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Va rugam sa cititi acest manual!   
Stimate client, 
Speram ca produsul dumneavoastra care a fost produs in fabrici moderne si a fost verificat prin cele 
mai meticuloase procedere de asigurare a calitatii sa va satisfaca nevoile. 
Din acest motiv va recomandam sa cititi cu grija tot manualul de utilizare 
inainte de utilizarea produsului si sa il tineti la indemana pentru o consultare 
ulterioara.  

Acest manual
• Va va ajuta sa folositi aparatul intr-un mod sigur si rapid. 
• trebuie citit inainte de instalarea si utilizarea produsului. 
• va ajuta sa urmati instructiunile, in special cele de siguranta. 
• trebuie tinut intr-un loc accesibil pentru o consultare ulterioara.
• trebuie citit impreuna cu alte documente furnizate impreuna cu 
produsul. Acest manual poate fi valabil si pentru alte modele.  

Simbolurile si descrierea lor 
Acest manual de instructiuni contine urmatoarele simboluri: 
C Informatii importante sau sfaturi de utilizare utile.
A Avertizari  de pericol de moarte si daune materiale. 
B Avertizari impotriva tensiunii.

acest produs este marcat cu simbolul de sortare selectiva pentru 
deseurile electrice si electronice  (WEEE).
Din aceasta cauza produsul trebuie tratat conform directivei europene 
2002/96/CE pentru a fi reciclat sau demontat pentru diminuarea efectelor 
asupra mediului. Pentru mai multe informatii contactati autoritatile locale 
responsabile.

Produsele electronice care nu sunt incluse in procesul selectiv de sortare pot fi 
periculoase pentru mediul si sanatatea umana datorita prezentei substantelor 
periculoase.

Recycling
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Figurile din acest manual de instructiuni sunt schematice si pot sa nu
corespunda exact produsului dvs. Daca anumite componente nu apar la produsul
dvs. atunci sunt valabile pentru alte modele.

1  Congelatorul dumneavoastra  

1- Panoul de control

2- Compartimentul congelare rapida

3- Tava pentru gheata

4- Compartiment congelator 

5- Capac aerisire

6- Picioare ajustabile

1
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2   Avertizari de siguranta importante
Va rugam sa cititi urmatoarele inform-
atii. Daca acestea nu sunt urmate, se 
pot produce rani personale sau daune 
materiale. In caz contrar, toate 
garantiile si angajamentul nu mai sunt 
valabile. 
Durata de uzura a produsului 
achizitionat este de 10 ani. 
Aceasta este perioada pentru 
care se mentin piesele de rezerva 
necesare pentru unitate ca sa 
functioneze conform descrierii.  
SSScccooopppuuulll   uuutttiiillliiizzzaaarrriiiiii
• Acest produs este creat pentru uz 

casnic.  
• Nu trebuie sa fie utilizat ca in exterior. 

Nu este recomandata utilizarea in ex-
terior chiar daca locul respectiv este 
acoperit cu un acoperis.   

Siguranta generala
• Daca doriti sa aruncati produsul va 

recomandam sa consultati serviciul 
autorizat pentru a va informa despre 
informatiile cerute si institutiile autoriz-
ate.  

• Consultati serviciul autorizat pentru 
toate intrebarile si problemele legate 
de congelator.  Nu interveniti si nu lasati 
pe cineva sa intervina asupra 
congelatorului fara a notifica serviciul 
autorizat.   

• Nu mancati inghetata la cornet sau 
cuburi de gheata imediat dupa ce 
leati scos din congelator! (Acest lucru 
poate cauza inghetarea gurii.)  

• Nu asezati bauturi imbuteliate sau la 
cutie in congelator. In caz contrar 
acestea pot exploda.  

• Nu atingeti mancarea inghetata cu 
mana; se poate prinde de mana. 

