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 Instruc iuni privind siguran a

Pentru siguran a dv. i pentru a asigura utili-
zarea corect  a aparatului, înainte de instala-
re i de prima utilizare, citi i cu aten ie acest
manual de utilizare, inclusiv recomand rile i
avertismentele cuprinse în el. Pentru a evita
erorile inutile i accidentele, este important s
v  asigura i c  toate persoanele care vor folo-
si aparatul cunosc foarte bine modul s u de
func ionare i caracteristicile de siguran .
P stra i aceste instruc iuni i asigura i-v  c
ele vor înso i aparatul în cazul în care este
mutat sau vândut, astfel încât to i utilizatorii,
pe întreaga durat  de via  a aparatului, s  fie
corect informa i cu privire la utilizarea i sigu-
ran a sa.
Pentru siguran a persoanelor i a bunurilor,
respecta i m surile de precau ie din aceste in-
struc iuni de utilizare, deoarece produc torul
nu este responsabil de daunele cauzate prin
nerespectarea acestor cerin e.

Siguran a copiilor i a persoanelor
vulnerabile

• Acest aparat nu trebuie folosit de persoane
(inclusiv copii) cu capacit i fizice, senzoria-
le i mentale reduse, sau lipsi i de expe-
rien  i cuno tin e, cu excep ia cazului în
care sunt supraveghea i sau li s-au dat in-
struc iuni în leg tur  cu folosirea aparatului,
de c tre o persoan  r spunz toare pentru
siguran a lor.
Copiii trebuie supraveghea i ca s  nu se
joace cu aparatul.

• Nu l sa i ambalajele la îndemâna copiilor.
Exist  riscul de sufocare.

• Când arunca i aparatul, scoate i techerul
din priz , t iati cablul de alimentare (cât

mai aproape de aparat) i înl tura i u a,
astfel încât copiii care se joac  s  nu se
poat  electrocuta i s  nu se poat  închide
în untru.

• Dac  acest aparat, care are garnituri mag-
netice la u , înlocuie te un aparat mai ve-
chi care are un sistem de închidere cu arc
(z vor cu resort), face i inutilizabil sistemul
de închidere înainte de a arunca aparatul
vechi. În acest mod nu va putea deveni o
capcan  mortal  pentru un copil.

Aspecte generale referitoare la siguran

Avertizare 

Men ine i libere deschiderile de ventilare din
carcasa aparatului sau din structura în care
este încorporat.

• Acest aparat este destinat pentru conserva-
rea alimentelor i/sau a b uturilor în locuin-
ele normale i la aplica ii similare, cum ar
fi:

– în buc t riile pentru personal din magazi-
ne, birouri i alte medii de lucru;

– casele de la ferme i de c tre clien ii din
hoteluri, moteluri i alte medii de tip rezi-
den ial;

– unit i de cazare cu micul dejun inclus;

– unit i de catering i alte aplica ii similare
care nu fac parte din comer ul cu
am nuntul.

• Nu utiliza i dispozitive mecanice sau alte
mijloace artificiale pentru a accelera proce-
sul de dezghe are.

• Nu utiliza i alte aparate electrice (de ex.
aparate de înghe at ) în interiorul aparate-
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lor de r cire, decât dac  sunt aprobate în
mod special de produc tor în acest scop.

• Nu deteriora i circuitul de r cire.

• Circuitul de r cire al aparatului con ine izo-
butan ca agent de r cire (R600a), un gaz
natural cu un nivel ridicat de compatibilitate
cu mediul înconjur tor, dar care este infla-
mabil.
În timpul transportului i instal rii aparatu-
lui, proceda i cu aten ie pentru a nu deterio-
ra niciuna dintre componentele circuitului
de r cire.
Dac  circuitul de r cire este deteriorat:

– evita i fl c rile deschise i sursele de foc

– aerisi i foarte bine camera în care este
amplasat aparatul

• Este periculos s  modifica i specifica iile
sau s  modifica i acest produs, în orice fel.
Deteriorarea cablului de alimentare poate
produce un scurt-circuit, un incendiu i/sau
electrocutarea.

