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Introducere

ww  Acesta este simbolul de avertizare pentru
siguran˛„. V„ avertizeaz„ cu privire la mesajele de
siguran˛„ care v„ informeaz„ despre accidentele
care v„ pot fi fatale sau v„ pot r„ni, pe dvs. sau alte
persoane, ori care pot deteriora produsul. Toate
mesajele de siguran˛„ vor fi precedate de simbolul
de avertizare pentru siguran˛„ ∫i de cuv‚ntul de
semnalare a riscului PERICOL, ATENfiIE sau
PRECAUfiII. Aceste cuvinte Ónseamn„: 

Instruc˛iuni importante pentru siguran˛„

PRECAUfiII ELEMENTARE PENTRU
SIGURANfi√
Acest ghid con˛ine multe mesaje importante pentru
siguran˛„. Citi˛i Óntotdeauna ∫i respecta˛i toate
mesajele de siguran˛„.

Ve˛i fi ucis(„) sau r„nit(„) grav
dac„ nu urma˛i instruc˛iunile. 

ww  PERICOL

Pute˛i fi ucis(„) sau r„nit(„) grav
dac„ nu urma˛i instruc˛iunile.

ww  ATENfiIE

Indic„ o situa˛ie riscant„
iminent„ care, dac„ nu este
evitat„, poate conduce la
v„t„m„ri u∫oare sau medii ori
poate deteriora doar produsul.

Toate mesajele de siguran˛„ vor identifica riscul, v„
vor spune cum s„ reduce˛i posibilitatea unei
v„t„m„ri ∫i ce se poate Ónt‚mpla dac„ nu respecta˛i
instruc˛iunile.

ww  PRECAUfiII

Pentru a reduce riscul de incendiu, electrocutare
sau v„t„mare corporal„ atunci c‚nd folosi˛i acest
produs, respecta˛i precau˛iile de siguran˛„, inclusiv
urm„toarele. Citi˛i toate instruc˛iunile Ónainte de a
folosi acest aparat.

1. C‚nd conecta˛i aparatul la priz„

Trebuie s„ folosi˛i o priz„
dedicat„.
• Folosirea mai multor aparate la

aceea„i priz„ poate provoca un
incendiu.

• Disjunctorul electric poate
deteriora alimentele, iar dozatorul
poate prezenta scurgeri.

Thinner

Nu l„sa˛i ∫tec„rul cu fa˛a Ón sus ∫i
ave˛i grij„ s„ nu fie prins Ón
spatele frigiderului.
Poate curge ap„ Ón„untru sau
∫tec„rul poate fi deteriorat, ceea ce
poate determina apari˛ia unui
incendiu sau o electrocutare.

Thinner

Nu l„sa˛i cablul de alimentare s„
fie Óndoit sau ap„sat de un obiect
greu care Ól poate deteriora.
Cablul de alimentare se poate
deteriora, determin‚nd apari˛ia unui
incendiu sau o electrocutare.

Thinner

Nu modifica˛i ∫i nu prelungi˛i
cablul de alimentare.
V„ pute˛i electrocuta sau pute˛i
provoca un incendiu Ón urma
deterior„rii cablului de alimentare
sau a altor piese.

Thinner

Scoate˛i ∫tec„rul din priz„ c‚nd cur„˛a˛i,
manipula˛i sau Ónlocui˛i becul interior al
frigiderului.
• Pute˛i fi electrocutat(„) sau

r„nit(„). 
• C‚nd Ónlocui˛i becul interior al

frigiderului, asigura˛i-v„ c„ inelul
din cauciuc pentru prevenirea
sc‚nteilor din soclu nu este scos.

Thinner

Dac„, Ón timpul instal„rii, Ómpinge˛i frigiderul
dup„ ce a˛i scos cablul de alimentare, evita˛i
prinderea sau ap„sarea cablului. 
Aceasta ar putea constitui un risc de incendiu sau
electrocutare.
C‚nd Óndep„rta˛i aparatul de perete, ave˛i grij„ s„
nu-l trage˛i peste cablul de alimentare sau s„ nu
deteriora˛i cablul.

ww  ATENfiIE
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Asigura˛i-v„ c„ este f„cut„ Ómp„m‚ntarea.
Consulta˛i un electrician calificat sau o persoan„
de la service dac„ instruc˛iunile de Ómp„m‚ntare
nu sunt complet Ón˛elese sau dac„ nu sunte˛i
sigur c„ aparatul este Ómp„m‚ntat corect.
O Ómp„m„ntare incorect„ poate provoca defec˛iuni
sau electrocutare.
Asigura˛i-v„ c„ introduce˛i
∫tec„rul Óntr-o priz„ dedicat„ 
cu voltajul corespunz„tor ∫i 
cu Ómp„m‚ntare.
Aceasta poate provoca un
incendiu.

Thinner

Nu trage˛i de cablu ∫i nu atinge˛i
∫tec„rul cu m‚inile ude.
Pute˛i fi electrocutat(„) sau r„nit(„).

Thinner

Œndep„rta˛i apa sau praful din
∫tec„r ∫i introduce˛i-l, av‚nd
grij„ s„ fie bine fixate capetele.
Praful, apa sau o conexiune
nesigur„ pot provoca un incendiu
sau o electrocutare.

Thinner

Scoate˛i cablul de alimentare
f„r„ s„ ˛ine˛i de cablu, ci de
cap„tul ∫tec„rului.
Pute˛i provoca o electrocutare, un
scurtcircuit sau un incendiu.

Thinner

Peste 76 cm

Plac„ de cupru 

Cablu de Ómp„m‚ntare 

Œn cazul Ón care cablul de
alimentare sau ∫tec„rul este
deteriorat, ori dac„ orificiile
prizei sunt sl„bite, nu le folosi˛i.
Acestea pot provoca o
electrocutare, un scurtcircuit sau
un incendiu.

Thinner

A∫tepta˛i cel pu˛in 5 minute
Ónainte de a conecta din nou
aparatul la priz„.
Func˛ionarea congelatorului poate
avea de suferit. 

Thinner

Dup„  
5 minute 

2. C‚nd folosi˛i frigiderul

Nu a∫eza˛i obiecte grele sau
periculoase (recipiente cu
lichide) pe frigider.
Pot c„dea ∫i cauza v„t„m„ri,
incendiu sau electrocutare la
deschiderea sau Ónchiderea u∫ii.

Thinner

Nu instala˛i frigiderul Óntr-un loc
ud sau Óntr-un loc Ón care ajunge
apa sau ploaia.
Deteriorarea izola˛iei p„r˛ilor
electrice poate provoca scurgeri de
curent.

Thinner

Nu l„sa˛i copiii s„ intre Ón
interiorul produsului.
Dac„ un copil intr„ Ón frigider, via˛a
lui poate fi pus„ Ón pericol.

Thinner

Deschiderea ∫i Ónchiderea cu putere a u∫ii
frigiderului poate determina c„derea alimentelor
p„strate Ón co∫ul frigiderului Ón urma impactului,
r„nindu-v„ astfel picioarele; prin urmare, lua˛i-v„
m„suri de precau˛ie.

Nu v„ ag„˛a˛i de u∫„ sau de
rafturile u∫ii ∫i nici de
compartimentul de r„cire.
Frigiderul poate c„dea sau v„
pute˛i r„ni la m‚ini. Mai ales nu
l„sa˛i copiii s„ fac„ astfel de
lucruri.

Thinner

Instruc˛iuni importante pentru siguran˛„
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Nu folosi˛i ∫i nu p„stra˛i Ón
frigider sau Ón apropierea
acestuia substan˛e
inflamabile, eter, benzen,
alcool, medicamente, gaz PL,
doze cu pulverizare sau
produse cosmetice.
Pot provoca explozie sau incendiu.

Benzene

E
ther

Thinner

Thinner

Introducere

Instruc˛iuni importante pentru siguran˛„

Evita˛i aparatele de Ónc„lzit.
Instala˛i aparatul astfel Ónc‚t
s„ fie departe de foc, cum
sunt locurile Ón care sunt
scurgeri de gaze inflamabile.
Pot provoca un incendiu.

Thinner

Nu a∫eza˛i pe frigider vaze cu
flori, ce∫ti, produse cosmetice,
medicamente sau alte recipiente
cu ap„.
Prin c„dere, pot provoca un
incendiu, electrocutare sau
v„t„mare.

Thinner

Nu pune˛i o lum‚nare aprins„ Ón
frigider pentru Óndep„rtarea
mirosurilor. Pentru a usca
interiorul nu utiliza˛i un usc„tor ∫i
nu aprinde˛i o lum‚nare pentru a
Óndep„rta mirosul.
Pot provoca explozie sau incendiu.

Thinner

Nu p„stra˛i medicamente sau
materiale de interes academic Ón
frigider.
Dac„ p„stra˛i materiale care
necesit„ un control strict al
temperaturii, acestea se pot
deteriora sau poate avea loc o
reac˛ie nea∫teptat„, ceea ce poate
constitui un risc.

The Academic 
Medicine

The Medicine

Thinner

Nu folosi˛i pulverizatoare
inflamabile Ón apropierea
frigiderului.
Pot provoca un incendiu.

Thinner

Œn caz de tunete ∫i fulgere sau
dac„ nu utiliza˛i aparatul o
perioad„ mai lung„, scoate˛i
cablul de alimentare din priz„.
Exist„ pericolul electrocut„rii sau
provoc„rii unui incendiu.