•Vaporii si materialele de curatare vapor-
izabile nu trebuie utilizate cand utilizati 
materiale de curatare si in procesul de 
dezghetare al congelatorului. In astfel de 
cazuri, vaporii pot intra in contact cu 
componentele electrice si pot cauza 
scurtcircuit sau soc electric.   

• Nu utilizati componentele congelatorului 
cum ar fi usa ca suport.   

• Nu utilizati dispozitive electrice in interi-
orul congelatorului.  

• Nu perforati circuitul de racire, in care 
circula lichidul de racire cu unelte de in-
gaurire sau taiere.  Lichidul de racire care 
poate exploda cand canalele de gaz ale 
evaporatorului, extensiile tevilor sau 
straturile suprafetelor sunt penetrate si 
poate cauza iritatii ale pielii si afectiuni ale 
ochilor. 

• Nu acopeirti sau blocati gaurile de 
ventilatie de pe congelator cu orice tip de ma-
terial.  

• Reparatiile asupra echipamentelor 
electrice trebuie realizate de personalul 
calificat. Reparatiile efectuate de 
persoanele incompetente pot fi riscante 
pentru utilizator.  

• In cazul unei defectiuni in timpul unei 
operatiuni de intretinere sau reparatie, 
deconectai sursa de alimentare a 
congelatorului prin deconectarea sigurantei 
principale sau scoaterea din priza a 
aparatului . 

• Nu trageti de cablu cand scoateti 
stecherul din priza.   

• Asezati bauturile bine inchise si in pozitie 
verticala.   

• Obiectele sau produsele inflamabile care 
contin gaze inflamabile (de ex. spray) pre-
cum si materialele explozibile nu trebuie 
tinute in congelator. 
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ducand la accidentari sau deterior-
area congelatorului. Nu asezati obiecte 
deasupra congelatorului deoarece pot 
cadea atunci cand inchideti si 
deschdieti usa.  

• Substantele care necesita anu-
mite conditii de temperatura cum 
ar fi vaccinul, medicamentele 
sensibile, materialele stiintifice nu 
trebuie tinute in congelator.  

• Daca congelatorul nu va fi utilizat pentru 
o perioada lunga de timp, trebuie 
scos din priza. O problema la izolatia 
cablului electric poate duce la in-
cendiu.  

• Varful stecherului trebuie curata in 
mod regulat in caz contrar poate 
provica un incendiu.  

• Congelatorul se poate misca daca 
picioarele reglabile nu sunt asezate 
bine pe podea. Utilizand picioarele 
reglabile puteti asigura  ca congelatorul 
este asezat bine pe podea. .

•  Daca trebuie sa utilizati aparatul 
langa un alt congelator sau congelator, 
distanta dintre aparate trebuie sa fie 
de cel putin 8 mm. In caz contrar 
poate aparea condensul pe peretii 
laterali care se invecineaza.

• Presiunea apei nu trebuie sa fie sub 
1 bar. Presiunea apei nu trebuie sa 
fie peste 8 bari.  

• Utilizati doar apa potabila .
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Siguranta copiilor
• Daca usa are un blocaj, cheia nu tre-

buie tinuta la indemana copiilor.  
• Copii trebuie supravegheati pentru a 

va asigura ca nu se joaca cu 
aparatul. 

Avertizare HCA
Daca aparatul dvs. este echipat cu 
un sistem de racire care contine 
R600a 
Acest gaz este inflamabil. De aceea, 
sistemul de racire  si conductele nu 
trebuie deteriorate si transportate. In 
cazul deteriorarii, tineti aparatul la 
distanta de eventualele sursa de 
incendiu care pot cauza inflamarea 
aparatului  si aerisiti incaperea in care 
se afla aparatul.  
Ignorati avertizarea daca produsul 
dvs. este echipat cu un sistem de 
racire care contine R134a. 
Puteti vedea gazul folosit in producerea 
aparatului dvs. pe placuta cu date tehnice 
care se afla in interior pe aprtea stanga. 
Nu aruncati produsul in foc.  

