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PENSATI PER VOI
Grazie per aver acquistato un'apparecchiatura Electrolux. Avete scelto un
prodotto che ha alle spalle decenni di esperienza professionale e innovazione.
Ingegnoso ed elegante, è stato progettato pensando a voi. Quindi, in qualsiasi
momento desiderate utilizzarlo, potete esser certi di ottenere sempre i migliori
risultati.
Benvenuti in Electrolux.
Visitate il nostro sito web per:

Ricevere consigli, scaricare i nostri opuscoli, eliminare eventuali anomalie,
ottenere informazioni sull'assistenza e la riparazione:
www.electrolux.com/support
Per registrare il vostro prodotto e ricevere un servizio migliore:
www.registerelectrolux.com

Acquistare accessori, materiali di consumo e ricambi originali per la vostra
apparecchiatura:
www.electrolux.com/shop

SERVIZIO CLIENTI E MANUTENZIONE
Consigliamo sempre l’impiego di ricambi originali.
Quando si contatta l'Assistenza, accertarsi di disporre dei seguenti dati: Modello,
PNC, numero di serie.
Le informazioni si trovano sulla targhetta dei dati.

 Avvertenza / Attenzione - Importanti Informazioni di Sicurezza.
 Informazioni e consigli generali
 Informazioni ambientali

Con riserva di modifiche.

1.  INFORMAZIONI DI SICUREZZA
Leggere attentamente le istruzioni fornite prima di
installare e utilizzare l'apparecchiatura. I produttori non
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sono responsabili di eventuali lesioni o danni derivanti
da un'installazione o un uso scorretti. Conservare
sempre le istruzioni in un luogo sicuro e accessibile per
poterle consultare in futuro.

1.1 Sicurezza dei bambini e delle persone
vulnerabili
• Questa apparecchiatura può essere usata da bambini

a partire dagli 8 anni e da adulti con limitate capacità
fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza o
conoscenza sull'uso dell'apparecchiatura, solamente
se sorvegliati o se istruiti relativamente all'uso
dell'apparecchiatura e se hanno compreso i rischi
coinvolti.

• I bambini di età compresa tra i 3 e gli 8 anni possono
caricare e scaricare l'apparecchio a condizione che
siano stati adeguatamente istruiti.

• Questa apparecchiatura può essere usata da persone
con disabilità diffuse e complesse, se debitamente
istruite.

• Tenere lontani dall'apparecchiatura i bambini al di
sotto dei 3 anni se non costantemente supervisionati.

• Non consentire ai bambini di giocare con
l'apparecchio.

• I bambini non devono eseguire interventi di pulizia e
manutenzione sull'apparecchiatura senza essere
supervisionati.

• Tenere gli imballaggi lontano dai bambini e smaltirli in
modo adeguato.

1.2 Sicurezza generale
• Questa apparecchiatura è destinata all'uso domestico

e applicazioni simili, tra cui:
– Case di campagna; cucine di negozi, uffici e altri

ambienti di lavoro;
– Clienti di hotel, motel, bed and breakfast e altri

ambienti residenziali.
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• Per evitare la contaminazione degli alimenti rispettare
le seguenti istruzioni:
– non aprire la porta per lunghi periodi;
– pulire regolarmente le superfici che possono venire

a contatto con gli alimenti e i sistemi di drenaggio
accessibili;

– conservare la carne e il pesce crudo in contenitori
adeguati in frigorifero, in modo che non venga a
contatto con altri alimenti e non goccioli su altri
alimenti.

• AVVERTENZA! Verificare che le aperture di
ventilazione, sia sull'apparecchiatura che nella
struttura da incasso, siano libere da ostruzioni.

• AVVERTENZA! Non usare dispositivi elettrici o altri
mezzi artificiali non raccomandati dal produttore allo
scopo di accelerare il processo di sbrinamento.

• AVVERTENZA! Non danneggiare il circuito
refrigerante.

• AVVERTENZA! Non utilizzare apparecchiature
elettriche all'interno dei comparti di conservazione
degli alimenti, ad eccezione di quelli consigliati dal
costruttore.

• Non nebulizzare acqua né utilizzare vapore per pulire
l'apparecchiatura.

• Pulire l'apparecchiatura con un panno inumidito e
morbido. Utilizzare solo detergenti neutri. Non usare
prodotti abrasivi, spugnette abrasive, solventi od
oggetti metallici.

• Quando l'apparecchiatura resta vuota per un lungo
periodo di tempo, spegnerla, sbrinarla, pulirla,
asciugarla e lasciare la porta aperta per evitare la
formazione di muffa al suo interno.

• Non conservare in questa apparecchiatura sostanze
esplosive come bombolette spray contenenti un
propellente infiammabile.

• Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve
essere sostituito dal produttore, dal Centro di
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Assistenza Autorizzato o da una persona qualificata
per evitare situazioni di pericolo.

2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA
2.1 Installazione

AVVERTENZA!
L’installazione
dell'apparecchiatura deve
essere eseguita da
personale qualificato.

• Rimuovere tutti i materiali di
imballaggio.

• Non installare o utilizzare
l'apparecchiatura se è danneggiata.

• Non usare l'apparecchiatura prima di
installarla nella struttura a incasso
date le misure di sicurezza.

• Attenersi alle istruzioni fornite insieme
all'apparecchiatura.

• Prestare sempre attenzione in fase di
spostamento dell'apparecchiatura,
dato che è pesante. Usare sempre i
guanti di sicurezza e le calzature
adeguate.

• Assicurarsi che l'aria possa circolare
liberamente attorno
all'apparecchiatura.

• In fase di prima installazione o dopo
aver girato la porta, attendere almeno
4 ore prima di collegare
l'apparecchiatura alla sorgente di
alimentazione. Questo serve a
consentire all'olio di fluire nuovamente
nel compressore.