Thinner

Nu pulveriza˛i ap„ pe partea
exterioar„ sau interioar„ a
frigiderului ∫i nu cur„˛a˛i
aparatul cu benzen sau solven˛i.
Deteriorarea izola˛iei p„r˛ilor
electrice poate provoca
electrocutare sau incendiu.

Thinner
Thinner

Œn cazul Ón care frigiderul
eman„ un miros nepl„cut sau
fum, scoate˛i-l imediat din
prizŒ ∫i contacta˛i centrul de
service.
Poate fi provocat un incendiu.

Thinner

Œn cazul unei scurgeri de gaz, nu atinge˛i
frigiderul sau priza ∫i aerisi˛i imediat Ónc„perea.
• O explozie determinat„ de o

sc‚nteie poate provoca
incendiu sau arsuri.

• Deoarece acest frigider
folose∫te gaze naturale
(izobutan, R600a) ca agent frigorific acceptat
pentru protec˛ia mediului, chiar ∫i o cantitate
redus„ (80-90 g) este inflamabil„. Œn cazul Ón care
apar scurgeri de gaz Ón urma unei deterior„ri
grave Ón timpul transportului, instal„rii sau folosirii
frigiderului, orice sc‚nteie poate provoca incendiu
sau arsuri.

Thinner

Dac„ frigiderul a stat Ón ap„,
folosi˛i-l numai dup„ ce Ól
verifica˛i.
Pute˛i fi electrocutat(„) sau se
poate isca un incendiu.

Thinner

Centrul de service
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Instruc˛iuni importante pentru siguran˛„

Nu l„sa˛i nici o persoan„, cu
excep˛ia personalului
calificat, s„ demonteze, s„
repare sau s„ aduc„
modific„ri frigiderului.
Pute˛i fi r„nit(„), electrocutat(„)
sau se poate isca un incendiu.

Thinner

Nu folosi˛i frigiderul pentru alte
destina˛ii dec‚t cele casnice (nu
p„stra˛i medicamente sau
materiale pentru analiz„, nu-l
folosi˛i pe vapor etc.).
Poate constitui un risc nea∫teptat
de incendiu, electrocutare,
deteriorare a materialului p„strat Ón
interior sau se poate produce o
reac˛ie chimic„.

Thinner

C‚nd arunca˛i frigiderul,
scoate˛i materialele de
ambalare din u∫„.
Un copil se poate bloca Ón„untru.

Thinner

Acest aparat nu este conceput pentru a fi utilizat
de c„tre persoane (inclusiv copii) cu capacit„˛i
fizice, senzoriale sau mintale reduse sau c„rora
le lipsesc experien˛a ∫i cuno∫tin˛ele, except‚nd
cazul Ón care sunt supravegheate sau au primit
instruc˛iuni Ón leg„tur„ cu utilizarea aparatului,
din partea unei persoane responsabile pentru
siguran˛a lor.

Copiii trebuie supraveghea˛i pentru a v„ asigura
c„ nu se joac„ cu aparatul.

Nu introduce˛i m‚inile sau
instrumente metalice Ón
orificiul de ie∫ire a aerului
rece, Ón acoperitoare, Ón
partea inferioar„ a
frigiderului, Ón gr„tarul
rezistent la c„ldur„ (orificiul
de evacuare) din partea din
spate.
Pute˛i fi electrocutat(„) sau r„nit(„).

Thinner

Instala˛i frigiderul pe o podea
solid„ ∫i dreapt„.
Dac„ Ól instala˛i Óntr-un loc instabil,
acest lucru poate avea consecin˛e
fatale, din cauza c„derii frigiderului
la deschiderea sau Ónchiderea u∫ii.

Thinner

Nu pune˛i Ón frigider alimente f„r„ nicio ordine.
Alimentele pot c„dea Ón timpul deschiderii ∫i
Ónchiderii u∫ii frigiderului ∫i pot r„ni persoanele.

Nu atinge˛i alimentele sau
recipientele din congelator cu
m‚inile ude. 
Pute˛i c„p„ta deger„turi.

Thinner

Nu pune˛i sticle Ón congelator.
Con˛inutul poate Ónghe˛a, iar sticla
se poate sparge, provoc‚nd
v„t„m„ri.

Thinner

Œnc„lcarea acestei instruc˛iuni poate determina
v„t„m„ri corporale sau deteriorarea locuin˛ei sau a
mobilei. V„ rug„m s„ v„ lua˛i de fiecare dat„ m„suri
de precau˛ie.

ww  PRECAUfiII

Nu introduce˛i m‚inile Ón partea
inferioar· a frigiderului.
Placa metalic„ din partea de jos
poate provoca r„niri.

Thinner

7



Introducere

Deoarece deschiderea sau Ónchiderea u∫ii
combinei frigorifice poate provoca v„t„marea
corporal„ a persoanelor din jur, v„ rug„m s„ v„
lua˛i m„suri de precau˛ie.
Deschiderea sau Ónchiderea
u∫ii poate determina prinderea
picioarelor sau a m‚inilor Ón
deschiz„tura u∫ii sau r„nirea
unui copil de c„tre col˛ul
acesteia.

Thinner

Nu pune˛i animale vii Ón frigider.

Thinner

C‚nd transporta˛i frigiderul, ˛ine˛i-l de barele-
m‚ner aflate Ón partea din fa˛„ jos ∫i Ón partea
din spate sus.
Œn caz contrar, v„ pot aluneca
m‚inile ∫i v„ pute˛i r„ni.
Deoarece produsul este greu,
dac„ este transportat de c„tre
o singur„ persoan„ se pot provoca r„niri sau
accidente.

Thinner

Instruc˛iuni importante pentru siguran˛„

Precau˛ii

• Acest frigider cu congelator trebuie instalat Ón
mod corect ∫i amplasat Ón conformitate cu
instruc˛iunile de instalare, Ónainte de a fi pus Ón
func˛iune.

• Nu scoate˛i frigiderul din priz„ tr„g‚nd de
cablul de alimentare. fiine˛i bine de ∫tec„r ∫i
trage˛i-l din priz„.

• Dup„ ce frigiderul cu congelator a fost pus Ón
func˛iune, nu atinge˛i suprafe˛ele reci din
compartimentul congelatorului, mai ales dac„
ave˛i m‚inile umede sau ude. Se poate
Ónt‚mpla s„ vi se lipeasc„ pielea de aceste
suprafe˛e extrem de reci.

Priza de alimentare pentru frigiderul cu congelator
trebuie s„ se afle Óntr-un loc accesibil, pentru
deconectare rapid„ Ón caz de urgen˛„.

Risc de blocare a copiilor. 
Œnainte de a arunca vechiul frigider sau
congelator, scoate˛i u∫ile.
L„sa˛i rafturile la locul lor, astfel Ónc‚t copiii s„ nu
poat„ intra Ón„untru.

Accesibilitatea prizei de alimentare

• Nu depozitați benzină sau alte substanțe ori lichide 

• Nu depozitaţi substanţe explozive precum 

  în acest aparat.

Nu depozitați

Œn cazul Ón care cablul de alimentare este deteriorat,
trebuie Ónlocuit de produc„tor sau de agentul s„u
de service, ori de c„tre o persoan„ similar„
calificat„, pentru a evita accidentele.

Œnlocuirea cablului de alimentare

Œn caz de scurtcircuit electric, Ómp„m‚ntarea
reduce riscul de ∫oc electric, printr-un cablu de
scurgere a curentului electric. Pentru a preveni un
eventual ∫oc electric, acest aparat trebuie
Ómp„m‚ntat. Utilizarea neadecvat„ a prizei de
Ómp„m‚ntare poate conduce la ∫oc electric. 

Œmp„m‚ntare

Pericol

ww  ATENfiIE
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Instruc˛iuni importante pentru siguran˛„

ww  Ave˛i grij„ ca orificiile de ventilare ale
aparatului sau Óncastrate Ón acesta s„ nu fie
obstruc˛ionate.

ww  Nu folosi˛i instrumente mecanice sau alte
mijloace de accelerare a procesului de
dezghe˛are, altele dec‚t cele recomandate de
produc„tor. 

ww  Nu deteriora˛i circuitul frigorific.
ww  Nu folosi˛i aparate electrice Ón interiorul

compartimentelor de p„strare a alimentelor,
dec‚t dac„ sunt de tipul recomandat de
produc„tor. 

ww  Agentul frigorific ∫i gazul de refulare folosite la
aparat necesit„ proceduri speciale de
evacuare. Pentru evacuare, consulta˛i agentul
de service sau o persoan„ cu calific„ri
similare.

Acest aparat con˛ine o cantitate mic„ de agent
frigorific cu izobutan (R600a), un gaz natural cu
compatibilitate ridicat„ de mediu, care este Óns„
∫i inflamabil. C‚nd transporta˛i ∫i instala˛i
aparatul, ave˛i grij„ s„ v„ asigura˛i c„ nu se
deterioreaz„ nici o component„ a circuitului
frigorific. Agentul frigorific care ˛‚∫ne∫te din ˛evi
se poate aprinde sau poate cauza v„t„m„ri la
nivelul ochilor. Dac„ se detecteaz„ o scurgere,
evita˛i flac„ra deschis„ ori posibile surse de
aprindere ∫i aerisi˛i Ónc„perea Ón care se afl„
aparatul, timp de c‚teva minute.
Pentru a evita crearea unui amestec de gaz
inflamabil Ón cazul apari˛iei unei scurgeri Ón circuitul
frigorific, dimensiunea Ónc„perii Ón care se afl„
aparatul depinde de cantitatea de agent frigorific
folosit„. Œnc„perea trebuie s„ aib„ c‚te 1 m2 pentru
fiecare 8 g de agent frigorific R600a din interiorul
aparatului. Cantitatea de agent frigorific din aparatul
dvs. este ar„tat„ pe pl„cu˛a de identificare din
interiorul acestuia.
Nu porni˛i aparatul dac„ d„ semne de deteriorare.
Dac„ ave˛i dubii, consulta˛i dealerul.