Lucruri ce trebuie facute 
pentru economisirea ener-
giei
• Nu lasati usile congelatorului 

deschise pentru o perioada 
lunga de timp.

• Nu asezati bauturi sau preparate 
fierbinti in congelator.

• Nu supraincarcati congelatorula astfel in-
cat circulatia aerului din interios sa fie 
obstructionata.  

• Nu instalati congelatorul cu expunere 
la razele solare sau langa obiecte 
de incalzire cum ar fi cuptoare, 
masini de spalat sau radiatoare.  

• Preparatele trebuie depozitate 
in recipiente inchise.  

• Cantitatea maxima de mancare poate 
fi introdusa in compartiment daca 
sertarul sau raftul a fost scos.  Con-
sumul de energie declarat al 
congelatorului a fost calculat atunci cand 
sertarul sau raftul congelatorului au fost 
scoase si incarcate la maxim. Nu 
exista riscul utilizarii unui raft sau 
sertar in functie de dimensiunea sa 
marimea preparatelor.



9

3  Instalarea

B Amintiti-va ca producatorul nu isi 
asuma responsabilitatea daca 
informatiile din manual nu sunt re-
spectate.  

Aspecte ce trebuie 
considerate cand trans-
portati din nou congelatorul  
1. Congelatorul trebuie golit si curatat 

inainte de oricare transport.  .
2. Rafturile accesoriile, sertarul trebuie 

fixate corespunzator cu banda ad-
eziva inainte de re-ambalare.  

3. Ambaljul trebuie prins cu banda
adeziva si sfoara groasa si regulile
de transport imprimate pe ambalaj
trebuie respectate.

Amintiti-va…
Orice material reciclat este o sursa 
indispensabila pentru natura si 
pentru resursele naturale.  
Daca doriti sa contribuiti la reciclare 
materialelor de ambalj, puteti obtine 
mai multe informatii de la autoritatile 
de mediu sau cele locale.  

Inainte de utilizarea 
congelatorului
Inainte de a incepe sa utilizati congelatorul 
verificati urmatoarele:  
1. Este interiorul congelatorului uscat si 

poate aerul sa circule in spate?  
2. Introduceti 2 bucati din plastic intre 

firele condensatorului conform 
imaginii.  Bucatile din plastic vor 
crea distanta necesara intre congelator 
si perete pentru a permite circulatia 
aerului.  

3. Curatati interiorul congelatorului conform 
recomandarilor din sectiunea 
”Intretinere si Curatare”.

4. Trageti congelatorul din priza de perete. 
Atunci cand usa congelatorului este 
deschisa, lumina din compartimen-
tul interior se va aprinde.  

5. Veti auzi un zgomot si compresorul va 
porni. Lichidul si gazele din sistemul de 
refrigerare pot provoca zgomote  chiar 
daca compresorul nu functioneaza si 
acest lucru este normal.  
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Asezarea si instalarea

A Daca usa de la intrare a incaperii 
undei va fi instalat congelatorul nu este su-
ficient de lata, atunci trebuie sa sunati 
serviciul de asistenta tehnica pentru a 
scoate usile congelatorului si a i-l trece in 
incapere.  

1. Instalati congelatorul intr-un loc usor 
accesibil.  

2. Tineti congelatorul la distanta de sursele 
de caldura, locuri umede si lumina 
directa a soarelui.  

3. Trebuie sa existe o circulatie su-
ficienta a aerului pentru ca acesta 
sa functioneze eficient. 

Daca congelatorul trebuie asezat pe un 
perete trebuie sa existe o distanta de 
cel putin 5 cm intre tavan si 5 cm intre 
perete.  t

Daca podeaua este acoperita cu o 
mocheta, aparatul trebuie ridicat la 2,5 
cm deasupra podelei.  