• Prima di eseguire eventuali operazioni
sull'apparecchiatura (ad esempio
invertire la porta), togliere la spina
dalla presa di corrente.

• Non installare l'apparecchiatura in
prossimità di radiatori, fornelli, forni o
piani di cottura.

• Non esporre l'apparecchiatura alla
pioggia.

• Non installare l'apparecchiatura dove
sia esposta alla luce solare diretta.

• Non installare questa apparecchiatura
in aree troppo umide o troppo fredde.

• Quando si sposta l'apparecchiatura,
sollevarla dal bordo anteriore, così da
non graffiare il pavimento.

2.2 Collegamento elettrico
AVVERTENZA!
Rischio di incendio e scossa
elettrica.

AVVERTENZA!
In fase di posizionamento
dell'apparecchiatura,
verificare che il cavo di
alimentazione non sia
intrappolato o danneggiato.

AVVERTENZA!
Non utilizzare prese multiple
e prolunghe.

• L'apparecchiatura deve disporre di
una messa a terra.

• Verificare che i parametri sulla
targhetta siano compatibili con le
indicazioni elettriche
dell'alimentazione.

• Utilizzare sempre una presa elettrica
con contatto di protezione
correttamente installata.

• Accertarsi di non danneggiare i
componenti elettrici (ad es. la spina di
alimentazione, il cavo di
alimentazione, il compressore).
Contattare il Centro di Assistenza
Autorizzato o un elettricista per
sostituire i componenti elettrici.

• Il cavo di alimentazione deve
rimanere sotto il livello della spina di
alimentazione.

• Inserire la spina di alimentazione nella
presa solo al termine
dell'installazione. Verificare che la
spina di alimentazione rimanga
accessibile dopo l'installazione.

• Non tirare il cavo di alimentazione per
scollegare l’apparecchiatura. Tirare
sempre dalla spina.
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2.3 Utilizzare
AVVERTENZA!
Rischio di lesioni, scottature
o scosse elettriche.

 L'apparecchiatura contiene gas
infiammabile, isobutano (R600a), un gas
naturale con un alto livello di
compatibilità ambientale, Fare attenzione
a non danneggiare il circuito refrigerante
che contiene isobutano.
• Non modificare le specifiche tecniche

dell'apparecchiatura.
• Non introdurre apparecchiature

elettriche (ad es. gelatiere)
nell'apparecchiatura se non
specificamente consentito dal
produttore.

• Nel caso di danno al circuito
refrigerante, assicurarsi che non si
sviluppino fiamme libere e scintille nel
locale. Aerare bene l'ambiente.

• Non appoggiare oggetti incandescenti
sulle parti in plastica
dell'apparecchiatura.

• Non conservare gas e liquidi
infiammabili nell'apparecchiatura.

• Non appoggiare o tenere liquidi o
materiali infiammabili, né oggetti
facilmente incendiabili
sull'apparecchiatura, al suo interno o
nelle immediate vicinanze.

• Non toccare il compressore o il
condensatore. Sono incandescenti.

2.4 Luce interna
AVVERTENZA!
Pericolo di scosse elettriche.

• Il tipo di lampada utilizzata per questa
apparecchiatura è adatta soltanto agli
elettrodomestici. Non usarle per
l'illuminazione di casa.

2.5 Pulizia e cura
AVVERTENZA!
Vi è il rischio di ferirsi o
danneggiare
l'apparecchiatura.

• Prima di eseguire qualunque
intervento di manutenzione, spegnere
l'apparecchiatura ed estrarre la spina
dalla presa.

• L'unità refrigerante di questa
apparecchiatura contiene idrocarburi.
L’unità deve essere ricaricata ed
ispezionata esclusivamente da
personale qualificato.

• Controllare regolarmente lo scarico
dell'apparecchiatura e, se necessario,
pulirlo. L'ostruzione dello scarico può
causare un deposito di acqua di
sbrinamento sul fondo
dell'apparecchiatura.

2.6 Assistenza Tecnica
• Per riparare l'apparecchiatura

contattare un Centro di Assistenza
Autorizzato. Utilizzare esclusivamente
ricambi originali.

• Tenere presente che la riparazione
autonoma o non professionale
possono avere conseguenze sulla
sicurezza e potrebbero invalidare la
garanzia.

• Le guarnizioni per porte saranno
disponibili per 7 anni dopo
l'interruzione del modello. termostati,
sensori di temperatura, circuiti
stampati, sorgenti luminose, maniglie
delle porte, cerniere delle porte,
vassoi e cestelli. Si prega di notare
che alcuni di questi pezzi di ricambio
sono disponibili solo per i riparatori
professionisti e che non tutti i pezzi di
ricambio sono rilevanti per tutti i
modelli.

• Le guarnizioni per porte saranno
disponibili per 10 anni dopo
l'interruzione del modello.

2.7 Smaltimento
AVVERTENZA!
Rischio di lesioni o
soffocamento.

• Staccare la spina dall'alimentazione
elettrica.

• Tagliare il cavo di rete e smaltirlo.
• Rimuovere la porta per evitare che

bambini e animali domestici
rimangano chiusi all’interno
dell’apparecchiatura.
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• Il circuito refrigerante e i materiali di
isolamento di questa apparecchiatura
rispettano l'ozono.

• La schiuma isolante contiene gas
infiammabili. Contattare le autorità
locali per ricevere informazioni su

come smaltire correttamente
l'apparecchiatura.

• Non danneggiare i componenti
dell'unità refrigerante che si trovano
vicino allo scambiatore di calore.

3. INSTALLAZIONE
AVVERTENZA!
Fare riferimento ai capitoli
sulla sicurezza.

AVVERTENZA!
Per l'installazione
dell'apparecchio, fare
riferimento al documento di
istruzioni per l'installazione.