Avertizare Pentru evitarea oric rui peri-
col, componentele electrice (cablu de ali-

mentare, techer, compresor etc.) trebuie în-
locuite numai de c tre un tehnician de service
autorizat i calificat, cu respectarea normelor
de siguran  în vigoare.

1. Cablul de alimentare nu trebuie s  fie
prelungit.

2. Asigura i-v  ca techerul nu este strivit
sau deteriorat de partea din spate a
aparatului. Un cablu de alimentare stri-
vit sau deteriorat se poate supraînc lzi
i poate produce un incendiu.

3. Trebuie s  pute i accesa u or techerul
aparatului.

4. Nu trage i de cablu.

5. Dac  priza nu este fix , nu introduce i
techerul în priz . Exist  riscul de elec-

trocutare sau de incendiu.

6. Aparatul nu trebuie utilizat f r  a fi
montat capacul becului din interior
(dac  este prev zut).

• Acest aparat este greu. Trebuie s  proce-
da i cu aten ie când îl deplasa i.

• Nu scoate i i nu atinge i alimentele din
compartimentul congelator dac  ave i mâi-
nile umede sau ude, deoarece în acest
mod pielea se poate zgâria sau poate suferi
deger turi.

• Evita i expunerea îndelungat  a aparatului
la lumin  solar  direct .

• Becurile (dac  sunt prev zute) din acest
aparat sunt special destinate aparatelor
electrocasnice. Acestea nu sunt compatibi-
le cu iluminatul locuin ei.

Utilizarea zilnic

• Nu pune i oale fierbin i pe piesele din plas-
tic ale aparatului.

• Nu p stra i gaze i lichide inflamabile în in-
teriorul aparatului, deoarece ar putea explo-
da.

• Nu pune i alimentele în contact cu fantele
de aerisire de pe peretele din spate. (Dac
aparatul este Frost Free -f r  ghea )

• Alimentele congelate nu trebuie s  mai fie
congelate din nou dup  ce s-au dezghe at.

• P stra i alimentele congelate ambalate în
conformitate cu instruc iunile produc torului
alimentelor congelate.

• Recomand rile produc torului aparatului
privind conservarea trebuie respectate cu
stricte e. Consulta i instruc iunile respecti-
ve.

• Nu pune i b uturi gazoase sau carbonatate
în compartimentul congelator, deoarece se
creeaz  presiune asupra recipientului, iar
acesta ar putea exploda, deteriorând apa-
ratul.

• Înghe ata pe b  poate cauza deger turi
dac  e consumat  imediat dup  scoaterea
din aparat.

Între inerea i cur area

• Înainte de a cur a aparatul, opri i-l i scoa-
te i tec rul din priz .

• Nu cur a i aparatul cu obiecte din metal.

• Nu folosi i obiecte ascu ite pentru a în-
dep rta ghea a din aparat. Folosi i o raclet
din plastic.
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Instalarea

Important Pentru racordarea la electricitate
respecta i cu aten ie instruc iunile din
paragrafele specifice.

• Despacheta i aparatul i verifica i s  nu fie
deteriorat. Nu conecta i aparatul dac  este
deteriorat. Comunica i imediat eventualele
defecte magazinului de unde l-a i cump rat.
În acest caz, p stra i ambalajul.

• Se recomand  s  a tepta i cel pu in patru
ore înainte de a conecta aparatul, pentru a
permite uleiului s  curg  înapoi în compre-
sor.

• Trebuie s  se asigure o circula ie adecvat
a aerului în jurul aparatului, în lipsa aces-
teia se poate supraînc lzi. Pentru a ob ine
o ventilare suficient , urma i instruc iunile
referitoare la instalare.

• Aparatul nu trebuie amplasat în apropierea
caloriferului sau a aragazului.

• Asigura i-v  c  dup  instalarea aparatului
priza r mâne accesibil .

