi 
sprayurile cu agent de propulsare 
inflamabil. 

• Nu folosiţi dispozitive mecanice sau 
alte mijloace de accelerare a 
procesului de dezgheţare, altele decât 
cele recomandate de către producător. 

• Acest aparat nu este destinat utilizării 
de către persoane (inclusiv copii) cu 
capacităţi fizice, senzoriale sau 
mentale reduse sau fără experienţă, cu 
excepţia cazului în care sunt 
supravegheate sau au fost instruite cu 
privire la utilizarea aparatului de către 
persoana responsabilă pentru 
siguranţa lor. 

• Nu utilizaţi frigiderul dacă este 
deteriorat. Dacă aveţi dubii, luaţi 
legătura cu un service. 

• Siguranţa sistemului electric al 
frigiderului este garantată doar dacă 
sistemul de împământare al locuinţei 
dvs. corespunde standardelor. 

• Expunerea aparatului la ploaie, 
zăpadă, soare şi vânt afectează 
siguranţa sistemului electric. 

• Pentru a evita pericolele, luaţi 
legătura cu un service autorizat dacă 
depistaţi o defecţiune a cablului de 
alimentare etc. 

• Nu conectaţi frigiderul la priză în 
timpul instalării. Pericol de moarte sau 
de accidentare gravă. 

• Acest frigider este destinat exclusiv 
păstrării alimentelor. Nu trebuie folosit 
în alte scopuri. 

• Eticheta cu datele tehnice ale 
aparatului se află în interiorul 
frigiderului, în partea stânga-jos. 

• Nu conectaţi frigiderul la sisteme de 
economisire a energiei electrice, 
deoarece acestea îl pot defecta. 
• Dacă frigiderul este dotat cu o lampă 
albastră, nu o priviţi prin dispozitive 
optice. 
 

 

• După deconectarea ştecherului 
frigiderelor cu comandă manuală, 
aşteptaţi minim 5 minute înainte de 
a-l reconecta. 

• În cazul înstrăinării frigiderului, acest 
manual trebuie transmis noului 
proprietar. 

• Evitaţi deteriorarea cablului de 
alimentare în timpul mutării frigiderului. 
Pentru prevenirea incendiilor, cablul 
de alimentare nu trebuie răsucit. Nu 
amplasaţi obiecte grele pe cablul de 
alimentare. Nu atingeţi ştecherul de 
alimentare cu mâinile ude. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Nu conectaţi frigiderul la priză dacă 
aceasta nu este bine fixată. 

• Din motive de siguranţă, nu stropiţi 
cu apă componentele exterioare sau 
interioare ale frigiderului. 

• Nu pulverizaţi materiale inflamabile, 
cum ar fi propan etc., în apropierea 
frigiderului. Pericol de incendiu şi 
explozie. 

• Nu amplasaţi obiecte umplute cu apă 
pe frigider. Pericol de şoc electric sau 
incendiu. 
• Nu supraîncărcaţi frigiderul cu 
alimente. Alimentele pot cădea la 
deschiderea uşii, provocând vătămări 
corporale sau deteriorând frigiderul. Nu 
amplasaţi obiecte pe frigider, deoarece 
acestea pot cădea la deschiderea sau 
închiderea uşii frigiderului. 
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 • Nu păstraţi în frigider materiale care 
necesită păstrarea la o anumită 
temperatură, cum ar fi vaccinurile, 
medicamentele sensibile la 
temperatură, materialele ştiinţifice etc. 

• Dacă nu veţi folosi frigiderul o 
perioadă mai lungă de timp, 
deconectaţi-l de la priză. Izolaţia 
defectă a cablului electric poate 
provoca incendii. 

• Lamelele ştecherului trebuie curăţate 
regulat, în caz contrar pot provoca 
incendii. 

• Dacă picioarele reglabile nu sunt 
amplasate corect, frigiderul se poate 
deplasa. Reglaţi picioarele astfel încât 
frigiderul să aibă o poziţie stabilă pe 
podea. 

• Dacă frigiderul este dotat cu mâner, 
nu apucaţi de mâner atunci când 
mutaţi frigiderul, deoarece mânerul se 
poate rupe. 

• Dacă este necesară amplasarea 
aparatului lângă alt frigider sau 
congelator, distanţa dintre aparate 
trebuie să fie de minim 8 cm. În 
caz contrar, este posibil să apară 
condens pe pereţii laterali învecinaţi. 
 

Pentru produsele cu water 

dispenser: 

• Presiunea din reţeaua de apă nu 
trebuie să scadă sub 1 bar. Presiunea 
din reţeaua de apă nu trebuie să 
depăşească 8 bari. 
 

• Folosiţi numai apă potabilă. 
 

Siguranţa copiilor 

• Dacă uşa este dotată cu o 

încuietoare, nu lăsaţi cheia la 

îndemâna copiilor. 

• Nu lăsaţi copiii să se joace cu 

aparatul. 
 

 

Informaţii privind reciclarea 
deşeurilor de echipamente 
electrice şi electronice (WEEE) 
 

Conform prevederilor legislaţiei privind 
gestionarea deşeurilor, este interzisã 
eliminarea deşeurilor de echipamente 
electrice şi electronice (WEEE) alãturi 
de deşeurile municipale nesortate. Ele 
trebuie predate  la punctele municipale 
de colectare, societãţile autorizate de 
colectare/reciclare sau distribuitori (în 
cazul în care se achiziţioneazã 
echipamente noi de acelaşi tip). 
 