AVVERTENZA!
Fissare l'apparecchio
secondo le istruzioni di
installazione per evitare il
rischio di instabilità
dell'apparecchio.

3.1 Dimensioni
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Dimensioni complessive1)

H1 mm 1218

W1 mm 548

D1 mm 549
1) l'altezza, la larghezza e la profondità del‐
l'apparecchio senza l'impugnatura e i piedi‐
ni

Spazio necessario durante l’uso1)

H2 (A+B) mm 1261

W2 mm 548

D2 mm 551

A mm 1225

B mm 36
1) l'altezza, la larghezza e la profondità del‐
l'apparecchio, compresa la maniglia, più lo
spazio necessario per la libera circolazione
dell'aria di raffreddamento

Spazio complessivo necessario du‐
rante l’uso1)

H3 (A+B) mm 1261

W3 mm 548

D3 mm 1071
1) l'altezza, la larghezza e la profondità del‐
l'apparecchiatura, compresa la maniglia, più
lo spazio necessario per la libera circolazio‐
ne dell'aria di raffreddamento, più lo spazio
necessario per consentire l'apertura della
porta con l'angolazione minima che permet‐
te la rimozione di tutte le apparecchiature
interne

3.2 Posizione
Per garantire la migliore funzionalità
dell'apparecchiatura, non si dovrebbe
installare l'apparecchio nelle vicinanze
della fonte di calore (forno, stufe,
termosifoni, fornelli o piani di cottura) o in
un luogo con luce solare diretta.
Controllare che sul retro dell’apparecchio
sia garantita un’adeguata circolazione
dell’aria.

3.3 Posizionamento
Questa apparecchiatura deve essere
installata in una posizione interna
asciutta e ben ventilata.
Questa apparecchiatura è destinata ad
essere utilizzata a temperature ambiente
che vanno da 10°C a 43°C.

In caso di dubbi sul luogo di
installazione
dell'apparecchiatura,
contattare il venditore, il
nostro Centro di Assistenza
o il rivenditore autorizzato
più vicino.

Deve essere possibile
scollegare l'apparecchiatura
dalla rete elettrica. Eseguire
perciò l'installazione facendo
sì che la spina rimanga
facilmente accessibile.

3.4 Collegamento elettrico
• Prima di inserire la spina, verificare

che la tensione e la frequenza
riportate sulla targhetta di
identificazione corrispondano a quelle
dell'impianto domestico.

• L'apparecchiatura deve disporre di
una messa a terra. La spina del cavo
di alimentazione è dotata di un
apposito contatto. Se la presa di
corrente dell'impianto domestico non
è collegata a terra, allacciare
l'apparecchiatura a una presa di terra
separata in conformità alle norme in
vigore, rivolgendosi a un elettricista
qualificato.

• Il produttore declina ogni
responsabilità qualora le suddette
precauzioni di sicurezza non vengano
rispettate.

• Questa apparecchiatura è conforme
alle direttive CEE.

3.5 Requisiti di ventilazione
Il flusso d'aria dietro l'apparecchiatura
deve essere sufficiente.
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5 cm min.

200 cm2

min.

200 cm2

ATTENZIONE!
Consultare le istruzioni per
l'installazione.

3.6 Possibilità di invertire la
porta
Fare riferimento al documento separato
con le istruzioni per l'installazione e
l'inversione della porta.

ATTENZIONE!
In ogni fase di inversione
della porta proteggere il
pavimento da graffi con un
materiale resistente.

4. PANNELLO DEI COMANDI
4.1 Accensione
1. Inserire la spina nella presa a muro.
2. Impostare il regolatore di

temperatura a un livello medio,
ruotandolo in senso orario.

4.2 Spegnimento
Per spegnere l’apparecchiatura, ruotare
il regolatore di temperatura in posizione
"O".

4.3 Regolazione della
temperatura
La temperatura viene regolata
automaticamente. Sarà tuttavia possibile
impostare una temperatura all'interno
dell'apparecchiatura.

È importante ricordare che la
temperatura all'interno
dell'apparecchiatura è condizionata dai
seguenti fattori:
• temperatura ambiente,
• frequenza di apertura della porta,
• quantità di alimenti conservati,
• posizione dell'apparecchiatura.
In condizioni normali, si consiglia di
utilizzare una regolazione media.
Per far funzionare l'apparecchiatura:
1. Ruotare il regolatore di temperatura

in senso orario per ottenere una
temperatura più bassa all'interno
dell'apparecchiatura.

2. Ruotare il regolatore di temperatura
in senso anti-orario per ottenere una
temperatura più alta all'interno
dell'apparecchiatura.

5. UTILIZZO QUOTIDIANO
5.1 Posizionamento dei ripiani
della porta
Per facilitare l'introduzione di alimenti di
diverse dimensioni, i ripiani della porta
possono essere posizionati ad altezze
differenti.
1. Tirare gradualmente il ripiano fino a

che non si libera.
2. Riposizionare secondo necessità.
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5.2 Ripiani rimovibili
Le guide presenti sulle pareti del
frigorifero permettono di posizionare i
ripiani a diverse altezze.

Per garantire una corretta
circolazione dell'aria, non
spostare il ripiano di vetro
posto sopra il cassetto delle
verdure.

5.3 Cassetto per verdura
Nella parte inferiore dell'apparecchiatura
è presente un cassetto speciale adatto
alla conservazione di frutta e verdura.

5.4 Controllo dell'umidità
Il ripiano in vetro incorpora un dispositivo
a fessure, regolabili per mezzo di una
leva scorrevole, che consente di regolare
l'umidità del cassetto o dei cassetti delle
verdure.