• Dac„ priza de perete este sl„bit„, nu
introduce˛i cablul de alimentare. 
Se poate produce un ∫oc electric sau incendiu.

• Nu scoate˛i frigiderul din priz„ tr„g‚nd de
cablul de alimentare. fiine˛i bine de ∫tec„r ∫i
trage˛i-l din priz„. 
Pute˛i deconecta un cablu ∫i produce un
scurtcircuit.

• Nu folosi˛i o c‚rp„ ud„ sau umed„ atunci c‚nd
cur„˛a˛i ∫tec„rul. Œndep„rta˛i orice corpuri
str„ine din picioru∫ele ∫tec„rului. 
Œn caz contrar, exist„ un risc de incendiu.

• Dup„ ce a˛i scos aparatul din priz„, a∫tepta˛i
cel pu˛in cinci minute Ónainte de a-l conecta
din nou la priz„. 
Func˛ionarea anormal„ a frigiderului poate
conduce la pagube materiale.

• Scoate˛i frigiderul din priz„ dac„ nu-l folosi˛i o
perioad„ mai lung„. 
Orice deteriorare a sistemului de izolare poate
cauza incendiu.

• Nu l„sa˛i copiii s„ ating„ panoul de control din
partea frontal„ a aparatului sau s„ se joace cu
el.

• Agentul frigorific folosit Ón frigider/congelator
∫i gazele din materialul izolant necesit„
proceduri speciale de evacuare. Asigura˛i-v„
c„ nici una dintre ˛evile din spatele aparatului
nu este deteriorat„, Ónainte de evacuare.

Nu utiliza˛i o ma∫in„ de sp„lat vase pentru
cur„˛area sertarelor inferioare; temperatura
crescut„ poate deteriora co∫urile, ceea ce le-ar
face inutilizabile. 

ww  ATENfiIE ww  PRECAUfiII

ww  ATENfiIE
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Introducere

Nume model : GB7143**(A/B/G/P/R)*

Bec

Colt pentru
produse lactate

Tavita pentru oua

Cosul din usa

Rezervor de apa 
(Op˛ional)

Pomp„ de ap„
(Op˛ional)

Cosul din usa
(Op˛ional)

M‚ner deschidere
EZ (Op˛ional)

Raft din sticla
detasabil

Raft pentru sticle

OPTI-Zone
(Op˛ional)

T„vi˛„ pentru ghea˛„,
cu r„sucire

Cutia pentru gheata

Compartiment
congelator

Raft din s‚rm„

Picioruse ajustabile
pentru nivelare

Sertar pentru legume

Dispozitiv automat de
fabricat ghea˛„

Rezervor de apa 
(Op˛ional)

Identificarea componentelor

Not„

Dac„ constata˛i c„ aparatul dvs. nu dispune de anumite componente, este posibil ca acestea s„ fie
disponibile numai la alte modele. (adic„ àOPTI-Zoneá nu este inclus„ la toate modelele)

GB7143**(A/B)
Cutia pentru

gheata
(Op˛ional)

Procesul de congelare 
are loc cel mai rapid pe
raftul marcat.

1*

1* Cosul din usa
(Op˛ional)

Zona climatic„ '0'
(Op˛ional)

(Op˛ional)

10
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Introducere

Raft din sticla
detasabil

Raft pentru sticle

OPTI-Zone
(Op˛ional)

T„vi˛„ pentru ghea˛„,
cu r„sucire

Cutia pentru gheata

Compartiment
congelator

Raft din s‚rm„

Picioruse ajustabile
pentru nivelare

Sertar pentru legume

Nume model : GB7138****

Procesul de congelare 
are loc cel mai rapid pe
raftul marcat.

Bec

Colt pentru
produse lactate

Tavita pentru oua

Rezervor de apa 
(Op˛ional)

Pomp„ de ap„
(Op˛ional)

Cosul din usa

M‚ner deschidere
EZ (Op˛ional)

1*

2*

2*
1*

Cosul din usa
(Op˛ional)

Cosul din usa
(Op˛ional)

Not„

Dac„ constata˛i c„ aparatul dvs. nu dispune de anumite componente, este posibil ca acestea s„ fie
disponibile numai la alte modele. (adic„ àOPTI-Zoneá nu este inclus„ la toate modelele)

Zona climatic„ '0'
(Op˛ional)

(Op˛ional)

11



Not„

Dac„ constata˛i c„ aparatul dvs. nu dispune de anumite componente, este posibil ca acestea s„ fie
disponibile numai la alte modele. 

Introducere

12

Identifi carea Componentelor
Model: GB5219****
 GB5237****
 GB5240****
 GB*530*****
 GB*539*****

Bec Smart DiagnosisTM

(Opţional)

Raft din sticla 
detasabil
(2 sau 3)

Tavita pentru oua
(Opţional)

Colt pentru produse 
lactate
/ Cosul din usa
(Opţional)

Cosul din usa
(2 sau 3)

Mâner deschidere EZ 
(Opţional)

Rezervor de apa 
(Opţional)Sertar pentru legume

Se utilizează pentru 
păstrarea fructelor 
și a legumelor mai 

proaspete și mai 
crocante.

Zona climatică '0'
(Opţional) 

Sertar gheaă

Recipient gheaă
(Opţional) 

Raft din sărmă
(Opţional)

Compartiment 
congelator

Picioruse ajustabile 
pentru nivelare  

Procesul de congelare are loc cel 
mai rapid pe raftul marcat.

GB5219**E* GB5219**F*
GB5237**E* GB5237**F*
GB5240**A* GB5240**C*
GB*530**CF* GB*530**CP* GB*530**QP* GB*530**QW*
GB*539**CF* GB*539**CP* GB*539**QP*



Introducere
R
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Not„

Dac„ constata˛i c„ aparatul dvs. nu dispune de anumite componente, este posibil ca acestea s„ fie
disponibile numai la alte modele. 

13

Lamp Smart DiagnosisTM

(Opţional)

Raft din sticla 
detasabil
(3 sau 4)

Tavita pentru oua
(Opţional)

Cosul din usa
(3 sau 4)

Mâner deschidere EZ 
(Opţional)

Sertar pentru legume
Se utilizează pentru 

păstrarea fructelor 
și a legumelor mai 

proaspete și mai 
crocante.

Sertar gheaă

Recipient gheaă
(Opţional) 

Raft din sărmă
(Opţional)

Compartiment 
congelator

Picioruse ajustabile 
pentru nivelare  

Procesul de congelare are loc cel 
mai rapid pe raftul marcat.

Identifi carea Componentelor
Model: GB5234****
 GB5237****
 GB5240****
 GB*539*****

GB5234**H* GB5234**I*
GB5237**G* GB5237**J* GB5237PMG
GB5240**D*
GBB539**H** GB*539**QW*

Rezervor de apa 
(Opţional)



Introducere

Nume model : GB5240****

Identificarea componentelor

Not„

Dac„ constata˛i c„ aparatul dvs. nu dispune de anumite componente, este posibil ca acestea s„ fie
disponibile numai la alte modele. 

Bec

Raft din sticla
detasabil

Sertar pentru
legume

Se utilizeaz„
pentru p„strarea

fructelor ∫i a
legumelor mai

proaspete ∫i mai
crocante.

Zona climatic„ '0'
(Op˛ional)

Sertar ghea„
Recipient ghea„

(Op˛ional)

Picioruse
ajustabile

pentru nivelare

Cosul din usa

Rezervor de apa 
(Op˛ional)

Cosul din usa

Colt pentru produse
lactate (Op˛ional)

Tavita pentru oua
(Op˛ional)

Raft din s‚rm„

Compartiment
congelator

M‚ner deschidere
EZ (Op˛ional)

14



R
O

M
¬

N
√

Nume model : GB5237****
Bec

Raft din sticla
detasabil

Sertar pentru
legume

Se utilizeaz„
pentru p„strarea

fructelor ∫i a
legumelor mai

proaspete ∫i mai
crocante.

Zona climatic„ '0'
(Op˛ional)

Sertar ghea„
Recipient ghea„

(Op˛ional)

Picioruse
ajustabile

pentru nivelare

Cosul din usa

Rezervor de apa 
(Op˛ional)

Cosul din usa

Colt pentru produse
lactate (Op˛ional)

Tavita pentru oua
(Op˛ional)

Not„

Dac„ constata˛i c„ aparatul dvs. nu dispune de anumite componente, este posibil ca acestea s„ fie
disponibile numai la alte modele. 

Introducere

Raft din s‚rm„

Compartiment
congelator

M‚ner deschidere
EZ (Op˛ional)
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Introducere

Nume model : GB5234****
Bec

Raft din sticla
detasabil

Sertar pentru
legume

Se utilizeaz„
pentru p„strarea

fructelor ∫i a
legumelor mai

proaspete ∫i mai
crocante.

Sertar ghea„

Picioruse
ajustabile

pentru nivelare

Cosul din usa

Cosul din usa

Not„

Dac„ constata˛i c„ aparatul dvs. nu dispune de anumite componente, este posibil ca acestea s„ fie
disponibile numai la alte modele. 