Autoritãţile locale trebuie sã asigure 
spaţiile necesare pentru colectarea 
selectivã a deşeurilor precum şi 
funcţionalitatea acestora. Contactaţi 
societatea de salubrizare sau 
compartimentul specializat din cadrul 
primãriei pentru informaţii detaliate. 
Deşeurile de echipamente electrice şi 
electronice pot fi predate şi 
distribuitorilor, la achiziţionarea de 
echipamente noi de acelaşi tip (schimb 
1 la 1). 
 

Predarea, de cãtre utilizatori, a 
deşeurilor de echipamente electrice şi 
electronice, la punctele de colectare 
municipale, societãţile autorizate de 
colectare/reciclare sau distribuitori (în 
cazul în care se achiziţioneazã 
echipamente noi de acelaşi tip) 
faciliteazã refolosirea, reciclarea sau 
alte forme de valoificare a acestora. 
 

Informaţii cu privire la punctele de 
colectare a deşeurilor de echipamente 
electrice şi electronice, se gãsesc pe 
site-ul Ministerului Mediului şi 
Gospodãririi Apelor, la adresa: 
www.mmediu.ro. 
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 Deşeurile de echipamente electrice şi 
electronice pot conţine substanţe 
periculoase care pot avea un impact 
negativ asupra mediului şi sanãtãţii 
umane în cazul în care WEEE nu sunt 
colectate selectiv şi gestionate conform 
prevederilor legale. 
 

Simbolul de mai jos (o pubelã cu roţi 
baratã cu douã linii în formã de X), 
aplicat pe un echipament electric sau 
electronic, semnificã faptul ca acesta 
face obiectul unei colectãri separate şi 
nu poate fi eliminat împreunã cu 
deşeurile municipale nesortate. 
 
 
 
 
 
 

Avertisment HCA 
Dacă produsul dvs. este echipat cu 
un sistem de răcire cu gaz R600a: 
Acest gaz este inflamabil. Din acest 
motiv, aveţi grijă să nu deterioraţi 
sistemul de răcire şi conductele în 
timpul utilizării şi transportului. În 
cazul deteriorării, feriţi produsul de 
potenţialele surse de incendiu şi 
ventilaţi încăperea în care se află. 
 

Modalităţi de reducere a 
consumului de energie 
 

• Nu lăsaţi uşa frigiderului deschisă 
perioade lungi de timp. 
• Nu introduceţi alimente sau băuturi 
calde în frigider. 
• Nu supraîncărcaţi frigiderul pentru a 
nu bloca circulaţia aerului în interior. 
• Nu instalaţi frigiderul în bătaia razelor 
soarelui sau lângă aparate care emit 
căldură, cum ar fi cuptoare, maşini de 
spălat vase sau calorifere. 
• Păstraţi alimentele în recipiente 
închise. 
• Volumul maxim pentru depozitarea 
alimentelor în congelator este 
obţinut fără a folosi raftul sau sertarul 
congelatorului. Consumul de energie 
al frigiderului este determinat pentru 
situaţia în care congelatorul este 
complet încărcat, fără raft sau 
sertar. Este permisă folosirea unui 
raft sau sertar adaptat la forma şi 
dimensiunea alimentelor de congelat. 
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 3. Instalarea 
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 Reţineţi că producătorul nu îşi 
asumă responsabilitatea în cazul 
nerespectării instrucţiunilor din manual. 
 

Instrucţiuni pentru transportul 
ulterior al frigiderului 
 

1. Frigiderul trebuie golit şi curăţat 
înainte de a fi transportat. 
2. Rafturile, accesoriile, 
compartimentul pentru legume etc. 
trebuie fixate cu bandă adezivă pentru 
a evita deplasarea acestora. 
3. Ambalajul trebuie fixat cu bandă 
groasă şi sfoară rezistentă; respectaţi 
regulile de transport tipărite pe 
ambalaj. 
 

Înainte de a utiliza frigiderul 
 

 Înainte de a utiliza frigiderul, 
verificaţi următoarele aspecte: 
1. Curăţaţi interiorul frigiderului 
conform recomandărilor din secţiunea 
"Întreţinere şi curăţare". 
2. Conectaţi frigiderul la priză. La 
deschiderea uşii, lampa frigiderului se 
va aprinde. 
3. Veţi auzi un zgomot la pornirea 
compresorului. De asemenea, este 
posibil să auziţi alte sunete provenite 
de la lichidele şi gazele din sistemul de 
răcire, indiferent dacă compresorul 
funcţionează sau nu; aceste zgomote 
sunt normale. 
4. Este posibil ca muchiile frontale ale 
frigiderului să se încălzească. Acest 
fenomen este normal. Aceste zone se 
încălzesc pentru a evita condensul. 
 

Conexiunea electrică 
 

Conectaţi produsul la o priză cu 
împământare şi cu o siguranţă de 
capacitate adecvată. 
Important: 
Conexiunea trebuie să respecte 
legislaţia în vigoare. 

 Ştecherul cablului de alimentare 
trebuie să fie uşor accesibil după 
instalare. 

 Tensiunea şi capacitatea siguranţei 
sunt indicate în secţiunea "Specificaţii". 

 Tensiunea reţelei electrice trebuie să 
corespundă tensiunii specificate. 
Nu utilizaţi cabluri prelungitoare şi 
triplu ştechere pentru conectare. 