4. Asezati congelatorul pe o suprafata 
plana pentru a preveni rasturnarea.

5. Nu tineti congelatorul in incaperi cu 
temperatura sub 10 C.  

Conexiunea electrica
Conectati produsul de o priza im-
pamantata care este protejata de 
siguranta cu o capacitate adecvata. 
Important:
• Conexiunea trebuie realizata con-

form regulilor nationale.  
• Stecherul cablului de alimentare 

trebuie sa fie usor accesibil dupa 
instalare.  

• Tensiunea specificata trebuie sa fie 
egala cu tensiunea de alimentare.  
• Cablurile de extensie si prizele 
multiple nu trebuie utilizate pentru 

conectare.  
B Un  cablu  de  alimentare 

deteriorat trebuie inlocuit de un 
electrician calificat. 

B Aparatul  nu  trebuie  utilizat  inainte 
de reparare! Exista pericolul de elec-
trosoc!.  

Aruncarea ambalajului
Materialele ambalajului pot fi pericu-
loase pentru copii. Tineti ambalajul la 
distanta de copii sau aruncati-le prin 
sortare in conformitate cu 
instructiunile de aruncare. Nu se 
aruncati la gunoiul menajer. Ambalajul 
congelatorului este produs din materiale 
reciclabile.  

Aruncarea vechiului 
congelator
Aruncati aparatul vechi fara a dauna 
mediul inconjurator.  
• Puteti consulta dealerul autorizat sau 

centrul de colectare a deseurilor din 
municipalitatea dvs. despre aruncare 
congelatorului.  

Inainte de aruncare congelatorului taiati 
cablul electric si daca sunt blocaje la 
usa,  distrugeti-le pentru a preveni 
orice pericol.  
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Asezarea congelatorului
sub blat si reglarea pi-
cioarelor 

Atunci cand asezati congelatorul, distanta 
dintre produs si perte trebuie sa fie de 
cel putin 10 cm, conform imaginii.
Canalele de suctiune nu trebuie blocate 
pentru a nu descreste performanta con-
gelatorului  (140 cm2)

Daca congelatorul dvs. nu este stabil 
puteti roti picioarele din fata conform 
imaginii si sa il echilibrati. Coltul pi-
cioarelor coboara atunci cand piciorul 
este rotit in directia sagetii negre; se 
ridica atunci cand este rotit in directia 
opusa. Va fi mai usor sa va ajute 
cineva sa ridicati putin congelatorul in tim-
pul acestei operatiuni. 

10 mm

40 mm 40 mm
10 mm
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Procdati in ordinea numerica

Reversibilitatea usilor
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Pregatirea

Congelatorul trebuie instalat la cel putin 
30 cm de sursele de caldura cum ar fi 
plite, cuptoare, sisteme de incalzire  si la 
cel putin 5 cm de cuptoare electrice si 
nu trebuie asezat direct sub razele sol-
are.  

Temperatura incaperii unde il 
instalati trebuie sa fie de cel putin 
10°C. Utilizarea congelatorului in con-
ditii mai reci nu este recomandata 
din punctul de vedere al eficientei. 

Asigurati-va ca interiorul aparatului 
este curatat bine. 

Daca doua congelatore sunt instalate 
unul langa altum, trebuie sa exista o 
distanta de cel putin 2 cm intre ele.

Atunci cand utilizati congelatorul pentru 
prima oara, respectati urmatoarele 
instructiuni in primele sase ore.  .
- Usa nu trebuie deschisa 
frecvent.  
- Trebuie sa functioneze fara pre-
parate in interior.  
- Nu deconectati congelatorul. Daca 
apare o pana de curent, vedeti 
avertizarile din sectiunea”Rezolvarea 
problemelor”.  

Ambalajul original si materialele 
spongioase trebuie pastrate 
pentru un transport sau o 
mutare ulterioara. 
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Cald Rece

Please choose the setting according 
to the desired temperature.