Raft din s‚rm„

Compartiment
congelator

Introducere

M‚ner deschidere
EZ (Op˛ional)

16
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8. Pentru a asigura circulaţia aerului necesară, trebuie 
să lăsaţi destul spaţiu de �ecare parte, în partea 
superioară şi în spatele frigiderului-congelatorului. 
Reglaţi opritoarele de limitare din colţurile 
superioare ale plăcii posterioare a dispozitivului, 
după cum se prezintă în Fig. 1. Opritoarele (2) se 
pot găsi în sertarul din interiorulcompartimentului 
frigiderului.

Disponibil numai la unele modele:

1. Alege˛i un loc potrivit. 
A∫eza˛i frigiderul cu congelator Óntr-un loc unde
s„ fie u∫or de utilizat.

2. Evita˛i s„ a∫eza˛i aparatul Ón apropierea surselor
de c„ldur„, luminii directe a soarelui sau
umezelii.

3. Pentru a asigura o circulare adecvat„ a aerului
Ón jurul frigiderului cu congelator, l„sa˛i un spa˛iu
suficient Ón ambele p„r˛i, ca ∫i deasupra, ∫i o
distan˛„ de cel pu˛in 2 inci (5 cm) fa˛„ de
peretele din spate.

4. Pentru a evita vibra˛iile, aparatul trebuie nivelat. 
Dac„ este necesar, ajusta˛i picioru∫ele pentru a
compensa o podea cu neregularit„˛i. 
Partea frontal„ trebuie s„ fie pu˛in mai sus dec‚t
cea din spate, pentru a ajuta la Ónchiderea u∫ii. 
Picioru∫ele ajustabile pot fi rotite cu u∫urin˛„,
Ónclin‚nd u∫or frigiderul. 
Roti˛i picioru∫ele ajustabile Ón sensul invers al
acelor de ceasornic (       ) pentru a ridica
aparatul ∫i Ón sensul acelor de ceasornic (       )
pentru a-l coborÓ.

5. Cur„˛a˛i bine frigiderul cu congelator ∫i ∫terge˛i
tot praful acumulat Ón timpul transportului.

6. Instala˛i accesoriile cu ar fi cutia pentru cuburi
de ghea˛„ etc. la locurile lor. Acestea sunt
ambalate Ómpreun„, pentru a preveni eventualele
deterior„ri Ón timpul transportului.

7. Conecta˛i cablul de alimentare (sau ∫tec„rul) la
priz„. Nu mai conecta˛i ∫i alte aparate la aceea∫i
priz„.

Instalare
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Instalare

1

2

Fig. 1. Împingeţi opritorul (2) în piesă (1) până la capăt.

Fig. 2. Împingeţi frigiderul spre perete. 
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C‚nd frigiderul cu congelator este instalat, l„sa˛i-l
2-3 ore pentru a se stabiliza la temperatura normal„
de func˛ionare, Ónainte de a-l umple cu alimente
proaspete sau congelate.
Dac„ scoate˛i cablul din priz„, l„sa˛i s„ treac„ 
5 minute Ónainte de a reporni aparatul.
Acum frigiderul cu congelator este gata de utilizare.

S„ Óncepem

Aparatul este destinat să funcioneze la limita mediei
temperaturii înconjurătoare, în funcie de zonele
climatice. Nu folosii aparatul la o temperat ură în
afara limitei sale. Clasa climatică a aparatului este
indicată pe tabelul cu descrierea tehnică din

Clasă climatică

Aparatul este destinat utilizării casnice şi altor 
aplicaţii similare precum
- bucătăriile personalului din magazine, 
birouri şi alte medii de lucru;
- ferme şi clienţii din hoteluri, moteluri şi alte 
medii de tip rezidenţial;
- unităţi care oferă doar cazare şi mic dejun;
- catering şi alte aplicaţii similare care nu sunt 
destinate comercializării cu amănuntul

Aria de utilizare a aparatului

Clasă

Temperat
extins

Temperat

Subtropical

Tropical

Simbol

SN

N

ST

T

Media temperaturii
înconjurătoare °C

+10 ~ +32

+16 ~ +32

+16 ~ +38

+16 ~ +43

Notă

Nu mișcați frigiderul în timp ce frigiderul 
funcționează.
Compresorul poate emite un zgomot temporar 
de trepidație.
(Acest lucru este normal și nu va afecta 
performanța sau durata de funcționare 
a compresorului.
Trepidațiile vor înceta după ce frigiderul se 
oprește.)

Instalare
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Controlul temperaturii

Frigiderul cu congelator dispune de comenzi care v„ permit s„ regla˛i temperatura din compartimentul
frigiderul ∫i al congelatorului.

Buton de
ajustare a
temperaturii
pentru
compartimentul
congelatorului

Buton de
reglare a
temperaturii
pentru
compartimentul
OPTI-Zone
(R„cire)

Buton de
ajustare a
temperaturii
pentru
compartimentul
frigiderului

Buton de blocare

Model LCD

Model LED

Model LED

Model LED

Congelator
expres,
Ecologic

EcologicCongelator
expres

Panou de afi∫aj pentru controlul temperaturii

Ajustarea temperaturilor ∫i func∫iilor

Not„

Toate func˛iile ajustabile la Modelul LCD sunt operate dup„ ap„sarea oric„rui buton.

Buton de On/Off
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Func˛ionare
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Func˛ionare

Panou de afi∫aj pentru controlul temperaturii

Ajustarea temperaturilor ∫i func∫iilor

Buton de ajustare a
temperaturii pentru

compartimentul
congelatorului

Congelator
expres

Buton de
ajustare a

temperaturii
pentru

compartimentu
l congelatorului

Butonul de
ajustare a

temperaturii
pentru

compartimentu
l frigori�c

Ecologic

Congelator
expres

Buton de
ajustare a

temperaturii
pentru

compartimentu
l congelatorului

Butonul de
ajustare a

temperaturii
pentru

compartimentu
l frigori�c

Ecologic

Congelator expres

Blocare copii/Alarmă uă

Alarmă uă

Buton de On/O�

Buton de On/O�

Ecologic

Butonul de ajustare a
temperaturii pentru
compartimentul
frigori�c

Func˛ionare
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• Sunt disponibile 2 trepte de selec˛ie a
temperaturii, inclusiv legume, fructe (2∞C) ∫i carne
∫i pe∫te (-1∞C).

• Legumele ∫i alimentele care trebuie p„strate la
rece ∫i necesit„ umiditate, precum ∫i carnea/
pe∫tele pot fi p„strate mai proaspete Ón func˛ie de
tipul alimentului.

• C‚nd becul butonului àVEGE.á Este aprins, opti-
zone este la compartimentul de r„cire.

• Temperatura din compartimentul de r„cire se
p„streaz„ Ón limitele a -2∞C~3∞C, indiferent de
temperatura ambiental„.
Compartimentul de r„cire este o zon„ cu
temperatur„ special„.

OPTI-Zone (R„cire)
(Op˛ional)

Model LCD

Model LED

Model LED

• Temperatura ini˛ial„ a compartimentului
congelatorului ∫i frigiderului este de -20∞C,
respectiv 3∞C. 
Acum pute˛i ajusta dup„ dorin˛„ temperatura din
cele dou„ compartimente.

Cum se ajusteaz„ temperatura Ón
compartimentul frigiderului ∫i al
congelatorului

• Ap„s‚nd butonul, ve˛i putea p„stra legumele,
fructele (la o temperatur„ relativ sc„zut„) sau alte
tipuri de alimente cum ar fi carnea ce urmeaz„ a fi
decongelat„.

Mod de folosire
• Pute˛i selecta temperatura optim„ Ón func˛ie de

tipul alimentelor puse la p„strare.

Not„

Temperatura interioar„ real„ variaz„ Ón func˛ie de
starea alimentelor, deoarece setarea de
temperatur„ indicat„ este temperatura ˛int„, nu
temperatura actual„ din frigider.
Func˛ia de refrigerare este slab„ la Ónceput.
Ajusta˛i temperatura ca mai sus, dup„ ce folosi˛i
frigiderul cel pu˛in 2-3 zile.

< Tip interior >

< Tip exterior >
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Func˛ionare
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• Semnul grafic cu s„geat„ r„m‚ne pe On dup„ ce
clipe∫te de 4 ori; c‚nd se selecteaz„ func˛ia de
congelator expres se aprinde.

LCDLED

LEDLED

LCDLED

LEDLED

• Aceast„ func˛ie introduce combina frigorific„ Óntr-
un mod de func˛ionare cu economisire a energiei,
care este util dac„ pleca˛i Ón vacan˛„, consumul
de curent reduc‚ndu-se la maxim.
Ap„sarea butonului 'ECOLOGIC' activeaz„
func˛ia, becul fiind aprins, iar ap„sarea Ónc„ o
dat„ o dezactiveaz„.

Ecologic

• Selecta˛i aceast„ func˛ie pentru o congelare
rapid„.

• Aceast„ func˛ie se folose∫te dac„ dori˛i s„
congela˛i alimentele rapid. Ap„sa˛i butonul
Express Frz. o dat„; func˛ia de congelare rapid„
este pornit„, iar becul se aprinde.

• Opera˛iunea de congelator expres dureaz„ circa
24 ore. C‚nd opera˛iunea se sf‚r∫e∫te, se revine
automat la setarea de temperatur„ anterioar„.
Dac„ dori˛i s„ opri˛i opera˛iunea de congelare
rapid„, ap„sa˛i Ónc„ o dat„ butonul Express Frz.,
becul se stinge ∫i opera˛iunea de congelator
expres se Óntrerupe, iar frigiderul revine la setarea
de temperatur„ anterioar„.