 Cablurile de alimentare deteriorate 
trebuie înlocuite de un electrician 
calificat. 

 Produsul nu trebuie utilizat înainte 
de a fi reparat! Pericol de 
electrocutare! 
 

Îndepărtarea ambalajului 
 

Ambalajele pot fi periculoase pentru 
copii. Nu lăsaţi ambalajele la îndemâna 
copiilor; depozitaţi-le la deşeuri 
conform normelor în vigoare. Nu le 
depozitaţi împreună cu deşeurile 
menajere. 
Ambalajul frigiderului este produs din 
materiale reciclabile. 
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 Depozitarea la deşeuri a 
frigiderului vechi 
 

Depozitaţi la deşeuri aparatul vechi 
fără a afecta mediul înconjurător. 
Pentru informaţii despre depozitarea 
la deşeuri, puteţi lua legătura cu 
distribuitorul autorizat, cu serviciul de 
salubritate sau cu autorităţile locale. 
Înainte de a depozita frigiderul la 
deşeuri, tăiaţi ştecherul şi, dacă uşa 
este dotată cu sisteme de blocare, 
distrugeţi-le pentru a împiedica 
blocarea copiilor în interior. 
 

Amplasarea şi instalarea 
 

În cazul în care ușa de intrare a 
camerei în care va fi instalat frigiderul 
nu este suficient de lată pentru ca 
aparatul să treacă prin ea, faceți apel 
la un service autorizat pentru a-i 
demonta ușile și pentru a-l trece lateral 
prin ușa încăperii. 
1. Instalați frigiderul într-un loc care 
permite ușurința în utilizare. 
2. Păstrați frigiderul departe de surse 
de căldură, locuri umede și lumina 
directă a soarelui. 
3. Pentru a se realiza o funcționare 
eficientă, în jurul frigiderului trebuie să 
existe o ventilație adecvată. Dacă 
frigiderul urmează să fie amplasat  
într-o nișă în perete, trebuie să existe 
cel puțin 5 cm distanță cu plafonul și 
cel puțin 5 cm cu peretele. Nu 
amplasați produsul pe materiale cum 
ar fi covorul sau mocheta. 
4. Amplasați frigiderul pe o suprafață 
plană pe podea pentru a preveni 
șocurile. 
 

Înlocuirea becului interior 
 

Pentru a schimba lampa din interiorul 
frigiderului, luaţi legãtura cu un service 
autorizat. 
Becul (becurile) folosite în acest aparat 
nu sunt adecvate pentru iluminatul 
casnic. Scopul acestui bec este sã 
ajute utilizatorul sã plaseze alimente în 
frigider/congelator într-un mod sigur și 
confortabil. 
Lãmpile utilizate în acest produs 
trebuie sã reziste la condiţii fizice 
extreme cum ar fi temperaturi sub  
-20°C. 
 

Reversibilitatea ușilor 
 

Dacã doriţi schimbarea poziţiei de 
deschidere a ușilor cereţi asistenţã din 
partea unui service  autorizat. 
 

Reglarea piciorușelor frontale 
 

  Pardoseala sau suportul pe care va fi 
așezat aparatul trebuie sã fie perfect 
nivelat; în caz contrar puteţi regla 
orizontalitatea prin reglajul piciorușelor 
frontale. 
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 4. Pregãtirea 
 
 Instalați frigiderul la cel puțin 30 cm 

distanță față de sursele emitente de 
căldură cum ar fi plite, cuptoare, 
sisteme de încălzire centrală și sobe 
și la cel puțin 5 cm față de 
cuptoarele electrice și nu-l amplasați 
sub lumina directă a soarelui. 

  Temperatura mediului ambiant a 
camerei în care instalați frigider dvs. 
ar trebui să fie de cel puțin 10°C. Nu 
este recomandată funcționarea 
frigiderului într-un mediu mai rece 
deoarece se pot produce perturbații 
în buna funcționare a aparatului. 

   Asigurați-vă că interiorul frigiderului 
este bine curățat. 

   Dacă două frigidere urmează să fie 
instalate unul lângă celălalt, distanța 
dintre ele ar trebui să fie de cel puțin  

    2 cm. 

   Când frigiderul funcționează pentru 
prima dată, vă rugăm să respectați 
următoarele instrucțiuni în primele 
șase ore: 

 Ușa nu trebuie deschisă frecvent. 

 Acesta trebuie să funcționeze fără 
nici un aliment în interior. 

 Nu deconectați frigiderul de la 
rețeaua electrică. 

   În cazul în care are loc o pană de 
curent vă rugăm să consultați 
avertismentele din secțiunea  
"Soluțiile recomandate pentru 
problemele". 

   Ambalajul original şi materialele de 
protecţie ar trebui pãstrate pentru 

    transportul sau mutarea ulterioară. 
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 5. Utlizarea frigiderului 
 

*Optional: Ilustraţiile care apar în acest manual de instrucţiuni sunt şi pot 
sã nu corespundã exact cu produsul dumneavoastrã. Dacã piesele în cauzã nu 
sunt incluse în produsul achiziţionat, atunci este valabil pentru alte modele. 
 

Panou de control  
 

Reglarea temperaturilor se poate face 
prin intermediul panoului de control. 
Temperaturile obţinute în interior pot 
sã varieze în funcţie de condiţiile de 
utilizare ale aparatului: amplasare, 
temperatura mediului ambiant, 
frecvenţa deschiderii uşilor, gradul de 
încãrcare cu alimente. 
Panoul de control vã permite sã setaţi 
temperatura şi controla alte funcţii 
legate de produs fãrã a deschide uşa 
acestuia. Trebuie doar sã apăsaţi 
inscripţiile pe butoanele relevante 
pentru setãrile funcţiei. 
 