La posizione del controllo dell'umidità
dipende dal tipo e dalla quantità di frutta
e verdura:
• Alloggiamenti chiusi: consigliato

quando c'è una piccola quantità di
frutta e verdura. In questo modo, il
contenuto naturale di umidità nella
frutta e nella verdura si conserva più a
lungo.

• Alloggiamenti aperti: consigliato
quando c'è una grande quantità di
frutta e verdura. In questo modo, una
maggiore circolazione dell'aria si
traduce in una minore umidità
dell'aria.

5.5 Indicatore della temperatura
Per una corretta conservazione del cibo,
il frigorifero è corredato di un indicatore
di temperatura. Il simbolo sulla parete
laterale dell'apparecchiatura indica la
zona più fredda del frigorifero.
Se compare OK (A), mettere il cibo
fresco nella zona indicata dal simbolo, se
non (B), attendere almeno 12 ore e
controllare se è OK (A).
Se non è ancora OK (B), regolare il
controllo su un’impostazione più fredda.

OK

OK

A

B
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6. CONSIGLI E SUGGERIMENTI UTILI
6.1 Consigli per il risparmio
energetico
• L'uso più efficiente dell'energia è

garantito dalla configurazione con i
cassetti nella parte inferiore
dell'apparecchiatura e i ripiani
distribuiti uniformemente. La
posizione degli scomparti sulla porta
non influisce sul consumo energetico.

• Non aprire frequentemente la porta e
limitare il più possibile i tempi di
apertura.

• Non impostare una temperatura
troppo alta per risparmiare energia, a
meno che non sia richiesta dalle
caratteristiche dell'alimento.

• Se la temperatura ambiente è elevata,
il controllo della temperatura è
impostato su un valore basso e
l'apparecchiatura è a pieno carico, il
compressore può funzionare in
maniera ininterrotta, causando la
formazione di brina o di ghiaccio
sull'evaporatore. In questo caso,
impostare il controllo della
temperatura su una posizione più
elevata per consentire lo sbrinamento
automatico e ridurre così il consumo
di energia.

• Garantire una buona ventilazione.
Non coprire le griglie di ventilazione o
i fori.

6.2 Consigli per la
refrigerazione dei cibi freschi
• L'impostazione della temperatura

media garantisce una buona
conservazione degli alimenti freschi.
L'impostazione di una temperatura più
elevata all'interno dell'apparecchio
può portare a una minore durata di
conservazione degli alimenti.

• Coprire il cibo con un imballaggio per
preservarne la freschezza e l'aroma.

• Utilizzare sempre contenitori chiusi
per liquidi e per alimenti, per evitare
sapori o odori nello scomparto.

• Per evitare la contaminazione
incrociata tra cibo cotto e crudo,
coprire il cibo cotto e separarlo da
quello crudo.

• Si consiglia di scongelare il cibo
all'interno del frigorifero.

• Non inserire cibo caldo all'interno
dell'apparecchiatura. Assicurarsi che
si sia raffreddato a temperatura
ambiente prima di inserirlo.

• Per evitare lo spreco di cibo, la nuova
scorta di cibo dovrebbe essere
sempre collocata dietro a quella
vecchia.

6.3 Consigli per la
refrigerazione dei cibi
• Carne (tutti i tipi): deve essere avvolta

in appositi sacchetti e collocata sul
ripiano di vetro, sopra il cassetto delle
verdure. La carne può essere
conservata al massimo per 1-2 giorni.

• Frutta e verdura: pulire
accuratamente (eliminare lo sporco) e
riporre in un apposito cassetto
(cassetto per la verdura).

• Si consiglia di non conservare in
frigorifero i frutti esotici come banane,
manghi, papaya, ecc.

• Le verdure come pomodori, patate,
cipolle e aglio non devono essere
conservate in frigorifero.

• Burro e formaggio: riporli in un
apposito contenitore sottovuoto
oppure avvolgerli in un foglio di
alluminio o in un sacchetto di
polietilene per limitare il più possibile
la presenza di aria.

• Bottiglie: chiuderle con un tappo e
conservarle sul ripiano portabottiglie
della porta, o (se presente) sulla
griglia portabottiglie.

• Fare sempre riferimento alla data di
scadenza dei prodotti per sapere per
quanto tempo conservarli.
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7. PULIZIA E CURA
AVVERTENZA!
Fare riferimento ai capitoli
sulla sicurezza.

7.1 Pulizia dell'interno
Prima di utilizzare l'apparecchiatura per
la prima volta, lavare l'interno e gli
accessori con acqua tiepida e sapone
neutro per eliminare il tipico odore dei
prodotti nuovi, quindi asciugare
accuratamente.

ATTENZIONE!
Non usare detergenti, polveri
abrasive, detergenti a base
di cloro od olio, dato che
potrebbero danneggiare le
finiture.

ATTENZIONE!
Gli accessori e i componenti
dell’apparecchiatura non
sono lavabili in lavastoviglie.

7.2 Pulizia periodica
L'apparecchiatura deve essere pulita
regolarmente:
1. Lavare l'interno e gli accessori con

acqua tiepida e sapone neutro.
2. Ispezionare regolarmente le

guarnizioni della porta ed eliminare
con un panno umido tracce di sporco
e residui.

3. Risciacquare e asciugare
accuratamente.

7.3 Sbrinamento del frigorifero
Durante il normale utilizzo, la brina viene
eliminata automaticamente

dall'evaporatore dello scomparto del
frigorifero. L'acqua di sbrinamento
giunge attraverso un condotto in un
apposito recipiente posto sul retro
dell'apparecchiatura, sopra il
motocompressore, dove evapora.
È importante pulire periodicamente il foro
di scarico dell'acqua di sbrinamento,
situato al centro del canale sulla parete
posteriore, per evitare che l'acqua
fuoriesca sugli alimenti.
A tal fine usare il pulisci-tubo fornito in
dotazione con l’apparecchiatura.