Serviciul de Asisten  Tehnic

• Toate lucr rile electrice necesare pentru in-
stalarea acestui aparat trebuie efectuate de
c tre un electrician calificat sau de o per-
soan  competent .

• Acest produs trebuie reparat numai centru
de service autorizat i trebuie s  se folo-
seasc  numai piese de schimb originale.

Protec ia mediului înconjur tor

Acest aparat nu con ine gaze care pot
deteriora stratul de ozon, nici în circuitul

de r cire i nici în materialele de izolare. Apa-
ratul nu poate fi aruncat împreun  cu de euri-
le urbane i cu gunoiul. Spuma izolatoare
con ine gaze inflamabile: aparatul trebuie eli-
minat conform reglement rilor aplicabile ale
autorit ilor locale. Evita i deteriorarea unit ii
de r cire, mai ales în spate, lâng  schimb to-
rul de c ldur . Materialele folosite pentru
acest aparat marcate cu simbolul  sunt re-
ciclabile.

Func ionarea

Pornirea aparatului

Introduce i techerul în priz .
Roti i butonul de reglare a temperaturii la po-
zi ia Înc rcat complet i l sa i aparatul s
func ioneze timp de 24 ore pentru a permite
atingerea temperaturii corecte înainte de a
pune alimentele în interior.
Ajusta i butonul de reglare a temperaturii în
func ie de cantitatea alimentelor stocate.

B

C

A

A Buton de reglare a temperaturii
B Pozi ia Înc rcat la jum tate
C Pozi ia Înc rcat complet

Oprirea aparatului

Pentru a opri aparatul, roti i butonul de reglare
a temperaturii la pozi ia “OFF”.

Reglarea temperaturii

Temperatura din interiorul aparatului este
controlat  prin intermediul butonului de regla-
re, situat pe panoul de comand .
Pentru a utiliza aparatul, proceda i dup  cum
urmeaz :

• roti i butonul de reglare a temperaturii spre
o setare mai joas , pentru a ob ine o r cire
minim .

• roti i butonul de reglare a temperaturii spre
o setare mai mare, pentru a ob ine o r cire
maxim .

În cazul congel rii unor cantit i mici de
alimente, setarea Înc rcat la jum tate es-

te cea mai adecvat .
În cazul congel rii unor cantit i mari de ali-
mente, setarea Înc rcat complet este cea mai
adecvat .
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Panoul de comand

21 3

1 Buton de reglare a temperaturii

2 Indicator luminos de func ionare

3 Indicatorul luminos de alarm  pentru tem-
peratur  înalt

Alarm  pentru temperatur  ridicat

O cre tere a temperaturii în congelator (de
exemplu din cauza unei întreruperi a curentu-
lui) este indicat  de aprinderea becule ului de
alarm .
În timpul fazei de alarm , nu pune i alimente
în interiorul congelatorului.
Când se restabilesc condi iile normale, becu-
le ul de alarm  se va stinge automat.

Prima utilizare

Cur area interiorului

Înainte de a folosi aparatul pentru prima oar ,
sp la i interiorul i toate acesoriile interne cu
ap  c ldu  i cu detergent neutru, pentru a

înl tura mirosul specific de produs nou, apoi
usca i-le bine.

Important Nu folosi i detergen i sau prafuri
abrazive, deoarece vor deteriora suprafa a.

Utilizarea zilnic

Congelarea alimentelor proaspete

Compartimentul congelator este adecvat pen-
tru congelarea alimentelor proaspete i pentru
conservarea pe termen lung a alimentelor
congelate.
Cantitatea maxim  de alimente care poate fi
congelat  într-o perioad  de 24 de ore este
specificat  pe pl cu a cu datele tehnice 2)

Procesul de congelare dureaz  24 ore: în
acest interval de timp nu mai pune i alte ali-
mente de congelat.