Congelator expres

Not„

C‚nd modul Ecologic este àONá (activat),
celelalte butoane nu vor func˛iona. C‚nd reveni˛i
din modul Ecologic, dezactiva˛i modul Ecologic,
astfel Ónc‚t celelalte butoane s„ func˛ioneze ∫i
frigiderul s„ devin„ la setarea de temperatur„
anterioar„.

Aceast„ func˛ie detecteaz„ automat defec˛iunile,
dac„ se constat„ vreuna Ón timpul utiliz„rii
frigiderului.

• 

Dac„ apare o defec˛iune ∫i aparatul nu mai
func˛ioneaz„ la ap„sarea oric„rui buton ∫i nici
indiciile nu mai func˛ioneaz„, nu opri˛i alimentarea
cu curent, dar contacta˛i imediat centrul local de
service.

• 

Dac„ opri˛i alimentarea cu curent, va fi nevoie de
mult timp pentru ca tehnicianul frigotehnist s„
detecteze care este piesa defect„.

Autotest

< Tip exterior >

< Tip interior >

< Tip exterior >

< Tip interior >

3/24

Func˛ionare

22



Unlock UnlockLock

Pentru modelul LED
• Prin ap„sarea acestui buton se opre∫te

func˛ionarea celorlalte butoane.
• La fiecare ap„sare a butonului LOCK se repet„

secven˛a àBlocareá sau àDeblocareá. 
(Pentru àBlocareá ap„sa˛i butonul àLOCKá timp
de 3 secunde.
Pentru àDeblocareá ap„sa˛i butonul àLOCKá
timp de 3 secunde.)

• C‚nd este activat modul àLOCKá, celelalte
butoane nu vor func˛iona.

Blocare

• Prin ap„sarea acestui buton, frigiderul se
porne∫te sau se opre∫te.

• La fiecare ap„sare a butonului ON/OFF se
repet„ secven˛a ON ∫i OFF. 
(Pentru àOFFá ap„sa˛i butonul àON/OFFá timp
de 3~7 secunde. 
Pentru àONá ap„sa˛i butonul àON/OFFá timp de
1 secund„.)

On/Off

Compartimentul frigiderului
(Disponibil numai la unele modele)

Zona proasp„t„ '0'
P„stra˛i numai carne, pe∫te.
Dac„ p„stra˛i legume ∫i fructe, acestea pot
Ónghe˛a.

Temperatura din àZona proasp„t„ 0á poate fi
modificat„ prin setarea similar„ celei de mai jos.
C‚nd compartimentul frigiderului este setat pe
temperatura 6∞C, ZONA PROASP√T√ 0 are
temperatura 4 2∞C.
C‚nd compartimentul frigiderului este setat pe
temperatura 3∞C, ZONA PROASP√T√ 0 are
temperatura 0 2∞C.
C‚nd compartimentul frigiderului este setat pe
temperatura 0∞C, ZONA PROASP√T√ 0 are
temperatura -3 2∞C.

Pentru modelul cu role
C‚nd deta∫a˛i sertarul pentru legume, trage˛i-l ∫i
apoi ridica˛i-l.

Cum deta∫a˛i capacul, ansamblul

1. Ridica˛i u∫or partea frontal„ a capacului ∫i
ansamblul ∫i trage˛i capacul ∫i ansamblul spre
dvs.

2. Œnclina˛i u∫or Óntr-o parte capacul ∫i ansamblul.

3. Trage˛i capacul ∫i ansamblul.

< Tip exterior >

Unlock Lock Unlock
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• Folosirea comenzilor, reglajelor sau Óndeplinirea
altor proceduri dec‚t cele specificate aici poate
provoca expuneri periculoase la radia˛ii.

• Dac„ u∫a frigiderului este l„sat„ deschis„ un
timp, sun„ alarma.
Contacta˛i centrul local de service dac„ alarma
continu„ s„ sune ∫i dup„ Ónchiderea u∫ii.

• Pute˛i alege s„ activa˛i/dezactiva˛i alarma din u∫„
ap„s‚nd scurt butonul de alarm„ din u∫„.

Alarma de la u∫„

Pentru modelul cu ∫ine
C‚nd deta∫a˛i sertarul pentru legume ∫i opti-zone,
trage˛i sertarul pentru legume spre dvs. ∫i apoi
ridica˛i-l cu ambele m‚ini.

Cum s„ deta∫a˛i sertarul pentru legume sau
sertarul opti-zone (Op˛ional)

On Off On

• Vizualizarea razei laser cu anumite instrumente
optice (de exemplu telescoape, binocluri,
ochelari, lup„) poate constitui un risc pentru ochi.

• Ledurile func˛ioneaz„ automat. Nu descoperi˛i
ledurile. Contacta˛i un tehnician calificat dac„
ledurile nu func˛ioneaz„ corespunz„tor.

Vita Light (Op˛ional)

1. Ledul func˛ioneaz„ automat toat„ ziua. 
Acesta determin„ fotosinteza produselor
vegetale.
Vita Light sunt amplasate Ón partea din spate a
sertarului pentru legume.

1

CCuumm  ss„ sseeppaarraaii  sseerrttaarruull  ddee  lleegguummee

ww  PRECAUfiII

Œndep„rtai sertarul de jos de pe u∫„ prin ridicare. 
Tragei sertarul p‚n„ c‚nd se opre∫te ∫i ridica˛i
Óncet ∫i trage˛i pentru a-l scoate.

Func˛ionare
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(1)

(2)

• Scoate˛i dispozitivul pentru fabricat ghea˛„, cu
r„sucire, umple˛i-l ∫i pune˛i-l la loc.

Ob˛inerea de ghea˛„

Not„

• Dac„ roti˛i m‚nerul de separare a ghe˛ii Ónainte
ca apa s„ fi Ónghe˛at complet, apa r„mas„ se
poate v„rsa Ón recipientul de p„strare a ghe˛ii,
determin‚nd cuburile de ghea˛„ s„ se
lipeasc„unele de altele.

• Scoate˛i ghea˛a din recipientul de p„strare a
ghe˛ii pentru a o utiliza, dar nu turna˛i ap„ Ón
recipientul de p„strare a ghe˛ii pentru ca
aceasta s„ Ónghe˛e. Cutia de p„strare a ghe˛ii
poate fi Ónghe˛at„ ∫i se poate sparge.

• C‚nd cantitatea de ghea˛„ este maxim„, ghea˛a
va c„dea Ón partea de jos Ón cazul Ón care
recipientul de p„strare a ghe˛ii nu poate fi tras
afar„. Ave˛i grij„ ca recipientul pentru p„strarea
ghe˛ii s„ nu fie prea plin.

• Prin rotire, ghea˛a va c„dea Ón
recipientul de p„strare a ghe˛ii
M‚ner de separare a ghe˛ii din
compartimentul pentru
producerea ghe˛ii.

• Pute˛i s„ ob˛ine˛i ghea˛„ ∫i de
asemenea s„ utiliza˛i acest
spa˛iu pentru p„strarea
alimentelor congelate. 
Scoate˛i (1) (dispozitivul de
fabricat ghea˛„, cu r„sucire)
dup„ cum se arat„ Ón imagine.

• Dezghe˛area are loc automat.
• Apa de dezghe˛are curge pe t„vi˛a de evaporare

∫i se evapor„ automat.

Dezghe˛are

• Scoatei recipientul cu tava de ghea„. Umplei
recipientul de ghea„ p‚n„ la nivelul de ap„ i
punei-l inapoi.

• Putei pune recipientul cu
tava de ghea„ Ón sertarul
de sus sau mijloc a
compartimentului de
congelare.

• Dac„ avei nevoie urgent„
de cuburi de ghea„, ap„sai
butonul «ŒNGHEARE EXPRES»

• Pentru a scoate cuburile de ghea„, inei tava de
ghea„ de capete i rotii Óncet.

Ob˛inerea de ghea˛„

SFAT

Pentru a scoate cunuriel de ghea„ uor, punei ap„
pe tav„ Ónainte de a roti.
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Automat de ap„ (op˛ional)

Suport dozator Capac

Rezervor de apr

Suport dozator

Buton
(Deschis/
Œnchis)

Capac ansamblu
rezervor

Capac Rezervor
Clem„

Rezervor de apr

Caracteristici

Automat de ap„ (op˛ional)

1. Roti˛i butonul pentru deschidere.
™i trage˛i afar„ ansamblul rezervorului de ap„.
Dup„ ce a˛i deblocat clema, desface˛i capacul
rezervorului ∫i umple˛i rezervorul cu ap„ utiliz‚nd
un ibric etc.

2. Dup„ ce a˛i umplut rezervorul cu ap„ potabil„,
fixa˛i ap„r„toarea capacului ∫i apoi bloca˛i clema.

3. Œn cazul unei perioade lungi de neutilizare sau la
prima utilizare, trebuie s„ umple˛i rezervorul cu
mai mult de 1L ap„.

Umplerea REZERVORULUI DE AP√

Func˛ionare

1. Scoatei rezervorul de ap„.
Apoi deschidei capacul.

2. Se poate umple cu ap„ p‚n„ la 2.3 litri.
3. Apoi umplei cu ap. potabil„.

Œnchidei capacul.

• Asamblarea este opusul îndep„rt„rii.
• Fii aten˛i s„ nu ap„sa˛i supapa.
• C„nd montai rezervorul apei pe u∫„, fi˛i aten˛i s„ Ól

monta˛i Ón siguran˛„.