7.4 Periodi di non utilizzo
Se l'apparecchiatura non viene utilizzata
per un lungo periodo, adottare le
seguenti precauzioni:
1. Scollegare l'apparecchiatura dalla

rete elettrica.
2. Estrarre tutti gli alimenti.
3. Pulire l'apparecchiatura e tutti gli

accessori.
4. Lasciare la porta socchiusa/e per

evitare la formazione di odori
sgradevoli.

8. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
AVVERTENZA!
Fare riferimento ai capitoli
sulla sicurezza.
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8.1 Cosa fare se...

Problema Causa possibile Soluzione
L'apparecchiatura non fun‐
ziona.

L'apparecchiatura è spen‐
ta.

Accendere l’apparecchia‐
tura.

 La spina non è inserita cor‐
rettamente nella presa di
alimentazione.

Inserire correttamente la
spina nella presa di ali‐
mentazione.

 Assenza di tensione nella
presa di alimentazione.

Collegare alla presa di ali‐
mentazione un altro appa‐
recchio elettrico. Rivolgersi
ad un elettricista qualifica‐
to.

L'apparecchiatura è rumo‐
rosa.

L'apparecchiatura non è
appoggiata in modo corret‐
to

Controllare se l'apparec‐
chiatura è appoggiata in
modo stabile.

Il compressore rimane
sempre in funzione.

La temperatura impostata
non è corretta.

Fare riferimento al capitolo
"Pannello di controllo".

 Sono stati introdotti molti
alimenti contemporanea‐
mente.

Attendere alcune ore e ri‐
controllare la temperatura.

 La temperatura ambiente è
troppo alta.

Fare riferimento al capitolo
“Installazione”.

 Gli alimenti introdotti nel‐
l'apparecchiatura erano
troppo caldi.

Lasciar raffreddare gli ali‐
menti a temperatura am‐
biente prima di introdurli.

 La porta non è chiusa cor‐
rettamente.

Vedere la sezione "Chiusu‐
ra della porta".

La porta non è allineata o
interferisce con la griglia di
ventilazione.

L'apparecchiatura non è
perfettamente in piano.

Fare riferimento alle istru‐
zioni di installazione.

La porta non si apre facil‐
mente.

Hai cercato di ri-aprire la
porta subito dopo averla
chiusa.

Attendere alcuni secondi
fra la chiusura e la riaper‐
tura della porta.

La lampadina non si ac‐
cende.

La lampadina è in modalità
stand-by.

Chiudere e riaprire la por‐
ta.

La lampadina è guasta. Vedere la sezione "Sostitu‐
zione della lampadina".

Presenza di brina e ghiac‐
cio eccessivi.

La porta non è chiusa cor‐
rettamente.

Vedere la sezione "Chiusu‐
ra della porta".

 La guarnizione è deforma‐
ta o sporca.

Vedere la sezione "Chiusu‐
ra della porta".
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Problema Causa possibile Soluzione
 Gli alimenti non sono av‐

volti correttamente.
Avvolgere correttamente
gli alimenti.

 La temperatura impostata
non è corretta.

Fare riferimento al capitolo
"Pannello di controllo".

 L'apparecchiatura è com‐
pletamente carica ed è im‐
postata sulla temperatura
più bassa.

Impostare una temperatura
superiore. Fare riferimento
al capitolo "Pannello di
controllo".

 La temperatura impostata
nell'apparecchiatura è trop‐
po bassa e la temperatura
ambiente è troppo alta.

Impostare una temperatura
superiore. Fare riferimento
al capitolo "Pannello di
controllo".

Scorre dell'acqua sul pan‐
nello posteriore del frigori‐
fero.

Durante lo sbrinamento
automatico, la brina che si
forma sul pannello poste‐
riore si scioglie.

Non si tratta di un'anoma‐
lia.

C'è troppa acqua conden‐
sata sulla parete posteriore
del frigorifero.

La porta è stata aperta con
eccessiva frequenza.

Aprire la porta solo se ne‐
cessario.

 La porta non è stata chiusa
completamente.

Controllare che la porta sia
chiusa completamente.

 Il cibo conservato non è
stato avvolto nell'apposito
materiale.

Avvolgere gli alimenti in un
imballaggio adeguato pri‐
ma di riporli all'interno del‐
l'apparecchiatura.

Scorre dell'acqua all'inter‐
no del frigorifero.

Gli alimenti impediscono
all'acqua di scorrere nel‐
l'apposito collettore.

Evitare di disporre gli ali‐
menti direttamente contro
la parete posteriore.

 Lo scarico dell'acqua è
ostruito.

Pulire lo scarico dell'acqua.

Presenza di acqua sul pa‐
vimento.

L'acqua di sbrinamento
non viene scaricata nella
bacinella di evaporazione
posta sopra il compresso‐
re.

Collegare lo scarico del‐
l'acqua di sbrinamento alla
bacinella di evaporazione.

La temperatura all'interno
dell'apparecchiatura è trop‐
po bassa/troppo alta.

La temperatura non è im‐
postata correttamente.

Impostare una temperatura
superiore/inferiore.

 La porta non è chiusa cor‐
rettamente.

Vedere la sezione "Chiusu‐
ra della porta".
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Problema Causa possibile Soluzione
 La temperatura degli ali‐

menti è troppo alta.
Prima di introdurre gli ali‐
menti, lasciarli raffreddare
a temperatura ambiente.

 Sono stati introdotti molti
alimenti contemporanea‐
mente.

Introdurre gli alimenti un
poco alla volta.

 Il coperchio viene aperto
frequentemente.

Aprire la porta solo se ne‐
cessario.

L'aria fredda non circola
correttamente all'interno
dell'apparecchio.