Temperatura normala de depozitare 
trebuie sa fie de-18 °C (0 °F). Temper-
aturile mai coborate pot fi obtinture prin 
reglarea butonului termostat la pozitia 
4  (sau Max.).

Va recomandam sa reglati temper-
atura cu un termometru pentru a va 
asigura ca compartimentele de stocare 
au temperatura dorita. Cititi imediat 
valoarea deoarece temperatura va creste 
foarte repede dupa ce veti scoate ter-
mometrul din congelator. 

Congelarea

Congelarea preparatelor

A Atentie
Nu inghetati bauturi carbogazoase, 

deoarece sticla poate exploda atunci daca 
lichdul nu este inghetat. 

Atentie cu produsele congelate cum ar fi 
cuburile de gheata colroate.  

Nu depasiti capacitatea de congelare a 
congelatorului in 24 ore. Vdeti placuta cu date.  

Pentru a pastra calitatea preparatelor, 
inghetarea trebuie efectuata cat mai repede 
posibil. 

Astfel, capacitatea de inghetare nu va fi 
depasita si temperatura din congelator nu va 
creste. 

A Atentie
Pastrati preparatele deja congelate sep-

arat de preparatele proaspat congelate.  

Atunci cand raciti preparate fierbinti, com-
presorul de racire va functiona pana cand 
preparatul este racit. Acest lucru poate 
cauza suprasolicitarea temporara a com-
partimentului congelator.

Daca deschideti greu usa congelatorului nu 
va ingrijorati. Acest lucru se datoreaza 
diferentei de presiune care va fie chilibrata 
si va permite usii sa se deschida normal 
dupa cateva minute.  

Veti auzi un sunet de vacuum dupa 
inchiderea usii. Acest lucru este normal.  
• Preparatele inghetate pot fi stocate 

pana la 3 luni la  -18°C. Duratele de 
depozitare pot

5 Utilizarea congelatorului

Setarea temperaturii 
de functionare 
Temperatura de functionare este 
reglata cu butonul de control al tem-
peraturii.

Temperatura interioara depinde de 
temperatura ambientala, frecventa cu 
care usa este deschisa si cantitatea 
de mancare pastrata in interior. 
Deschiderea frecventa a usii duce 
la cresterea temperaturii interioare. 

Din acest motiv este recomandat 
sa inchideti usa cat mai repede.  

Compartimentul congelator este 
marcat cu acest simbol.

Puteti folosi congelatorul pentru 
congelarea preparatelor proaspete si 
stocarea celor semi-congelate.Verificati 
recomandarile de pe ambalaj.
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varia in functie de tipul preparatelului. 
Duratele de expirare sunt indicate pe 
ambalajul preparatului de producator. 

• Daca ati achizitionat preparate con-
gelate trebuie sa le introduceti in 
congelator inainte de a se dezgheta. 

• Preparatele congelate pot fi 
tinute in compartimente cu 
sertare.  

Pentru a asigura mentinerea calitatii 
preparatelor congelat, trebuie sa va 
amintiti urmatoarele: 

1. Asezati pachetele in congelator cat 
mai repede posibil dupa achizitionare.  

2. Nu depasiti datele ”a se utiliza 
pana la”, ”valabil pana la” de pe am-
balaj.  

3. Sertarele, cosurile, tavile sunt de-
tasabile.  

Dezghetarea
Cresterea grosimii stratului de gheata 

care se formeaza pe evaporator va 
descreste eficienta de racire.

De aceea trebuie sa dezghetati atunci 
cand grosimea stratului de gheata din 
jurul evaporatorului este de aproape 5 
mm. Este recomandata dezghetarea 
atunci cand congelatorul nu este umplut 
sau este gol.  

Inveliti preparatele din congelator in hartie 
si depozitati-le in cel mai rece loc sau 
in alt congelator daca este posibil.  

Rotiti butonul termostat in pozitia ”oprit” 
sau deconectati cablul de alimentare 
pentru a realiza dezghetarea.  