1. Funcţia de rãcire rapidã 
Pentru a activa sau dezactiva 
funcţia de rãcire rapidã apãsaţi 
scurt (poz. 1). Indicatorul de rãcire 
rapidã se va stinge, iar produsul va 
reveni la setãrile sale normale. 
Utilizaţi funcţia de rãcire rapidã 
atunci când doriţi sã se rãceascã 
repede alimentele introduse în 
compartimentul frigider. 
 

Dacã doriţi sã se rãceascã cantitãţi 
mari de alimente proaspete, activaţi 
aceastã funcţie înainte de a pune 
mâncarea în frigider. 
Dacã nu este anulatã, rãcirea 
rapidã se va anula automat dupã 
1orã sau atunci când 
compartimentul frigider ajunge la 
temperatura doritã. 
 

2. Indicator rãcire rapidã : 
Acest indicator stã aprins atunci când 
funcţia “rãcire rapidã” este activatã. 
 

3. Funcţia de congelare rapidã 
Pentru a activa sau dezactiva 
funcţia de congelare rapidã apãsaţi 
scurt (poz. 3). Indicatorul de 
congelare rapidã se va stinge, iar 
produsul va reveni la setãrile sale 
normale. 

Simbolul fulg de nea se aprinde 
când aceastã funcţie este activatã. 

Utilizaţi funcţia de congelare rapidã 
atunci când doriţi sã îngheţaţi 
repede alimentele introduse în 
compartimentul congelator.  
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Dacã nu este anulatã,congelarea 
rapidã se va anula automat dupã 
25 ore sau atunci când 
compartimentul congelator ajunge 
la temperatura doritã. 
Se recomandã, înainte de a 
congela o cantitate mai mare de 
alimente, sã activaţi funcţia cu 
câteva ore înainte sã introduceţi 
alimentele în congelator. 
 

4. Indicator congelare rapidã : 
Acest indicator stã aprins atunci când 
funcţia congelare rapidã este activatã. 
 

5. Butonul de setare a temperaturii 
în compartimentul refrigerator 
Apãsaţi acest buton pentru a seta 
temperatura compartimentului 
frigider la 8, 7,6, 5,4,3, 2. Apãsaţi 
acest buton pentru a seta 
temperatura compartimentului 
frigider la valoarea doritã. 
 

6. Indicatorul de temperaturã setatã 
în compatimentul re frigiderator: 
Indicã temperatura setatã în 
compartimentul refrigerator. 
 

7. Eco fuzzy  
Apãsaţi butonul de activare al 
funcţiei « Eco Fuzzy » pentru a 
activa aceastã funcţie. Funcţia 
permite minimizarea consumului de 
energie pentru urmãtoarele 6 ore. 
La activarea funcţiei, se aprinde 
indicatorul. Pentru dezactivarea 
funcţiei de blocare apãsaţi înca o 
datã pe butonul « Eco Fuzzy ». 
Simbolul funcţiei se va stinge 
 

8. Indicatorul Eco fuzzy: 
Indicatorul se aprinde când funcţia 
Eco fuzzy este activã. 
 

9. Temperaturã ridicatã / Indicator 
de semnalare a erorilor 
Acest indicator (!) Se aprinde în 

condiţii de temperaturi ridicate și 
semnalizare erori. 
Vã rugãm sã consultaţi " Soluţii 
recomandate pentru probleme" din 
manual dacã observaţi cã acest 
indicator este aprins. 
 

 

10. Funcţia de economisire a 
energiei  
Atât timp cât produsul lucreazã în 
regim de economisire a energiei 
este aprins indicatorul (eco). Acest 
indicator va fi activat dacã 
temperatura compartimentului 
congelator este setatã la -18°C.  

 Indicatorul funcţiei de 
economisire a energiei se va stinge 
când funcţiile de rãcire rapidã sau 
congelare rapidã vor fi activate. 
 

11. Funcţia de economisire a 
energiei (display oprit):  
Acest simbol se aprinde dupa 1 
minut, când funcţia de economisire 
energie este activatã automat.  

Când funcţia de economisire a 
energiei este activatã, toate 
simbolurile de pe ecran, altele 
decât simbolul de economisire a 
energiei, se vor opri.  

Când funcţia de economisire a 
energiei este activatã, dacã orice 
buton este apãsat sau uşa este 
deschisã, funcţia de economisire a 
energiei va fi anulatã timp de 1 
minut, iar simbolurile de pe ecran 
vor reveni la normal.  
 

12. Indicatorul de economisire 
energie: 
Acest indicator stã aprins când 
funcţia de economisire energie este 
selectatã. 
 

13. Funcţia de blocare a display-ului 
Apãsaţi timp de 3 secunde butonul 
funcţiei de blocare. Simbolul 
funcţiei de blocare se va aprinde şi 
funcţia va fi activatã. Celelalte 
butoane nu vor funcţiona atât timp 
cât funcţia de blocare este activatã. 
Pentru dezactivarea funcţiei de 
blocare apãsaţi din nou 3 secunde 
butonul de blocare. Simbolul 
funcţiei de blocare se va stinge. 
Funcţia de blocare se foloseste şi 
pentru a preveni schimbarea 
temperaturilor setate.  
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 14. Indicator funcţie de bloacare a 
display-ului: 
Acest indicator stã aprins atunci 
când funcţia de blocare a display-
ului este activatã. 
 