Cum îndep„rtai rezervorul de ap„

Umplerea REZERVORULUI DE AP√

3.2L

Func˛ionare
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Dac„ utiliza˛i sticla de ap„, pute˛i conecta capacul
ansamblului rezervorului la sticla cu ap„, pentru a o
utiliza pe aceasta Ón locul rezervorului furnizat.

1. Roti˛i capacul
ansamblului rezervorului
spre pozi˛ia deschis
pentru a deta∫a capacul.
Deschide˛i sticla de ap„
∫i introduce˛i tubul Ón
aceasta.

2. Monta˛i sticla de ap„ la
capacul ansamblului
rezervorului (Ón„l˛imea sticlei 
de ap„_sub 350 mm, peste
300 mm). Muta˛i co∫ul
rabatabil. Exist„ unele tipuri
care nu sunt compatibile.

3. Monta˛i sticla de ap„ pe u∫„.

Umplerea sticlei PET

• Utiliza˛i apa Ómbuteliat„ aflat„ Ón circuit.
- Dac„ umple˛i cu b„uturi r„coritoare, lapte ∫i

sucuri de fructe sau cu ap„ de izvor (care
con˛ine Ca, Mg, Si etc.) sau cu ap„ nefiltrat„,
acest lucru poate conduce la defec˛iuni.

• C‚nd umple˛i rezervorul cu ap„, l„sa˛i apa
fierbinte s„ se r„ceasc„ Ónainte de a pune
rezervorul cu ap„ Ón frigider.
- Apa fierbinte poate conduce la defec˛iuni.

• C‚nd instala˛i rezervorul de ap„ Ón frigider,
capacul trebuie s„ intre Ón carcas„ (conector),
iar butonul de siguran˛„ trebuie s„ fie Ón pozi˛ia
àÓnchisá.
- Dac„ rezervorul de ap„ nu

este introdus corect, este
posibil ca dozatorul s„ nu
func˛ioneze sau rezervorul
de ap„ poate s„ cad„ pe podea.

• Dac„ dori˛i s„ scoate˛i rezervorul de ap„ pentru
reumplere sau cur„˛are, trebuie s„ prinde˛i ∫i
s„ trage˛i partea superioar„ a rezervorului, iar
butonul de siguran˛„ trebuie s„ fie Ón pozi˛ia
àdeschisá.

Œnchis

Œnchis Deschis
Œnchis

Deschis

1. Ap„sa˛i suportul dozatorului cu un pahar.
2. C‚nd ap„sa˛i suportul, va curge apa din

interiorul dozatorului.
3. Dac„ Óndep„rta˛i paharul Óncet de suport, nu va

c„dea ap„ pe jos.
4. Se pot auzi unele zgomote dup„ dozare; acesta

este sunetul de absorb˛ie a apei r„mase pe
conduct„ ∫i are drept scop igienizarea.

Pentru a bea

Nu folosi˛i alte b„uturi (lapte, suc, b„uturi
carbonatate etc.) dec‚t ap„ de la robinet. 
Nu trebuie s„ folosi˛i mai ales b„uturi care con˛in
granule (pot rezulta defec˛iuni).

Umple˛i numai cu ap„ potabil„.

Vita Light (Op˛ional)
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ex.) Ón uz

ex.) nu este Ón uz

Nume model : GB7143****
• Œn acest col˛ pentru vinuri, sticlele pot fi puse

lateral. 
Pute˛i apoi s„ Óntoarce˛i invers raftul pentru vinuri
∫i s„-l sprijini˛i de raft. 
Acest lucru va l„sa mai mult spa˛iu.

Nume model : GB7138****
• Sticlele pot fi depozitate lateral Ón acest col˛

pentru vinuri.
Apoi pute˛i Óntoarce suportul pentru vinuri ∫i Ól
pute˛i pune pe capac, ansamblu.

Raft pentru sticle

1. Ridica˛i partea frontal„ a raftului din sticl„
deta∫abil.

2. Trage˛i raftul din sticl„ deta∫abil Ón direc˛ia u∫ii
pe o distan˛„ de circa 110 mm.

3. Œnclina˛i u∫or Óntr-o parte raftul din sticl„.

4. Deta∫a˛i raftul din sticl„ la locul respectiv.

Raft din sticl„ deta∫abil

Compartimentul congelatorului

alimente:
1. sertarul de sus al camerei congelatorului  - trebuie să
scoateţi steul pentru producţia gheţii, iar produsele 
alimentare să le amplasaţi direct pe raftul din sârmă;
2. trebuie să scoateţi sertarul de mijloc al camerei 
congelatorului, iar iar produsele alimentare să le amplasaţi
direct pe raftul din sârmă. Camera congelatorului este 
dotată cu două rafturi din sârmă, pentru a asigura o suprafaţă
de depozitare cât mai mare. Camera este dotată, de asemenea,
cu un sertar care facilitează depozitarea acărnii umede şi a 
produselor alimentare în stare semilichidă.

11cm~14cm

Capacitate maximă de congelare
Dacă există deja alimente în compartiment, vă rugăm 
să setaţi congelatorul la cea mai joasă temperatură 
(-23°C) şi să apăsaţi butonul „Express frz” cu câteva 
ore înainte de a introduce produse proaspete în 
compartimentul congelatorului pentru a beneficia 
de capacitate maximă,
În general, timpul adecvat este de 7 ore. 

Func˛ionare
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Dispozitiv automat de fabricat ghea˛„

Risc de v„t„mare corporal„

NU introduce˛i m‚inile Œn dispozitivul de fabricat
ghea˛„ c‚nd acesta este Œn func˛iune. V„ pute˛i
r„ni.

Poate dura 12-24 ore pentru ca un frigider nou
instalat s„ Œnceap„ s„ produc„ ghea˛„.

INSTRUCfiIUNI DE OPERARE

Pute˛i folosi apa din recipientul pentru ap„ pentru a
utiliza func˛ia dispozitivului automat de fabricat
ghea˛„, f„r„ a fi necesar s„ racorda˛i frigiderul la
conducta de ap„.

FF„„rr„„  rraaccoorrddaarree  llaa  rree˛̨eeaa  ppeennttrruu  gghheeaa˛̨„„  ∫∫ii  aapp„„

• Seta˛i comutatorul dispozitivului de fabricat
ghea˛„ pe (O) (OFF) ∫i opri˛i alimentarea
frigiderului cu ap„.

PPRREEGG√√TTIIRREEAA  PPEENNTTRRUU  VVAACCAANNfifi√√

1. Dispozitivul automat de fabricat ghea„_ poate
produce automat 8 cuburi odat„, 60-80 buc„˛i
pe zi. Aceast„ cantitate poate varia Œn func˛ie de
anumi˛i factori, printre care temperatura
ambiental„, deschiderea u∫ii, Œnc„rcarea
congelatorului etc.

2. Arunca˛i primele loturi de ghea˛„, pentru a l„sa
conducta de ap„ s„ se cure˛e.

3. C‚nd cutia de p„strare a ghe˛ii este plin„, nu se
mai produce ghea˛„.

4. Dac„ nu dori˛i s„ folosi˛i dispozitivul automat de
fabricat ghea˛„, seta˛i comutatorul dispozitivului
de fabricat ghea˛„ pe OFF.
Dac„ dori˛i s„ folosi˛i din nou dispozitivul
automat de fabricat ghea˛„, seta˛i comutatorul
pe ON.

5. Dac„ nu folosi˛i frecvent ghea˛„, vechile
cuburile de ghea˛„ nu vor mai fi limpezi, vor
avea un gust de vechi ∫i se vor mic∫ora.

Not„
Sunetul produs c‚nd ghea˛a cade Œn cutia de
p„strare a ghe˛ii este normal. Nu este cauzat de
o defec˛iune a produsului.

• Dac„ nu folosi˛i frecvent ghea˛„, vechile cuburile
de ghea˛„ nu vor mai fi limpezi, vor avea un gust
de vechi ∫i se vor mic∫ora.

• Nu p„stra˛i ghea˛„ (cuburi) mai mult de dou„
s„pt„mâni.           

• C‚nd apa va fi oprit„ c‚teva zile.
• C‚nd cutia de p„strare a ghe˛ii este scoas„ mai mult

de 1-2 minute.
• C‚nd frigiderul urmeaz„ s„ nu fie folosit c‚teva zile.

CC¬¬NNDD  TTRREEBBUUIIEE  SS√√ SSEETTAAfifiII
CCOOMMUUTTAATTOORRUULL  DDIISSPPOOZZIITTIIVVUULLUUII  DDEE
FFAABBRRIICCAATT  GGHHEEAAfifi√√ PPEE  ((OO))  ((OOFFFF))

RReecciippiieenntt  ppeennttrruu  aapp„„

• C‚nd umple˛i cu ap„
recipientul pentru ap„, trage˛i
capacul la laturile superioare,
pentru a deschide recipientul
pentru ap„, dup„ cum se
arat„ Œn (1)

• C‚nd monta˛i recipientul pentru ap„, Œmpinge˛i-l
p‚n„ c‚nd linia indicat„ se potrive∫te cu orificiul,
a∫a cum se arat„ Œn (2). Nu se poate ob˛ine
automat ghea˛„ dac„ recipientul pentru ap„ este
montat Œn pozi˛ie gre∫it„. Œn acest moment,
pute˛i vedea pe display mesajul “nu exist„ ap„”. 