Indepartati sertarele congelatorului (nu 
este necesar sa indepartati capacul 
compartimentului).  

Dupa un anumit timp, apa care se 
topeste se va acumula in bazinul din 
partea de jos a congelatorului.  

Indepartati apa cu ajutorul unui burete 
si uscati bazinul.  

Nu uitati sa rotiti butonul termostat in-
tr-o alta pozitie decat cea ”oprit” pentru 
a reporni congelatorul. 

Utilizati congelatorul timp de 2 ore pana 
ce este gol si usile sunt inchise inainte 
de a aseza din nou preparatele.  

Oprirea aparatului
Daca termostatul este echipat cu 

pozitia “0”:
- Produsul nu va mai functiona atunci 

cand rotiti butonul termostatului in 
pozitia ”0”. Produsul nu va mai porni 
doar daca rotiti butonul termostatului in 
pozitia 1 sau in alte pozitii.   

Daca termostatul este echipat cu 
pozitia “min”:

- Scoateti produsul din priza.
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1 2 5 4 3

Indicatorii luminosi cu
LED si panoul de control

Indicatorii cu LED din partea din fata 
a congelatorului va vor ajuta sa monitorizati 
utilizarea aparatului.  

Depozitati preparatele in congelator intr-
un mod sigur prin monitorizarea si util-
izarea aceastor LED-uri si a butoanelor 
conform descrierii de mai jos: 

Butonul congelare rapida (1):
Folosit pentru congelarea rapida a
preparatelor. Compresorul nu porn-
este imediat ci dupa putin timp dupa
ce butonul este apasat dar acest lucru
este normal. 

Butonul de setare termostat (2):
Folosit pentru a seta congelatorul intre
val- orile minim si maxim.

Aparatul se poate opri atunci cand
butonul este regla sub MIN. Daca in-
dicatorul luminos verde este OPRIT,
aparatul este OPRIT. 

Dupa ce a fost OPRIT (chiar si pentru
dezghetare),m reglati butonul sub MIN
pentru a va asigura ca PORNESTE din
nou. 

LED portocaliu (3): Se aprinde atunci
cand butonul racire rapida de pe pan-
oul cu LED-uri este apasat. In acest 
caz congelatorul functioneaza in mod con-
tinuu.  

Apasati din nou butonul daca doriti ca 
preparatele sa se raceasca rapid si congelatorul
revine la temperatura anterioara 
si LED-ul porntocaliu se va opri.  

LED verde (4): Se aprinde continuu 
dupa introducerea in priza a con-
gelatorului.  

LED rosu (5): Avertizeaza prin ilu-
minarea intermitenta cand congelatorul in-
cepe sa functioneze, daca nu s-a ob-
tinut suficient efect de raicre, daca usa 
este deschisa pe o durata mai lunga 
de timp si cand congelatorul este suprain-
carcat.  

Daca LED-ul rosu se aprinde in mod 
continuu atunci cand conditiile mention-
ate mai sus nu exista contactati servi-
ciul de asistenta tehnica. 
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6 Intretinere si curatare

A Nuutilizati niciodata gazolina, 
benzen sau substante similare 
pentru curatare.  

B Va recomandam deconectarea 
apratului inainte de curatare.  

C Nu utilizati ustensile ascutite, ab-
razive, detergenti menajeri si ceara 
pentru polis pentru curatare. 

C Utilizati apa calduta pentru curatarea 
interiorului si stergeti cu o laveta 
curata. 

C utilizati o carpa umeda inmuiata
intr-o solutie dintr-o lingurita de bi-
carbonat de sodiu si apa pentru a 
curata interiorul si stergeti apoi. 

B Asigurati-va ca apa nu intra in 
carcasa si spre alte componente 
electrice.  

B Daca congelatorul nu va fi utilizat pe o 
durata lunga de timp, deconectati 
cablul de alimentare, curatati-l, 
scoateti mancarea si lasati usa intre-
deschisa.  