Adottare le misure neces‐
sarie per garantire una cor‐
retta circolazione dell'aria
fredda. Fare riferimento al
capitolo “Consigli e sugge‐
rimenti utili”.

Se il consiglio non da
risultati, contattare il Centro
di Assistenza Autorizzato più
vicino.

8.2 Sostituzione della
lampadina

L'apparecchiatura è dotata di
una lampadina interna a
LED a lunga durata.

Consigliamo caldamente di
servirsi unicamente di pezzi
di ricambio originali.

Usare solo lampadine LED
(base E14). La potenza
massima è indicata sull'unità
lampada.

ATTENZIONE!
Estrarre la spina dalla presa
di corrente.

1. Tirare il lato sinistro del coprilampada
con le dita per sbloccarlo. Togliere il
coperchio tirandolo verso se stessi.

1

2

1

2. Sostituire la lampadina con una della
stessa potenza e forma,
specificamente studiata per gli
elettrodomestici.

3. Installare il coprilampada.
4. Inserire la spina nella presa.
5. Aprire la porta.

Controllare che la luce si accenda.

8.3 Chiusura della porta
1. Pulire le guarnizioni della porta.
2. Se necessario, regolare la porta.

Fare riferimento alle istruzioni di
installazione.

3. Se necessario, sostituire le
guarnizioni difettose. Contattare il
Centro Assistenza Autorizzato.
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9. RUMORI

SSSRRR!

CLICK!

HISSS!

BRRR!

BLUBB!

10. DATI TECNICI
I dati tecnici sono riportati sulla targhetta
dei dati applicata sul lato esterno
dell'apparecchiatura e sull'etichetta dei
valori energetici.
Il codice QR sull'etichetta energetica
fornita con l'apparecchio fornisce un link
web alle informazioni correlate al
funzionamento di questa
apparecchiatura nella banca dati EPREL
dell'UE. Conservare l'etichetta energetica
come riferimento insieme al manuale

d'uso e a tutti gli altri documenti forniti
con questo apparecchio.
È possibile trovare le stesse informazioni
anche in EPREL utilizzando il link https://
eprel.ec.europa.eu e il nome del modello
e il numero di prodotto che si trovano
sulla targhetta dell'apparecchio.
Per informazioni dettagliate sull’etichetta
energetica, vedere il sito 
www.theenergylabel.eu.

11. INFORMAZIONI PER GLI ISTITUTI DI PROVA
L'installazione e la preparazione
dell'apparecchiatura per qualsiasi verifica
di EcoDesign devono essere conformi a
EN 62552. I requisiti di ventilazione, le
dimensioni dell'incavo e le distanze
minime dalla parte posteriore devono

essere conformi a quanto indicato nel
presente manuale d'uso al capitolo 3. Si
prega di contattare il produttore per
qualsiasi altra informazione, compresi i
piani di carico.
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12. CONSIDERAZIONI SULL'AMBIENTE
Riciclare i materiali con il simbolo .
Buttare l'imballaggio negli appositi
contenitori per il riciclaggio. Aiutare a
proteggere l’ambiente e la salute umana
e a riciclare rifiuti derivanti da
apparecchiature elettriche ed
elettroniche. Non smaltire le

apparecchiature che riportano il simbolo
 insieme ai normali rifiuti domestici.

Portare il prodotto al punto di riciclaggio
più vicino o contattare il comune di
residenza.
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NE GÂNDIM LA DUMNEAVOASTRĂ
Vă mulţumim pentru că aţi achiziţionat un aparat Electrolux. Aţi ales un produs
care include decenii de experienţă profesională şi de inovaţie. Ingenios şi stilat, a
fost conceput special pentru dumneavoastră. Pentru ca atunci când îl utilizaţi să
aveţi întotdeauna aceleaşi rezultate extraordinare.
Bine aţi venit la Electrolux.
Vizitaţi website-ul la:

Aici găsiţi sfaturi privind utilizarea, broşuri, informaţii pentru depanare, service
şi reparaţii:
www.electrolux.com/support
Înregistraţi-vă produsul pentru a beneficia de servicii mai bune:
www.registerelectrolux.com

Cumpăraţi accesorii, consumabile şi piese de schimb originale pentru aparatul
dvs.:
www.electrolux.com/shop

ASISTENŢĂ CLIENŢI ŞI SERVICE
Utilizaţi doar piese de schimb originale.
Atunci când contactaţi centrul de service autorizat, asiguraţi-vă că aveţi
disponibile următoarele informaţii: Model, PNC, Număr de serie.
Informaţiile pot fi găsite pe plăcuţa cu datele tehnice.

 Avertisment / Atenţie-Informaţii privind siguranţa
 Informaţii generale şi recomandări
 Informaţii privind mediul înconjurător

Ne rezervãm dreptul asupra efectuãrii de modificãri.

1.  INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA
Înainte de instalarea şi de utilizarea aparatului, citiţi cu
atenţie instrucţiunile furnizate. Producătorul nu este
responsabil pentru nicio vătămare sau daună rezultată
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din instalarea sau utilizarea incorectă. Păstraţi
permanent instrucţiunile într-un loc sigur şi accesibil
pentru o consultare ulterioară.

1.1 Siguranţa copiilor şi a persoanelor vulnerabile
• Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai

mare de 8 ani, de persoanele cu capacităţi fizice,
senzoriale sau mentale reduse sau de persoanele fără
cunoştinţe sau experienţă doar sub supraveghere sau
după o scurtă instruire care să le ofere informaţiile
necesare despre utilizarea sigură a aparatului şi să le
permită să înţeleagă pericolele la care se expun.

• Copiii cu vârsta între 3 şi 8 ani au voie să încarce şi să
descarce aparatul cu condiţia să fie instruiţi
corespunzător.