15. Butonul de setare a temperaturii 
în compartimentul congelator  
Apãsaţi acest buton pentru a seta 
temperatura compartimentului 
congelator la -18, -19, -20, -21, -22,  
-23, -24,  Apãsaţi acest buton 
pentru a seta temperatura 
compartimentului congelator la 
valoarea doritã.  
 

16. Indicatorul de temperaturã setaã 
în compatimentul congelator: 
Indicã temperatura setatã în 
compartimentul congelator. 
 

17. Funcţia Mod Vacanţã 
Pentru a activa funcţia mod 
vacanţã, apãsaţi butonul pentru 3 
secunde, iar indicatorul „Mod 
Vacanţã” se va activa. 
Când funcţia „Mod Vacanţã” este 
activatã, simbolul este afişat pe 
indicatorul de temperaturã al 
compartimentului frigider şi nu se 
face rãcire activã pe 
compartimentul frigider. Nu este 
indicat sã pãstraţi alimentele în 
compartimentul frigider atunci când 
aceastã funcţie este activatã. 
Celelalte compartimente vor fi 
rãcite în continuare la temperatura 
setatã.  
Pentru anularea acestei funcţii 
apãsaţi butonul mod vacanţã din 
nou. 
 

18. Indicator Mod Vacanţã 
Acest indicator se aprinde atunci 
când funcţia „Mod Vacanţã” este 
activatã. 
 

Sistem de rãcire dublu 
 

  Frigiderul este echipat cu două 
sisteme de răcire separate pentru a 
răci compartimentul pentru alimente 
proaspete și compartimentul 
congelator. Astfel, aerul din 
compartimentul pentru alimente 
proaspete și compartimentul 
congelator să nu se amestece. 
Datorită acestor două sisteme de 
răcire separate, viteza de răcire este 
mult mai mare decât la alte frigidere. 
Mirosuri în cadrul compartimentelor nu 
se amestecã.  
 

Harvest Fresh, 
Fructele și legumele păstrate în 
compartimentele pentru legume și 
iluminate prin tehnologia HarvestFresh 
își păstrează vitaminele pentru o 
perioadă mai lungă datorită luminilor 
albastră, verde, roșie și a ciclurilor de 
lumină-întuneric care simulează un 
ciclu de zi. 

Dacă deschideţi uşa frigiderului în 
timpul perioadei de întuneric a 
tehnologiei HarvestFresh, frigiderul va 
detecta automat acest lucru îi va 
permite luminii albastre-verzi sau a 
celei roşii să ilumineze mai bine 
compartimentul pentru confortul dvs. 
După ce aţi închis uşa frigiderului, 
perioada de întuneric va continua, 
reprezentând timpul de noapte într-un 
ciclu de zi. 
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 1. Alimentele trebuie sã fie congelate 

complet și cât mai repede, numai 
astfel se conservã conținutul de 
vitamine, valoarea lor nutritivã, 
aspectul și gustul lor. Din acest motiv 
se recomandã sã nu se depãșeascã 
capacitatea maximã de congelare a 
aparatului dumneavoastra. 

2. Alimentele deja congelate se vor 
feri de contactul direct cu alimentele 
ce urmeazã a fi congelate. 

3. Asigurați-vă că alimente proaspete 
nu sunt în contactul cu alimentele 
gătite în frigider. 

4. Volumul maxim de păstrare a 
alimentelor congelate se realizează 
fără a utiliza sertarele prevăzute în 
compartimentul congelator. Consumul 
de energie al aparatului este declarat 
în timp ce compartimentul de 
congelare este complet încărcat pe 
rafturi fără utilizarea coșurilor.  
5. Se recomandă să așezați produsele 
alimentare pe raftul de sus a 
congelatorului pentru congelare 
inițială. 
 

Compartiment de zero grade 
 

  Acest compartiment este destinat 
păstrării alimentelor congelate care 
trebuie decongelate lent (carne, peşte, 
pui etc.). Compartimentul de zero 
grade este cea mai rece zonă din 
frigider, în care puteţi păstra în condiţii 
ideale produse lactate (brânză, unt), 
carne, pui sau peşte.  
  Nu introduceţi legume şi/sau fructe în 
acest compartiment. 
 

 

 

Congelarea produselor 
proaspete 
 

 Înveliți sau acoperiţi produsele 
alimentare înainte de a le pune în 
frigider. 

 Lãsaţi alimentele fierbinţi sã se 
rãceascã înainte de a le introduce în 
frigider. 
 Produsele alimentare pe care doriți 
să le congelați trebuie să fie proaspete 
și de bună calitate. 

 Produsele alimentare trebuie să fie 
împărțite în porțiuni în funcție de 
nevoile de consum de zi cu zi ale 
familiei. 

 Produsele alimentare trebuie să fie 
ambalate într-un mod etanș pentru a  
împiedica uscarea, chiar dacă acestea 
vor fi păstrate pentru o perioadă scurtă 
de timp. 