C Verificati garniturile usii pentru a va 
asigura ca sunt curate si nu contin 
particule.  

C Pentru a indeparta balamalele usii in-
departati carcasa si apoi impingeti in sus   
de la baza..

Protectia suprafete-
lor din plastic 
C Nu asezati lichide uleioase sau pre-

parate cu ulei in congelator in recipiente 
nesigilate deoarece pot deteriora 
suprafetele din plastic ale congelatorului. 
In cazul stropirii curatati si clatiti acele 
portiuni de pe suprafata cu apa calda. 
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7 Rezolvarea problemelor
Va rugam sa revizuiti lista inainte de a suna la serviciul de asistenta. Puteti 
economisi timp si bani. Aceasta lista include defectiuni frecvente care nu sunt 
rezultatul unui defect de fabricatie sau uzura materiale. Anumite caracteristici 
descrise  pot fi nedisponibile pentru aparatul dvs. 

Congelatorul nu functioneaza. 
• Este congelatorul corect introdus in priza? introduceti stecherul in priza.
• Este siguranta prizei conectata sau este siguranta principala arsa? Verificati 

siguranta.
Condens pe peretele laterale al compartimentului congelator(MULTIZONE, COOL 
CONTROL si  FLEXI ZONE).
• Temperatura ambientala foarte rece. Deschiderea frecventa a usii. Condititii ridicate 

de umiditate. Depozitarea preparatelor cu lichid in recipiente deschise. Lasarea usii 
intredeschise. Oprirea termostatului la un grad mai rece. 

• Limitarea duratei in care usa este lasata deschisa sau utilizarea mai putin frecventa a 
acesteia.
• Acoperirea preparatelor stocate in recipiente deschise cu un material corespunzator. 
• Stergerea condensului cu o laveta umeda si verificarea. 
Compresorul nu functioneaza
•Protectia termica a compresorului poate exploda in timpul unei pane de curent 

sau a conectarii si deconectarii aparatului deoarece presiunea lichidului de 
racire din sistem nu a fost echilibrata. Fcongelatorul va incepe sa functioneze dupa 
6 minute. Sunati service-ul daca congelatorul nu porneste la sfarsitul acestei 
perioade. 

• Congelatorule ste in ciclul de dezghetare. Acest lucru este normat pentru un 
congelator cu dezghetare automata. Ciclul de dezghetare este periodic.

• Congelatorul nu este introus in priza. Asigurati-va ca stecherul este introdus 
corect in priza.  

• Este temperatura reglata corect.  
• Alimentarea cu curent electric poate fi intrerupta.
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Congelatorul se aude functionand frecvent sau pentru o perioada de timp
• Noul congelator pote fi mai lat decat cel anterior. Acest lucru este normal. Frigiderele 

mai mari functioneaza pe o durata mai lunga de timp.  
• Temperatura incaperii poate fi ridicata. Acest lucru este normal.  
• Congelatorul a fost conectat de curant sau a fost incarcat cu mancare. Racirea 

congelatorului poate durata cateva ore sau mai mult.  
• Cantitati mari de mancare fierbinte au fost introduse in congelator. Preparatele 

fierbinti cauzeaza durate mai lungi de functionare pana cand ajung la o 
temperatura sigura de stocare.  

• Usile au fost deschise mai frecvent sau au fost lasate deschise pe o durata mai 
lunga. Aerul cald care a intrat in congelator duce la functionarea indelungata a 
acestuia. Deschideti usa mai putin frecvent.  

• Usa compartimentului congelator sau congelator a fost lasata deschisa. Verificati 
daca usile sunt inchise bine.  

• Congelatorul este reglat la o temperatura joasa. Reglati temperatura congelatorului 
la un nivel mai cald si asteptati pana cand s-a atins temperatura.  