• Acest aparat poate fi folosit de persoane cu dizabilităţi
foarte extinse şi complexe cu condiţia să fie instruite
corespunzător.

• Copiii cu vârsta mai mică de 3 ani nu trebuie lăsaţi să
se apropie de aparat dacă nu sunt supravegheaţi
permanent.

• Nu lăsaţi copiii să se joace cu aparatul.
• Copiii nu vor realiza curăţarea sau întreţinerea

realizată de utilizator asupra aparatului fără a fi
supravegheaţi.

• Nu lăsaţi ambalajele la îndemâna copiilor şi aruncaţi-le
conform reglementărilor.

1.2 Aspecte generale privind siguranţa
• Acest aparat este conceput pentru a fi utilizat în cadrul

unei gospodării şi în aplicaţii similare, precum:
– În casele de la ferme, bucătăriile pentru personal

din magazine, birouri şi alte medii de lucru;
– De către clienţii din hoteluri, moteluri, unităţi de

cazare cu mic dejun şi alte medii de tip rezidenţial.
• Pentru a evita contaminarea alimentelor, respectaţi

următoarele instrucţiuni:
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– nu deschideţi uşa pentru perioade mari de timp;
– curăţaţi cu regularitate suprafeţele care au intrat în

contact cu alimentele şi sistemele de scurgere
accesibile;

– păstraţi carnea şi peştele nepreparate în recipiente
adecvate în frigider pentru a nu intra în contact sau
a se scurge pe alte alimente.

• AVERTISMENT: Menţineţi libere fantele de ventilaţie
de pe carcasa aparatului sau din structura în care este
încorporat.

• AVERTISMENT: Nu utilizaţi dispozitive mecanice sau
alte instrumente diferite de cele recomandate de
producător pentru a accelera procesul de dezgheţare.

• AVERTISMENT: Nu deterioraţi circuitul frigorific.
• AVERTISMENT: Nu utilizaţi aparate electrice în

interiorul compartimentelor de conservare a
alimentelor ale aparatului, decât dacă sunt de tipul
recomandat de producător.

• Nu folosiţi apă pulverizată şi abur pentru curăţarea
aparatului.

• Curăţaţi aparatul cu o lavetă moale, umedă. Utilizaţi
numai detergenţi neutri. Nu folosiţi produse abrazive,
bureţi abrazivi, solvenţi sau obiecte metalice.

• Atunci când aparatul este gol pentru o perioadă mare
de timp, opriţi-l, dezgheţaţi-l, spălaţi-l, uscaţi-l şi lăsaţi
uşa deschisă pentru a preveni formarea de mucegai în
aparat.

• Nu depozitaţi în acest aparat substanţe explozive,
cum ar fi recipiente cu aerosoli cu un combustibil
inflamabil.

• În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
trebuie înlocuit de producător, de Centrul de service
autorizat al acestuia sau de persoane cu o calificare
similară pentru a se evita orice pericol.
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2. INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ
2.1 Instalarea

AVERTISMENT!
Doar o persoană calificată
trebuie să instaleze acest
aparat.

• Îndepărtaţi toate ambalajele.
• Dacă aparatul este deteriorat, nu îl

instalaţi sau utilizaţi.
• Nu folosiţi aparatul înainte de a-l

instala în structura încastrată din
cauza îngrijorărilor privind siguranţa.

• Urmaţi instrucţiunile de instalare
furnizate împreună cu aparatul.

• Aveţi întotdeauna grijă când mutaţi
aparatul deoarece acesta este greu.
Folosiţi întotdeauna mănuşi de
protecţie şi încălţăminte închisă.

• Asiguraţi-vă că aerul poate circula în
jurul aparatului.

• După instalare sau după inversarea
uşii, aşteptaţi cel puţin 4 ore înainte
de a conecta aparatul la sursa de
alimentare. Aceasta pentru a permite
uleiului să curgă înapoi în compresor.

• Înainte de a efectua orice operaţie
asupra aparatul (de ex. inversarea
uşii), scoateţi ştecherul din priză.

• Nu instalaţi aparatul aproape de
radiatoare sau aragaze, cuptoare sau
plite.

• Nu expuneţi aparatul la precipitaţii.
• Nu instalaţi aparatul direct în lumina

razelor de soare.
• Nu instalaţi acest aparat în zonele cu

umiditate ridicată sau prea reci.
• Când mutaţi aparatul, ridicaţi din

partea frontală, pentru a evita
zgârierea podelei.

2.2 Conexiunea electrică
AVERTISMENT!
Pericol de incendiu şi
electrocutare.

AVERTISMENT!
Atunci când amplasaţi
aparatul, asiguraţi-vă că nu
blocaţi sau deterioraţi cablul
de alimentare.

AVERTISMENT!
Nu folosiţi prize multiple şi
cabluri prelungitoare.

• Aparatul trebuie legat la o priză cu
împământare.

• Asiguraţi-vă că parametrii de pe
plăcuţa cu date tehnice sunt
compatibili cu valorile nominale ale
sursei de alimentare.

• Utilizaţi întotdeauna o priză cu
protecţie (împământare) contra
electrocutării, montată corect.

• Procedaţi cu atenţie pentru a nu
deteriora componentele electrice (de
exemplu, ştecherul, cablul de
alimentare electrică şi compresorul).
Contactaţi Centrul de service autorizat
sau un electrician pentru schimbarea
componentelor electrice.

• Cablul de alimentare electrică trebuie
să rămână sub nivelul ştecherului.

• Introduceţi ştecherul în priză numai
după încheierea procedurii de
instalare. Asiguraţi accesul la priză
după instalare.

• Nu trageţi de cablul de alimentare
pentru a scoate din priză aparatul.
Trageţi întotdeauna de ştecher.