Conservarea preparatelor congelate

La prima pornire sau dup  o perioad  de neu-
tilizare i înainte de a introduce alimentele în
compartiment, l sa i aparatul s  func ioneze
timp de 24 ore cu butonul de reglare a tempe-
raturii la pozi ia Înc rcat complet.

Important În cazul dezghe rii accidentale,
de exemplu din cauza unei întreruperi a
curentului, dac  alimentarea electric  a fost
întrerupt  pentru mai mult timp decât valoarea

indicat  în tabelul cu caracteristicile tehnice
din paragraful "Timpul de atingere a condi iilor
normale de func ionare", alimentele
decongelate trebuie consumate rapid sau
trebuie g tite imediat i apoi recongelate
(dup  ce s-au r cit).

Deschiderea i închiderea capacului

Deoarece capacul este echipat cu o etan are
de închidere strâns , nu este u or s  îl redes-
chide i imediat dup  închidere (datorit  vidului
format în interior).
A tepta i câteva minute înainte de a redeschi-
de aparatul. Supapa de vid v  va ajuta s
deschide i capacul.

Avertizare Nu trage i niciodat  cu for
de mâner.

2) Consulta i "Datele tehnice"
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Co urile de p strare

X

Ag a i co urile de
marginea superioar
a congelatorului (X)
sau pune i-le în inte-
riorul congelatorului
(Y).

Y

Roti i i fixa i mâne-
rele pentru aceste
dou  pozi ii a a cum
se arat  în imagine.

Urm toarele imagini arat  câte co uri pot fi
puse în interiorul diferitelor modele de conge-
lator.

606

230

806 946 1061

161113361201

Pute i achizi iona co uri suplimentare de la
centrul local de service.

Sfaturi utile

Recomand ri privind p strarea în
congelator

Pentru a ob ine o congelare eficient , iat  câ-
teva recomand ri importante:

• cantitatea maxim  de alimente care poate fi
congelat  într-o perioad  de 24 de ore este
indicat  pe pl cu a cu datele tehnice;

• procesul de congelare dureaz  24 ore. În
acest interval de timp nu mai pot fi ad uga-
te alte alimente de congelat;

• congela i numai alimente de calitate supe-
rioar , proaspete i bine cur ate;

• face i por ii mici de alimente, care s  se
poat  congela rapid i complet, iar apoi s
pute i dezghe a numai cantitatea necesar ;

• înf ura i alimentele în folie de aluminiu
sau de polietilen  i verifica i ca pachetele
s  fie etan e;

• ave i grij  ca alimentele proaspete, necon-
gelate, s  nu vin  în contact cu cele deja
congelate, evitând astfel cre terea tempe-
raturii celor din urm ;

• alimentele f r  gr sime se p streaz  mai
bine i pe o perioad  mai îndelungat  decât
cele grase; sarea reduce perioada de
p strare a alimentelor;

• înghe atele pe baz  de sucuri, dac  sunt
consumate imediat dup  scoaterea din con-
gelator, pot produce deger turi ale pielii;

• se recomand  s  nota i data congel rii pe
fiecare pachet, pentru a putea ine eviden a
perioadei de conservare.

Recomand ri pentru conservarea
alimentelor congelate

Pentru a ob ine cele mai bune rezultate de la
acest aparat, proceda i astfel:

• controla i ca alimentele congelate comercial
s  fi fost p strate în mod corespunz tor în
magazin;

• ave i grij  ca alimentele congelate s  fie
transferate din magazin în congelator cât
mai repede posibil;

• nu deschide i capacul prea des i nu îl l sa-
i deschis mai mult decât este absolut nece-
sar.

• Dup  dezghe are, alimentele se deterio-
reaz  rapid i nu mai pot fi congelate din
nou.

• Nu dep i i perioada de p strare indicat
de produc torul alimentelor.
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Îngrijirea i cur area

Aten ie Scoate i techerul din priz
înainte de a efectua orice opera ie de

între inere.

Acest aparat con ine hidrocarburi în uni-
tatea de r cire; prin urmare, între inerea

i reînc rcarea trebuie efectuate numai de
tehnicieni autoriza i.