• Garnitura usii sau al congelatorului poate fi uns, uzat, rupt sau nu este asezat 
bine. Curatati sau inlocuiti garnitura.  Garniturile defecte/deteriorate cauzeaza 
functionarea indelungata  congelatorului pentru mentinerea temperaturii.

Temperatura congelatorului este foarte scazuta in timp ce temperatura congelatorului este scazuta.

• Temperatura congelatorului este reglata la o temperatura foarte scazuta.   
Reglati temperatura congelatorului la un grad mai cald si verificati.

Temperatura congelatorului este foarte scazuta in timp ce temperatura congelatorului este suficienta.

• Temperatura congelatorului poate fi reglata la o temperatura foarte scazuta.   
Reglati temperatura congelatorului la un o temp. mai ridicata si verificati.

Preparatele din compartimentul congelator sunt inghetate.

• Temperatura congelatorului a fost setata foarte rece. Reglati temp. congelatorului si 
verificati. 
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Temperatura din congelator sau congelator este prea ridicata.
• Temperatura congelatorului a fost reglata la un grad foarte ridicat. 

Reglarea frigierului are efect asupra temperaturii congelatorului. Modificati tem-
peratura congelatorului sau a congelatorului pana cand temperatura ajunge la un 
nivel suficient.  

• Usile au fost deschide frecvent sau lasate deschise; deschideti-le mai cat mai 
rar.

• Usa a fost intredeschisa; inchideti usa complet.
• O cantitate mare de mancare a fost introdusa in congelator. Asteptati pana 

cand congelatorul atinge temperatura dorita.  
• Congelatorul a fost recent deconectat. Racirea completa a congelatorului 

dureaza.
Zgomotul de functionare creste cand congelatorul este in functiune.
• Performanta de functionare a congelatorului se poate schimba datorita modificarilor 

din temperatura ambientala. Acest lucru este normal si nu este un defect.
Vibratii sau zgomot.
• Podeaua nu este dreapta sau este slaba. Congelatorul se balanseaza cand este 

miscat usor. Asigurati-va ca podeaua este suficient de dura pentru a sustine 
congelatorul . Zgomotul poate fi cauzat de obiectele din congelator. Obiectele de pe 
congelator trebuie indepartate.

Zgomote cum ar fi scurgerea de lichide sau pulverizarea se aud din congelator
• Lichidul si gazul curg conform principiilor de functionare ale congelatorului. Acest 

lucru este normal si nu este o defectiune.
Apare un zgomot ca bataia de vant.
• Ventilatoarele sunt folosite pentru racirea congelatorului. Acest lucru este normal si nu este o defectiune.

Condens pe peretii interiori ai congelatorului.
• Vremea calda si umeda creste inghetarea si condensul.Acest lucru este normal 

si nu este o defectiune.  
• Usile au fost intredeschise; usile trebuie inchise complet. 
• Usile au fost deschise frecvent sau intredeschise; deschideti-le mai putin 

frecvent. 
Umiditatea apare pe exteriorul congelatorului sau intre usi.
• Poate fi umiditate in aer; acest lucru este normal pe vreme umeda. Cand umid-

itatea este mai putina condensul va disparea.
Mirosuri neplacute in congelator.
• Interiorul congelatorului trebuie curatat. Curatati interiorul congelatorului cu un burete, 

apa calduta si apa carbogazoasa.  
• Anumite recipiente sau ambalaje pot provoca mirosuri. Folositi un recipient 

diferit sau un material diferit.



21

Usa nu se inchide.
• Ambalajele pot preveni inchiderea usii. Inlocuiti ambalajele care obstructioneaza 

usa.  
• Congelatorul nu este dreapt pe podea si se balanseaza cand este miscat usor. 

Reglati suruburile de ridicare.   
• Podeaua nu este dreapta sau puternica. Asigurati-va ca podeaua este nivel-

ata si  floor poate sustine congelatorul.
Sertarul pentru legume este blocat.
• Preparatele pot atinge tavanul sertarului. Rearanjati preparatele in sertar.  
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