 Materialele care trebuie utilizate 
pentru ambalarea trebuie să fie 
rezistente la frig și umiditate și trebuie 
să fie etanșe. Materialul de ambalare 
a produselor alimentare trebuie să fie 
de o grosime și durabilitate suficientă.  
 Materialele care trebuie utilizate 
pentru ambalarea trebuie să fie 
rezistente la frig și umiditate și trebuie 
să fie etanșe. Materialul de ambalare 
a produselor alimentare trebuie să fie 
de o grosime și durabilitate suficientă.  
În caz contrar, alimentul poate 
deteriora ambalajul. Este important ca 
ambalajul să fie închis în siguranță 
pentru depozitarea în condiții de 
siguranță a alimentelor. 

 Alimentele trebuie sã fie congelate 
complet și cât mai repede, numai 
astfel se conservã conținutul de 
vitamine, valoarea lor nutritivã, 
aspectul și gustul lor. 
 Plasarea alimentelor calde în 
compartimentul congelator face ca 
sistemul de răcire să funcționeze în 
mod continuu, până când produsul 
alimentar este solid înghețat. 
 Vă rugăm să respectați următoarele 
instrucțiuni pentru a obține cele mai 
bune rezultate. 
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Setarea 
temperaturii în 
compartimentul 
congelator 

Setarea 
temperaturii în 
compartimentul 
frigider 

Explicații 

-18°C 4°C 
Aceasta este setarea recomandată, 
normală. 

-20, -22 or -24°C 4°C 
Aceste setări sunt recomandate atunci 
când temperatura ambiantă este mai 
mare de 30°C. 

Congelare rapidã 4°C 

Utilizați atunci când doriți să înghețe 
mâncarea într-un timp scurt. Se 
recomandă să fie utilizată pentru a 
menține calitatea cărnii și a produselor 
din pește. 

-18°C sau mai 
rece 

2°C 

Dacă credeți că în compartimentul 
frigider nu este suficient de rece, din 
cauza deschiderii și închiderea frecventă 
a ușii. 

-18°C sau mai 
rece 

Congelare rapidã 

Puteți să-l utilizați atunci când 
compartimentul frigider este 
supraîncărcat sau dacă doriți să se 
răcească mâncarea rapid. Se recomandă 
să activați funcția de congelarerapidã cu 
4-8 ore înainte de introducerea 
produsului alimentar. 

Recomandări pentru 
conservarea alimentelor 
congelate 
 

 Produsele alimentare pre-ambalate 
congelate din comerț ar trebui să fie 
depozitate în conformitate cu 
instrucțiunile producătorului de 
alimente congelate în compartimentul 
de păstrare a alimentelor congelate. 
 Pentru a se asigura pãstrarea 
calitatãții produsului ar trebui sã tineți 
cont de următoarele puncte: 
1. Puneți pachete în congelator ca 
cât mai repede posibil după 
cumpărare.  
2. Asigurați-vă că pachetele cu 
alimente sunt etichetate și datate. 
3. Nu depășiți "Termenul de garanție",  
de pe ambalaj. 
 

Dezghețarea 
 

Dezghețarea este complet automatã. 
 

Plasarea produselor alimentare 

 

Rafturi 

compartiment de 

congelare 

Alimente congelate 

diverse, cum ar fi 

carnea, peștele, 

înghețată, legume, 

etc. 

Suport pentru 

ouã 
Ouã 

Rafturile 

frigiderului 

Alimente în 

recipiente acoperite 

și recipiente închise 

Rafturi pe ușa 

compartimentului 

frigider 

produse alimentare 

mici ambalate sau 

băuturi (cum ar fi 

lapte, suc de fructe 

și bere) 

Cutie de legume 

și fructe 
Legume și fructe 

Compartiment de 

zero grade 

Produse de 

mezelarie brânză, 

unt, salam, etc.) 
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Recomandări pentru  

compartimentul de alimente 

proaspete 

*opțional 
 

 Nu permite ca alimentele să atingă 

senzorul de temperatură în 

compartimentul de produse pentru 

alimente proaspete. 

 Nu așezați alimentele fierbinți în 

produs. 

 

Informații pentru congelare 
 

 Produse alimentare trebuie să fie 
congelate cât mai repede posibil, 
atunci când sunt puse în congelator 
pentru a le menține în bună calitate. 
Normele impun (conform anumitor 
condiții de măsurare)  ca în congelator 
să poatã fi congelate cel puțin 4,5 kg  
alimente la -18°C sau mai scăzută, la 
temperatura ambiantă de 32°C, în 
termen de 24 de ore pentru fiecare 100 
de litri de volum congelator. 
Este posibilă conservarea alimentelor 
pentru o lungă perioadă de timp doar 
la o temperaturã de -18°C sau mai 
mică. 

 
 Produsele alimentare trebuie să fie 
împărțite în porțiuni în funcție de 
nevoile de consum de zi cu zi ale 
familiei. 
 Produsele alimentare trebuie să fie 
ambalate într-un mod etanș pentru a  
împiedica uscarea, chiar dacă acestea 
vor fi păstrate pentru o perioadă scurtă 
de timp. 

 Materiale necesare pentru ambalare: 
 Bandă adezivă rezistentă la frig 

 Etichete adezive 

 Inele de cauciuc 

 Stilou 
 Materialele care urmează să fie 
utilizate pentru ambalarea produselor 
alimentare trebuie să fie rezistente la 
rupere și rezistente la frig, umiditate, 
miros, uleiuri și acizi. 
 Alimentele deja congelate se vor feri 
de contactul direct cu alimentele ce 
urmeazã a fi congelate. 
 Orice aliment, chiar și parțial 
decongelat, nu mai poate fi recongelat, 
trebuie consumat imediat sau gãtit și 
apoi recongelat. 
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 6. Întreţinere şi curăţare 
 

Protejarea suprafeţelor din 

plastic  
 

  Nu introduceţi în frigider ulei sau 

 alimente gătite în ulei în recipiente 

 fără capac, deoarece acestea vor 

 deteriora suprafeţele din plastic ale 

 frigiderului. Dacă uleiul ajunge pe 

suprafeţele din plastic, curăţaţi-le 

şi  clătiţi-le imediat cu apă caldă. 