Cur area periodic

1. Stinge i aparatul.

2. Scoate i techerul din priz .

3. Cur a i cu regularitate aparatul i acce-
soriile cu ap  cald  i s pun neutru.
Cur a i cu aten ie etan area capacului.

4. Usca i bine aparatul.

5. Introduce i techerul în priz .

6. Porni i aparatul.

Aten ie Nu utiliza i detergen i, produse
abrazive, produse de cur at extrem de

parfumate sau cear  de lustruire pentru a
cur a interiorul aparatului.
Ave i grij  s  nu deteriora i sistemul de r cire.

Important Zona compresorului nu trebuie
cur at .

Multe substan e speciale de cur at suprafe-
ele din buc t rie con in substan e chimice
care pot ataca/deteriora materialul plastic utili-
zat în acest aparat. Din acest motiv, se reco-
mand  s  cur a i carcasa exterioar  a apara-
tului numai cu ap  cald  în care s-a ad ugat
pu in detergent.

Dezghe area congelatorului

Dezghe a i congelatorul când grosimea stratu-
lui de ghea  atinge aprox. 10-15 mm.
Cel mai bine dezghe a i congelatorul când
con ine pu ine alimente sau chiar deloc.
Pentru a înl tura ghea a, proceda i astfel:

1. Stinge i aparatul.

2. Scoate i alimentele conservate, înf ura-
i-le în mai multe straturi de ziar i pune i-
le într-un loc r coros.

3. L sa i capacul deschis, scoate i dopul de
scurgere a apei i colecta i toat  apa dez-
ghe at  într-o tav . Utiliza i o r zuitoare
pentru a înl tura ghea a rapid.

4. Dup  terminarea dezghe rii, usca i bine
interiorul i pune i iar dopul de scurgere la
loc.

5. Porni i aparatul.

6. Seta i butonul de reglare a temperaturii
pentru a ob ine o r cire maxim  i l sa i
aparatul s  func ioneze dou  sau trei ore
la aceast  setare.

7. Pune i alimentele din nou în comparti-
ment.

Important Nu folosi i niciodat  instrumente de
metal ascu ite pentru a îndep rta ghea a,
deoarece pute i deteriora aparatul. Nu utiliza i
dispozitive mecanice sau alte mijloace
artificiale diferite de cele recomandate de
produc tor, pentru a accelera procesul de
dezghe are. Cre terea temperaturii pachetelor
cu alimente congelate, în timpul dezghe rii,
le poate scurta durata de conservare în
siguran .
Cantitatea de ghea  de pe pere ii aparatului
va cre te dac  umiditatea mediului ambiant
este crescut  i dac  alimentele congelate nu
sunt împachetate corect.

Perioadele de nefunc ionare

Când aparatul nu e utilizat pe perioade lungi,
lua i urm toarele m suri de precau ie:

1. Stinge i aparatul.

2. Scoate i techerul din priz .

3. Scoate i toate alimentele.

4. Dezghe a i i cur a i aparatul i toate ac-
cesoriile.

5. L sa i capacul deschis pentru a preveni
mirosurile nepl cute.

Important Dac  aparatul r mâne în stare de
func ionare, ruga i pe cineva s -l verifice din
când în când, pentru ca alimentele din interior
s  nu se strice în cazul întreruperii curentului
electric.
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Ce trebuie f cut dac ...

Aten ie Înainte de a remedia defec iunile
scoate i techerul din priz .

Numai un electrician calificat sau o persoan
competent  trebuie s  remedieze defec iunile
care nu apar în acest manual.

Important În timpul utiliz rii normale se aud
unele sunete (compresorul, circula ia
agentului de r cire).

Problem Cauz  posibil Solu ie

Aparatul face zgomot. Aparatul nu este sprijinit corect. Verifica i dac  aparatul este stabil
(toate cele patru picioru e trebuie
s  fie pe podea).

Compresorul func ioneaz
în mod continuu.