CCuumm  ssee  ddeemmoonntteeaazz„„  ((ccuurr„„˛̨aarree))  

<Fig. A> 

UUnniittaattee  ddiissppoozziittiivv  ddee  ffaabbrriiccaatt  gghheeaa˛̨„„

<Fig. B> <Fig. C> 

Raft

<Fig. D> 

(1)

(2)

Comutator
alimentare

P‚rghie de detectare a ghe˛ii
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• Mesajul NU EXIST√ AP√ (               ) apare pe
display c‚nd recipientul pentru ap„ nu este
montat Ón frigider sau c‚nd Ón recipientul pentru
ap„ nu exist„ ap„. 

• Mesajul NU EXIST√ AP√ dispare de pe display
dac„ monta˛i Ón frigider recipientul pentru ap„
umplut cu ap„. Totu∫i, dac„ nu monta˛i Ón frigider
recipientul pentru ap„ umplut cu ap„, mesajul NU
EXIST√ AP√ va disp„rea un moment ∫i apoi va
ap„rea din nou.

• Sunetul pe care Ól face ghea˛a atunci c‚nd cade
Ón cutie este normal. Dup„ ce cade ghea˛a, se
poate auzi un sunet „tump” c‚nd pompa intr„ Ón
func˛iune. Acest sunet este normal.

Indicator NU EXIST√ AP√

Not„

• C‚nd monta˛i sau demonta˛i recipientul pentru
ap„, ave˛i grij„ s„ nu utiliza˛i o for˛„ excesiv„,
deoarece pute˛i deteriora recipientul.

• Dac„ Ón recipientul pentru ap„ nu exist„ ap„, nu
ve˛i putea utiliza func˛ia de ob˛inere automat„ a
ghe˛ii.

• C‚nd nivelul apei din recipientul pentru ap„
scade, este posibil ca dimensiunea cuburilor
de ghea˛„ s„ se reduc„.

• C‚nd umple˛i cu ap„ recipientul pentru ap„,
este bine s„-l goli˛i mai Ónt‚i.

• Umple˛i cu maxim 1,5 l de ap„ recipientul
pentru ap„.

• Utiliza˛i ap„ potabil„ aflat„ Ón circuit.

- Dac„ umple˛i cu b„uturi r„coritoare, lapte ∫i
sucuri de fructe sau cu ap„ de izvor (care
con˛ine Ca, Mg, Si etc.) sau cu ap„ nefiltrat„,
acest lucru poate conduce la defec˛iuni.

• C‚nd umple˛i cu ap„ recipientul pentru ap„, l„sa˛i
apa fierbinte s„ se r„ceasc„ Ónainte de a pune
recipientul Ón frigider.

- Apa fierbinte poate cauza defec˛iuni.

• Deoarece recipientul pentru ap„ se poate
Óngreuna, nu l„sa˛i copiii s„-l foloseasc„ sau s„-l
˛in„, mai ales cu m‚na.           
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Sugestii cu privire la p„strarea alimentelor

P„strarea alimentelor

• Nu pune˛i la p„strare alimente care se altereaz„
u∫or la temperaturi sc„zute, cum ar fi banane ∫i
pepene.

• L„sa˛i alimentele fierbin˛i s„ se r„ceasc„ Ónainte
de a le pune Ón frigider. Dac„ pune˛i alimente
fierbin˛i Ón frigiderul cu congelator se pot strica
alte alimente, iar facturile de energie electric„ pot
fi mai ridicate.

• C‚nd pune˛i alimente la p„strare, folosi˛i
recipiente cu capac. Ve˛i preveni astfel
evaporarea, iar alimentele Ó∫i vor p„stra gustul ∫i
substan˛ele nutritive.

• Nu bloca˛i orificiile de ventilare cu alimente.
Circularea lin„ a aerului rece men˛ine constant„
temperatura din frigiderul cu congelator.

• Nu deschide˛i u∫a prea des. Deschiderea u∫ii
las„ aerul cald s„ intre Ón frigider ∫i astfel
temperatura cre∫te.

• Nu ˛ine˛i prea multe alimente Ón raftul din u∫„,
deoarece Ón acest fel u∫a nu se mai Ónchide bine.

• Nu p„stra˛i sticle Ón compartimentul de congelare
-se pot sparfe c‚nd Ónghea˛„.

• Nu recongela˛i alimentele care au fost
decongelate. Œ∫i vor pierde gustul ∫i substan˛ele
nutritive.

• Nu p„stra˛i Ón frigider medicamente, materiale
∫tiin˛ifice sau alte produse sensibile la
temperatur„.  
Nu trebuie s„ p„stra˛i Ón frigider produse care
necesit„ un control strict al temperaturii.

• Dac„ dori˛i s„ congela˛i rapid noi alimente,
pune˛i-le Ón sertarul din mijloc al compartimentului
de congelare ∫i apoi ap„sa˛i butonul Express Frz.

• Pentru a asigura o bun„ circula˛ie a aerului Ón
aparat, introduce˛i sertarele congelatorului
complet.

• Nu l„sa˛i u∫a deschis„ o perioad„ lung„; Ónchide˛i
u∫a c‚t mai repede.

• Nu se recomand„ s„ pune˛i Ón„untru o cantitate
prea mare de alimente. Trebuie s„ l„sa˛i un spa˛iu
suficient pentru ca aerul rece s„ circule liber.

• Nu seta˛i o temperatur„ mai sc„zut„ Ón frigiderul
cu congelator dec‚t e necesar. Nu a∫eza˛i
alimentele Ón apropierea senzorului de
temperatur„.

• L„sa˛i alimentele calde s„ se r„ceasc„ Ónainte de
a le pune Ón frigider. Alimentele calde puse Ón
frigiderul cu congelator pot strica celelalte
alimente ∫i pot conduce la sume mari de plat„
pentru consumul de energie electric„!

• Nu bloca˛i orificiile de aerisire cu alimente.
Circula˛ia liber„ a aerului rece men˛ine constant„
temperatura din frigiderul cu congelator.

• Nu deschide˛i u∫a frecvent. Deschiderea u∫ii las„
aerul cald s„ intre Ón frigiderul cu congelator,
determin‚nd cre∫terea temperaturii.

• Pentru a p„stra pozi˛ia pieselor interioare, cum
sunt co∫urile, sertarele (frigider), rafturile ∫i
rafturile din s‚rm„. Modul Ón care au fost livrate
de produc„tor reprezint„ utilizarea cea mai
eficient„ pentru economisirea energiei. (Referin˛„
paginile 10, 11)

Sugestie pentru economie de energie

Trebuie să păstraţi o distanţă minimă de cel puţin 5mm.
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Œngrijire ∫i Óntre˛inere

• O Óntrerupere a curentului de 1-2 ore nu
afecteaz„ alimentele p„strate Ón frigider. Œncerca˛i
s„ evita˛i s„ deschide˛i ∫i s„ Ónchide˛i prea des
u∫a.

Œntreruperea curentului

• Scoate˛i alimentele din frigiderul cu congelator ∫i
fixa˛i bine elementele libere cu band„ adeziv„. 

• Roti˛i picioru∫ele ajustabile p‚n„ c‚nd se opresc,
Ónainte de a muta frigiderul. Œn caz contrar,
acestea pot zg‚ria podeaua, sau nu ve˛i putea
deplasa frigiderul.

Dac„ v„ muta˛i

• Conducta anticondens este
instalat„ Ón jurul p„r˛ii
frontale a frigiderului ∫i
congelatorului, numai a
congelatorului, precum ∫i Ón
por˛iunea dintre compartimentul
frigiderului ∫i cel al
congelatorului, pentru a preveni formarea
condensului.

• Mai ales dup„ instalare sau c‚nd temperatura
ambiant„ este ridicat„, frigiderul cu congelator
poate fi fierbinte, lucru normal.

fieav„ anticondens

fieav„ anticondens

• Frigiderul cu congelator este prev„zut cu u∫i
reversibile, adic„ se pot deschide fie din dreapta,
fie din st‚nga, astfel Ónc‚t s„ se potriveasc„ cu
mobila dvs. de buc„t„rie.

Pentru a inversa u∫ile

Cu toate acestea, dac„ dori˛i s„ schimba˛i
orientarea u∫ilor, trebuie s„ apela˛i la un agent de
service.
Opera˛iunea de schimbare a orient„rii u∫ii nu
este acoperit„ prin garan˛ie.

Informa˛ii generale

• If you have chosen a two-tone refrigerator and
would like to reverse the doors, you can either
re-attach the handles that come with the unit or
can purchase an alternative pair in the opposite
colour tone.
To purchase these handles please call LG
Customer Services at the telephone number
shown on your warranty card, or contact the
retailer where you bought the unit.

Door Handles (2-tone models)

Dacă doriţi să aveţi în dotare mânere 
suplimentare pentru uşile în două culori, vă 
rugăm să contactaţi furnizorul şi să îl 
întrebaţi cum le puteţi achiziţiona. Mâner-
ele suplimentare sunt disponibile contra 
cost. 

Mânerul uşii (modele 2-ton)
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Nu deta∫a˛i ∫urubul ∫i conducta din ansamblul
rezervorului cu capac. Cur„˛a˛i suprafa˛a
exterioar„.

1. Roti˛i butonul pentru deschidere.
™i trage˛i afar„ ansamblul rezervorului de ap„.

2. Dup„ ce a˛i deblocat clema ∫i a˛i scos-o,
cur„˛a˛i ∫i cl„ti˛i bine partea interioar„/exterioar„
a rezervorului de ap„, utiliz‚nd un agent neutru
de cur„˛are.

Rezervor de ap„

Ansamblul rezervorului cu capac ∫i
rezervorul cu capac

Cur„˛a˛i ∫i cl„ti˛i bine ansamblul rezervorului cu
capac ∫i rezervorul cu capac utiliz‚nd un agent
neutru de cur„˛are.
Mai ales Ón ceea ce prive∫te partea cu ∫an˛uri a
capacului rezervorului, este de preferat s-o cur„˛a˛i
cu o perie mic„.