 

  Nu curăţaţi aparatul cu benzină, 

 benzen sau substanţe similare. 

 Recomandăm deconectarea 

 aparatului de la priză înainte de 

 curăţare. 

 Nu utilizaţi pentru curăţare 

 instrumente ascuţite sau abrazive, 

 săpun, substanţe de curăţare, 

 detergenţi sau ceară de lustruire. 

  Folosiţi apă călduţă pentru a 
curăţa interiorul, apoi ştergeţi cu o 
cârpă uscată. 

  Ştergeţi interiorul cu o cârpă 
umezită  într-o soluţie de o linguriţă 
de bicarbonat de sodiu dizolvat în 
0,5l apă, apoi ştergeţi cu o cârpă 
uscată. 

  Asiguraţi-vă că nu intră apă în 

 carcasa lămpii şi în alte 
componente electrice. 

  Dacă frigiderul nu va fi utilizat o 

 perioadă lungă de timp, 
deconectaţi-l de la priză şi scoateţi 
toate alimentele, lăsând uşa 
întredeschisă. 

  Verificaţi periodic garniturile uşii, 

 asigurându-vă că nu s-au murdărit 
cu alimente. 

  Pentru a demonta rafturile de pe 
uşă, goliţi-le de alimente, apoi 
ridicaţi-le. 

 Nu utilizați niciodată agenți de 

curățare sau apă care conțin clor 
pentru a curăța suprafețele 
exterioare și părți ale produsului 
acoperite cu crom. Clorul provoacă 
coroziune pe astfel de suprafețe 
metalice. 
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Înainte de a apela la service, citiţi această listă. Puteţi economisi timp şi bani. 

Lista include probleme frecvente care nu sunt provocate de defecte de material  

sau de manoperă.  

Este posibil ca unele funcţii descrise aici să nu existe în produsul dvs. 

 