Temperatura nu este setat  co-
rect.

Seta i o temperatur  mai ridicat .

 Capacul a fost deschis prea des. Nu l sa i capacul deschis mai mult
decât e necesar.

 Capacul nu e închis corect. Verifica i capacul dac  se închid bi-
ne i dac  garniturile sunt nedete-
riorate i curate.

 S-au introdus simultan cantit i
mari de alimente care trebuie con-
gelate.

A tepta i câteva ore i apoi verifica i
din nou temperatura.

 Alimentele introduse în aparat
erau prea calde.

L sa i alimentele s  se r ceasc  la
temperatura camerei înainte de a le
pune în congelator.

 Temperatura camerei în care e in-
stalat aparatul este prea mare
pentru o func ionare corect .

Încerca i s  reduce i temperatura
camerei în care e instalat aparatul.

Becule ul de alarm  pentru
temperatur  ridicat  este
aprins.

În congelator este prea cald. Consulta i "Alarm  pentru tempera-
tur  ridicat ".

 Aparatul a fost pornit recent i
temperatura înc  este prea ridi-
cat .

Consulta i "Alarm  pentru tempera-
tur  ridicat ".

Exist  prea mult  ghea . Produsele nu sunt ambalate co-
rect.

Ambala i produsele mai bine.

 Capacul nu se închide etan  sau
nu este bine închis.

Verifica i capacul dac  se închid bi-
ne i dac  garniturile sunt nedete-
riorate i curate.

 Temperatura nu este setat  co-
rect.

Seta i o temperatur  mai ridicat .

 Dopul de scurgere a apei nu este
pozi ionat corect.

Pozi iona i dopul de scurgere a apei
în mod corect.

Capacul nu se închide de
tot.

Exist  ghea  în exces. Elimina i ghea a în exces.
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Problem Cauz  posibil Solu ie

 Garniturile capacului sunt murdare
sau lipicioase.

Cur a i garniturile capacului.

 Pachetele cu alimente blocheaz
capacul.

Aranja i pachetele în mod corect,
vede i eticheta din interiorul apara-
tului.

Capacul se deschide greu. Garniturile capacului sunt murdare
sau lipicioase.

Cur a i garniturile capacului.

 Supapa este blocat . Verifica i supapa.

Becul nu func ioneaz . Becul este defect. Consulta i paragraful "Înlocuirea be-
cului".

În congelator este prea
cald.

Temperatura nu este setat  co-
rect.

Seta i o temperatur  mai joas .

 Capacul nu se închide etan  sau
nu este bine închis.

Verifica i capacul dac  se închide
bine i dac  garnitura este nedete-
riorat  i curat .

 Înainte de congelare aparatul nu a
fost prer cit suficient.

R ci i în prealabil aparatul un timp
suficient.

 S-au introdus simultan cantit i
mari de alimente care trebuie con-
gelate.

A tepta i câteva ore i apoi verifica i
din nou temperatura. Data viitoare
introduce i, pe rând, cantit i mai
mici de alimente care trebuie con-
gelate.

 Alimentele introduse în aparat
erau prea calde.

L sa i alimentele s  se r ceasc  la
temperatura camerei înainte de a le
pune în congelator.

 Produsele care urmeaz  a fi con-
gelate sunt puse prea aproape
unele de altele.

Pune i produsele astfel încât aerul
rece s  poat  circula printre ele.

 Capacul a fost deschis prea des. Încerca i s  nu deschide i capacul
prea des.

 Capacul a fost l sat deschis mult
timp.

Nu l sa i capacul deschis mai mult
decât e necesar.

În congelator este prea re-
ce.

Temperatura nu este setat  co-
rect.

Seta i o temperatur  mai ridicat .

Aparatul nu func ioneaz
deloc. Nu func ioneaz  nici
r cirea, nici lumina.

techerul nu este introdus corect
în priz .

Conecta i corect techerul.

 Curentul electric nu ajunge la apa-
rat.

Încerca i s  conecta i alt aparat la
priz .