Cur„˛are

Asigura˛i-v„ c„ a˛i oprit alimentarea cu curent.

Œnainte de cur„˛are

Cur„˛a˛i partea exterioar„ a frigiderului cu
congelator cu o c‚rp„ moale Ómbibat„ Ón ap„
fierbinte sau detergent lichid. 
Dac„ folosi˛i detergent, asigura˛i-v„ c„ l-a˛i
Óndep„rtat cu o c‚rp„ ud„, curat„.

Exterior

Proceda˛i ca mai sus.

Interior

™terge˛i cu o c‚rp„ umezeala format„ Ón exteriorul
dozatorului ∫i de pe suportul dozatorului.

Automatul exterior

Verifica˛i dac„ nu cumva cablul de alimentare este
deteriorat, dac„ ∫tec„rul nu s-a supraÓnc„lzie ∫i
dac„ este bine introdus Ón priz„.

Dup„ cur„˛are

™terge˛i umezeala format„ Ón jurul u∫ii ∫i t„vi˛a de
picurare cu ajutorul unei c‚rpe curate.

T„vi˛„ de picurare

Asigura˛i-v„ c„ a˛i ∫ters aparatul cu o c‚rp„
uscat„ dup„ ce l-a˛i sp„lat cu ap„.
Nu folosi˛i praf de cur„˛at, petrol, benzin„, tiner,
acid clorhidric, ap„ clocotit„, perii aspre etc.,
deoarece pot deteriora componente ale
frigiderului cu congelator.

ww  ATENfiIE

ww  PRECAUfiII
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1. Deschideţi uşa frigiderului.

2. Apăsaţi şi menţineţi butonul 
„Freezer” (congelator) 
timp de 3 secunde.

3. Respectând instrucţiunile operatorului, ţineţi 
microfonul telefonului aproape de pictograma 
„SmartDiagnosis”. 

Smart Diagnosis™

Notă

Dacă uşa a fost deschisă mai mult de un minut, 
trebuie să o închideţi şi să apăsaţi din nou nr.1

4. Ţineţi telefonul în poziţie până la încetarea 
sunetului aferent transferului de date.

5. Nu deplasaţi telefonul până la finalizarea 
transmisiei tonului. Acest lucru durează 
aproximativ 3 secunde. 
Reluaţi conversaţia cu specialistul care vă va 
putea asista în ceea ce priveşte utilizarea 
informaţiilor transmise pentru analiză. 

Notă

(Opţional)

Dacă întâmpinaţi probleme cu frigiderul, acesta 
dispune de opţiunea de transmisie a datelor prin 
telefon către centrul de service LG. Acest fapt vă 
oferă posibilitatea de a discuta direct cu speciali-
ştii noştri instruiţi. Specialistul înregistrează 
datele transmise de aparatul dumneavoastră şi le 
utilizează pentru a soluţiona problema, oferind o 
diagnosticare rapidă şi eficientă.

Dacă întâmpinaţi probleme cu frigiderul, sunaţi la 
centrul de service LG.                                                                                                                                             
Utilizaţi caracteristica Smart Diagnosis doar 
atunci când agentul de la centrul de asistenţă 
telefonică LG vă solicită acest lucru. Sunetele de 
transmisie pe care le veţi auzi sunt normale şi 
similare cu cele ale unui fax.

Smart Diagnosis nu poate fi activat dacă frigide-
rul nu este conectat la reţeaua de electricitate.                                             
Dacă congelatorul nu poate fi pus în funcţiune, 
atunci depanarea trebuie efectuată fără Smart 
Diagnosis.

Mai întâi, sunaţi la centrul de service LG. Utilizaţi 
caracteristica Smart Diagnosis doar atunci când 
agentul de la centrul de asistenţă telefonică LG 
vă solicită acest lucru.

• Pentru rezultate optime, nu mutaţi telefonul în 
timpul transmiterii tonurilor.

• Dacă agentul de la centrul de asistenţă telefoni-
că nu poate obţine o înregistrare exactă a 
datelor, este posibil să vă roage să încercaţi din 
nou.

• Calitatea apelului diferă de la o regiune la alta, 
fapt care poate afecta funcţia.

• Utilizaţi telefonul de la domiciliu pentru o 
performanţă mai bună a comunicării şi o calitate 
superioară a serviciului.

• Calitatea slabă a apelului poate conduce la 
transmisia proastă a datelor între telefon şi 
aparat, fapt care poate cauza funcţionarea 
inadecvată a Smart Diagnosis."

Depanare
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Depanare

Problema

Frigiderul cu
congelator nu
func˛ioneaz„

Œnainte de a chema agentul de service, verifica˛i aceast„ list„.
A˛i putea economisi timp ∫i bani. 
Aceast„ list„ include probleme care apar Ón mod obi∫nuit, dar care nu sunt o urmare a unor
deficien˛e de manoper„ sau de materiale.

Cauze posibile

• Cablul de alimentare poate s„ fie scos din priz„. 
Introduce˛i-l bine.

• Siguran˛a s-a ars sau Óntrerup„torul s-a deconectat. 
Verifica˛i ∫i/sau Ónlocui˛i siguran˛a ∫i reseta˛i Óntrerup„torul.

• Pan„ de curent. 
Verifica˛i luminile din cas„.

Compartimentul
frigiderului sau
congelatorului

Temperatura este
prea ridicat„

• Termostatul nu este setat pe pozi˛ia corect„. 
Consulta˛i sec˛iunea referitoare la controlul temperaturii.

• Aparatul este a∫ezat aproape de o surs„ de c„ldur„.
• Timp c„lduros-deschideri frecvente ale u∫ii.
• U∫a a fost l„sat„ deschis„ o perioad„ lung„.
• U∫a de sus˛inere este deschis„ sau traseul aerului este blocat Ón

compartimentul congelatorului.

Vibra˛ii, zdr„ng„nit
sau zgomot anormal

• Podeaua pe care este instalat frigiderul cu congelator poate fi
neregulat„, sau aparatul poate fi instabil. 
Nivela˛i-l rotind picioru∫ele ajustabile pentru nivelare.

• Œn partea din spate a frigiderului cu congelator se afl„ obiecte inutile.

Chiciur„ sau ghea˛„
Cristale formate pe

alimentele
congelate

• U∫a poate fi Óntredeschis„ ori u∫a de sus˛inere deschis„. 
• Deschideri ale u∫ii prea frecvente sau prea Óndelungate. 
• Chiciura format„ Ón interior este normal„.

Se formeaz„
umezeal„ pe

suprafa˛a carcasei

• Cel mai probabil, acest fenomen apare Óntr-un spa˛iu ud. 
™terge˛i cu un prosop uscat.

Œn interior se
formeaz„ umezeal„

• Deschideri ale u∫ii prea frecvente sau prea Óndelungate.
• Pe timp umed, aerul aduce umiditatea Ón frigider, la deschiderea u∫ii.

Miros Ón frigider • Alimentele cu mirosuri puternice trebuie bine acoperite sau ambalate.
• Verifica˛i dac„ nu exist„ alimente alterate.
• Interiorul trebuie cur„˛at. 

Consulta˛i sec˛iunea referitoare la CUR√fiARE.

Depanare
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Depanare

U∫a nu se Ónchide
bine

• Pachetele cu alimente ˛in u∫a deschis„. 
Muta˛i pachetele care nu las„ u∫a s„ se Ónchid„.

• Frigiderul cu congelator nu este a∫ezat la nivel. 
Ajusta˛i picioru∫ele de nivelare.

• Podeaua pe care este instalat frigiderul cu congelator poate fi
neregulat„, sau aparatul poate fi instabil. 
Ridica˛i u∫or partea din fa˛„ cu ajutorul picioru∫elor de nivelare.

Becul din interior nu
func˛ioneaz„

• Nu exist„ curent la priz„.
• Dac„ dori˛i s„ Ónlocui˛i lampa, trebuie s„ contacta˛i un agent de service.

Lipsă dozare apă • Nivelul apei din rezervor este scăzut. 
Completaţi apa peste nivelul de 3,2 litri.

CASAREA APARATELOR VECHI
1. Aceast„ sigl„ (un co∫ de gunoi Óncercuit ∫i t„iat) semnific„ faptul c„ produsul se afl„ sub

inciden˛a Directivei Consiliului European 2002/96/EC.
2. Aparatele electrice ∫i electronice nu vor fi aruncate Ómpreun„ cu gunoiul menajer, ci vor

fi predate Ón vederea recicl„rii la centrele de colectare special amenajate, indicate de
autorit„˛ile na˛ionale sau locale.

3. Respectarea acestor cerin˛e va ajuta la prevenirea impactului negativ asupra mediului
Ónconjur„tor ∫i s„n„t„˛ii publice.

4. Pentru informa˛ii mai detaliate referitoare la casarea aparatelor vechi, contacta˛i
autorit„˛ile locale, serviciul de salubritate sau distribuitorul de la care a˛i achizi˛ionat
produsul. 
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The model and serial number of the refrigerator
is located on the back or one side of the refrigerator.
Record it below should you ever need service.

MODEL ________________________________________
SERIAL ________________________________________

Manufacturer address:
LG Electronics Wrocław Sp. z o.o.,
ul. LG Electronics 1-2, Biskupice Podgórne, 
55-040 Kobierzyce, Poland.

Printed in Poland

MFL67794802