7. Soluţii recomandate pentru probleme 
 

Frigiderul nu funcţionează 
• Frigiderul este conectat corect la priză? >>>Introduceţi ştecherul în priză. 
• Siguranţa prizei la care este conectat frigiderul este arsă? >>>Verificaţi 
siguranţa. 
Condens pe peretele lateral al compartimentului frigiderului. (MULTI ZONE, 
COOL CONTROL and FLEXI ZONE) 
• Mediu foarte rece. >>>Deschidere frecventă a uşii. Mediu foarte umed. 
Păstrarea alimentelelor lichide în recipiente deschise. Uşă întredeschisă. 
• Selectaţi o temperatură mai joasă. 
• Reduceţi durata sau frecvenţa de deschidere a uşii. 
• Acoperiţi alimentele păstrate în recipiente deschise. 
• Ştergeţi condensul cu o cârpă uscată şi verificaţi dacă apare din nou. 
 Compresorul nu funcţionează 
• Sistemul de protecţie termică a compresorului se va activa în cazul penelor de 
curent sau în cazul deconectării şi reconectării la priză, deoarece presiunea din 
sistemul de răcire nu este încă echilibrată. 
• Frigiderul va porni după circa 6 minute. Apelaţi la service dacă frigiderul nu 
porneşte după această perioadă. 
• Frigiderul este în modul de dezgheţare. >>>Acest mod este normal pentru un 
frigider cu dezgheţare automată. Ciclul de dezgheţare are loc periodic. 
• Frigiderul nu este conectat la priză. >>>Asiguraţi-vă că ştecherul este introdus 
corect în priză. 
• Aţi reglat corect temperatura? Pană de curent. >>>Luaţi legătura cu furnizorul 
de electricitate. 
Zgomotul de funcționare crește atunci când frigiderul este pornit 
• Performanța de funcționare a frigiderului poate varia în funcție de schimbările 
de temperatură din mediul ambiant. Acest fenomen este normal și nu un defect. 
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 Frigiderul porneşte des sau funcţionează perioade lungi de timp. 
• Este posibil ca noul frigider să fie mai mare decât cel vechi. Acest fenomen 
este normal. Frigiderele mari funcţionează perioade lungi de timp. 
• Este posibil ca temperatura din încăpere să fie ridicată. >>>Acest lucru este 
normal. 
• Este posibil ca frigiderul să fi fost conectat recent la priză sau să fi fost umplut 
recent cu alimente. >>>Răcirea completă a frigiderului poate dura două ore 
sau mai mult. 
• Este posibil ca în frigider să fi fost introduse recent cantităţi mari de alimente 
calde. Alimentele calde determină funcţionarea pe perioade lungi de timp a 
frigiderului, până la atingerea temperaturii corespunzătoare. 
• Este posibil ca uşile să fi fost deschise frecvent sau lăsate întredeschise mai 
mult timp. Aerul cald intrat în frigider determină funcţionarea pe perioade mai 
lungi. Deschideţi mai rar uşile. 
• Este posibil ca uşa compartimentului congelatorului sau frigiderului să fi fost 
lăsată întredeschisă. >>>Verificaţi dacă uşile sunt închise corect. 
• Aţi selectat o temperatură foarte joasă. >>>Selectaţi o temperatură mai 
ridicată şi aşteptaţi ca aceasta să fie atinsă. 
• Este posibil ca garnitura uşii frigiderului sau congelatorului să fie murdară, 
uzată, ruptă sau poziţionată incorect. >>>Curăţaţi sau înlocuiţi garnitura. 
Garniturile deteriorate/defecte determină funcţionarea pe perioade lungi de 
timp a frigiderului pentru a se asigura temperatura corectă. 
Temperatura congelatorului este foarte joasă, iar temperatura frigiderului 
este adecvată. 
• Aţi selectat o temperatură foarte joasă a congelatorului. >>>Selectaţi o 
temperatură mai ridicată a congleatorului. 
Temperatura frigiderului este foarte joasă, iar temperatura congelatorului 
este adecvată. 
• Aţi selectat o temperatură foarte joasă a frigiderului. >>>Selectaţi o 
temperatură mai ridicată a frigiderului. 
Alimentele din sertarele frigiderului îngheaţă. 
• Aţi selectat o temperatură foarte joasă a frigiderului. >>>Selectaţi o 
temperatură mai ridicată a frigiderului. 
Temperatura din frigider sau congelator este foarte mare. 
• Aţi selectat o temperatură foarte înaltă a frigiderului. >>>Temperatura setată 
pentru frigider afectează temperatura congelatorului. Modificaţi temperatura 
frigiderului sau congelatorului până când temperatura din frigider sau 
congelator ajunge la un nivel adecvat. 
• Ușile sunt deschise frecvent sau sunt lăsate întredeschise pentru o lungă 
perioadă de timp. >>>Nu deschideți ușile frecvent. 
• Este posibil ca uşa să fie întredeschisă. >>>Închideţi complet uşa. 
• Este posibil ca în frigider să fi fost introduse recent cantităţi mari de alimente 
calde. >>>Aşteptaţi ca frigiderul sau congelatorul să ajungă la temperatura 
adecvată. 
• Este posibil ca frigiderul să fi fost introdus recent în priză. >>>Răcirea 
completă a frigiderului ia mai mult timp, datorită dimensiunii sale. 
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 Vibraţii sau zgomot. 
• Podeaua este denivelată sau instabilă. Frigiderul se clatină când este împins 
uşor. >>>Asiguraţi-vă că podeaua este plană, stabilă şi poate susţine greutatea 
frigiderului. 
• Zgomotul poate fi provocat de obiectele amplasate pe frigider. >>> Aceste 
obiecte trebuie îndepărtate de pe frigider. 
Zgomote asemănătoare curgerii sau pulverizării lichidelor. 
• Funcţionarea frigiderului se bazează pe circulaţia gazelor şi lichidelor. 
>>>Acesta este un fenomen normal şi nu reprezintă o defecţiune. 
Se aude un fluierat de la frigider. 
• Se folosesc ventilatoare pentru a răci frigiderul. >>>Este normal și nu un 
defect. 
Condens pe pereţii interiori ai frigiderului. 
• Mediile calde şi umede favorizează formarea gheţii şi condensului. >>>Acesta 
este un fenomen normal şi nu reprezintă o defecţiune. 
• Uşile sunt întredeschise. >>>Asiguraţi-vă că uşile sunt închise complet. 
• Este posibil ca uşile să fi fost deschise frecvent sau lăsate deschise mai mult 
timp. >>>Deschideţi mai rar uşa. 
Umiditate în exteriorul frigiderului sau între uşi. 
• Este posibil ca mediul să fie umed. >>>Acest fenomen este normal în medii 
umede. 
La reducerea umidităţii, condensul va dispărea. 
Mirosuri neplăcute în frigider. 
• Interiorul frigiderului trebuie curăţat. >>>Curăţaţi interiorul frigiderului folosind 
un burete, apă caldă sau carbonatată. 
• Este posibil ca mirosul să se datoreze unor recipiente sau ambalaje. 
>>>Folosiţi un recipient sau un ambalaj diferit. 
• Alimentele sunt puse în frigider în recipiente neacoperite. >>>Păstrați 
alimentele în recipiente închise. Microorganismele care se răspândesc de la 
recipientele neacoperite pot provoca mirosuri neplăcute. 
• Scoateți din frigider alimentele stricate și cele care au expirat. 
Uşa/uşile nu se închide/închid. 
• Este posibil ca alimentele să împiedice închiderea uşii. >>>Mutaţi alimentele 
care împiedică închiderea uşii. 
• Este posibil ca frigiderul să fie înclinat sau instabil. >>>Ajustaţi picioarele de 
reglare. 
• Podeaua este denivelată sau instabilă. >>>Asiguraţi-vă că podeaua este 
plană şi poate susţine greutatea frigiderului. 
Compartimentele pentru legume sunt blocate. 
• Este posibil ca alimentele să atingă partea superioară a sertarului. 
>>>Rearanjaţi alimentele în sertar. 
Indicatorul de rețea wireless clipește continuu. 
• Dacă conexiunea wireless nu poate fi stabilită sau dacă conexiunea curentă 
este pierdută, acest indicator va clipi continuu>>> verificați modemul /setări de 
conectare. 
• Clipirea pictogramei wireless nu este un factor care afectează răcirea 
produselor, deci nu afectează răcirea sau performanța produsului. 
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