 Aparatul nu este pornit. Porni i aparatul.

 La priz  nu exist  tensiune (încer-
ca i s  conecta i alt aparat la
priz ).

Contacta i un electrician.
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Service

Dac  aparatul dvs. tot nu func ioneaz  cores-
punz tor dup  verific rile de mai sus, contac-
ta i cel mai apropiat centru de service.
Pentru a ob ine un serviciu rapid, este esen-
ial ca atunci când îl solicita i s  specifica i

modelul i num rul de serie al aparatului dvs.,
care pot fi g site fie pe certificatul de garan ie,
fie pe pl cu a cu datele tehnice aflat  pe par-
tea exterioar  dreapta a aparatului.

Înlocuirea becului

1. Deconecta i techerul de la priz .

2. Înlocui i becul cu unul de aceea i putere
i care a fost conceput special pentru uti-

lizarea în aparatele electrocasnice. (pute-
rea maxim  este marcat  pe bec)

3. Introduce i techerul în priz .

4. Deschide i capacul. Verifica i ca becul s
se aprind .

Instalarea

Amplasarea

Avertizare Dac  elimina i un aparat
vechi care are o încuietoare sau un z vor

pe capac, trebuie s  ave i grij  s  le face i
inutilizabile, astfel încât copiii mici s  nu poat
r mâne bloca i în untru.

Important techerul aparatului trebuie s  fie
accesibil dup  instalare.

Acest aparat poate fi instalat într-un spa iu in-
terior uscat i bine aerisit (garaj sau pivni ),
dar pentru a ob ine performan e optime, insta-
la i aparatul într-un loc în care temperatura
ambiant  corespunde clasei climatice indicate
pe pl cu a cu datele tehnice ale aparatului:

Clasa cli-
matic

Temperatura camerei

SN +10 °C la + 32 °C

N +16 °C la + 32 °C

ST +16 °C la + 38 °C

T +16 °C la + 43 °C

Conexiunea electric

Înainte de a conecta aparatul, asigura i-v  c
tensiunea i frecven a indicate pe pl cu a cu
datele tehnice corespund cu sursa de alimen-
tare a locuin ei dv.
Aparatul trebuie s  fie legat la p mânt. te-
cherul cablului electric este prev zut cu un
contact în acest scop. Dac  priza din locuin
nu este legat  la p mânt, conecta i aparatul la
o împ mântare separat , în conformitate cu
reglement rile în vigoare, dup  ce a i consul-
tat un electrician calificat.
Produc torul nu- i asum  nicio responsabili-
tate dac  aceste m suri de siguran  nu sunt
respectate.
Acest aparat este conform cu Directivele
C.E.E.

Norme privind aerisirea

1. Pune i congelatorul în pozi ie orizontal
pe o suprafa  ferm . Aparatul trebuie s
stea pe toate cele patru picioarele.

2. Ave i grij  ca distan a dintre aparat i pe-
retele spate s  fie de 5 cm.
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3. Ave i grij  ca distan a dintre aparat i
p r ile laterale s  fie de 5 cm.

Circula ia aerului în spatele aparatului trebuie
s  fie suficient .

Date tehnice

Dimensiuni În l ime × Lungime x L ime (mm): Mai multe informa ii tehnice sunt specifi-
cate pe pl cu a cu datele tehnice de pe
partea extern  din dreapta a aparatului.

 876 × 806 × 665

Timp de atingere
a condi iilor nor-
male de func io-
nare

28 ore

Informa ii privind mediul

Recicla i materialele marcate cu simbolul  .
Pentru a recicla ambalajele, acestea trebuie
puse în containerele corespunz toare.
Ajuta i la protejarea mediului i a s n t ii
umane i la reciclarea de eurilor din aparatele

electrice i electrocasnice. Nu arunca i
aparatele marcate cu acest simbol 
împreun  cu de eurile menajere. Returna i
produsul la centrul local de reciclare sau
contacta i administra ia ora ului dvs.
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