2.3 Modul de utilizare
AVERTISMENT!
Pericol de vătămare, arsuri,
electrocutare sau incendiu.

 Aparatul conţine gaz inflamabil,
izobutan (R600a), un gaz natural cu un
nivel ridicat de compatibilitate cu mediul.
Aveţi grijă să nu deterioraţi circuitul
frigorific care conţine izobutan.
• Nu modificaţi specificaţiile acestui

aparat.
• Nu introduceţi aparate electrice (de

exemplu, aparate de făcut îngheţată)
în interiorul aparatului, decât dacă
acest lucru este recomandat de către
producător.

• Dacă circuitul frigorific este deteriorat,
asiguraţi-vă că nu există flăcări şi
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surse de aprindere în cameră. Aerisiţi
camera.

• Nu lăsaţi obiecte fierbinţi să atingă
piesele din plastic ale aparatului.

• Nu depozitaţi gaze şi lichide
inflamabile în aparat.

• Produsele inflamabile sau obiectele
umezite cu produse inflamabile nu
trebuie introduse în aparat, nici puse
adiacent sau deasupra acestuia.

• Nu atingeţi compresorul sau
condensatorul. Sunt fierbinţi.

2.4 Becul interior
AVERTISMENT!
Pericol de electrocutare.

• Tipul de bec utilizat în acest aparat
este dedicat exclusiv aparatelor
electrocasnice. Nu îl utilizaţi în alte
scopuri.

2.5 Îngrijirea şi curăţarea
AVERTISMENT!
Pericol de vătămare
personală sau deteriorare a
aparatului.

• Înainte de a efectua operaţiile de
întreţinere, dezactivaţi aparatul şi
scoateţi ştecherul din priză.

• Acest aparat conţine hidrocarburi în
unitatea de răcire. Doar o persoană
calificată trebuie să efectueze
întreţinerea şi încărcarea unităţii.

• Verificaţi regulat evacuarea aparatului
şi, dacă este necesar, curăţaţi-o.
Dacă evacuarea este blocată, apa
dezgheţată se va acumula în partea
de jos a aparatului.

2.6 Service
• Pentru a repara aparatul contactaţi

Centrul de service autorizat. Utilizaţi
numai piese de schimb originale.

• Reţineţi că reparaţiile făcute în regie
proprie sau care nu sunt făcute de
profesionişti pot afecta siguranţa şi
pot anula garanţia.

• Următoarele piese de schimb vor fi
disponibile timp de 7 ani după ce
modelul nu mai este fabricat:
termostate, senzori de temperatură,
plăci cu circuite imprimante, surse de
lumină, mânere de uşă, balamale de
uşă, tăvi şi coşuri. Reţineţi că unele
piese de schimb sunt disponibile doar
la reparatorii profesionişti şi nu toate
piesele de schimb sunt relevante
pentru toate modelele.

• Garniturile de uşă vor fi disponibile
timp de 10 ani după ce modelul nu
mai este fabricat.

2.7 Gestionarea deşeurilor
după încheierea ciclului de
viaţă al aparatului

AVERTISMENT!
Pericol de vătămare sau
sufocare.

• Deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare electrică.

• Tăiaţi cablul electric şi îndepărtaţi-l.
• Scoateţi uşa pentru a preveni

închiderea copiilor sau a animalelor
de companie în aparat.

• Circuitul frigorific şi materialele de
izolare a acestui aparat nu afectează
stratul de ozon.

• Spuma izolatoare conţine gaze
inflamabile. Contactaţi autoritatea
locală pentru informaţii privind
aruncarea adecvată a acestui aparat.

• Nu deterioraţi partea unităţii de răcire
apropiată de schimbătorul de căldură.

3. INSTALAREA
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.

AVERTISMENT!
Consultaţi documentul cu
instrucţiunile de instalare
pentru a instala aparatul.
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AVERTISMENT!
Fixaţi aparatul în
conformitate cu documentul
cu instrucţiunile de instalare
pentru ca aparatul să nu
devină instabil.

3.1 Dimensiuni

B

A

H
1

W1

D
1

W2

D
2

W3

D
3

9
0
°

Dimensiunile de gabarit1)

H1 mm 1218

W1 mm 548

D1 mm 549
1) înălţimea, lăţimea şi adâncimea aparatu‐
lui fără mâner şi picioare

Spaţiul necesar la utilizare1)

H2 (A+B) mm 1261

Spaţiul necesar la utilizare1)

W2 mm 548

D2 mm 551

A mm 1225

B mm 36
1) înălţimea, lăţimea şi adâncimea aparatu‐
lui, inclusiv mânerul, plus spaţiul necesar
pentru circulaţia liberă a aerului răcit
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Spaţiul total necesar la utilizare1)

H3 (A+B) mm 1261

W3 mm 548

D3 mm 1071
1) înălţimea, lăţimea şi adâncimea aparatu‐
lui, inclusiv mânerul, plus spaţiul necesar
pentru circulaţia liberă a aerului de răcire,
plus spaţiul necesar pentru a permite des‐
chiderea uşii la unghiul minim care să per‐
mită scoaterea tuturor echipamentelor inter‐
ne

3.2 Amplasarea
Pentru a sigura funcţionarea optimă a
aparatului, nu instalaţi aparatul în
apropierea sursei de căldură (cuptor,
sobe, radiatoare, aragaze sau plite) sau
în lumina directă a soarelui. Asiguraţi-vă
că aerul poate circula liber în spatele
cabinetului.

3.3 Amplasarea
Acest aparat trebuie instalat la interior
într-un spaţiu uscat şi bine ventilat.
Acest aparat este conceput pentru a fi
folosit la o temperatură a mediului între
10°C şi 43°C.

Dacă aveţi nelămuriri cu
privire la locul de instalare a
aparatului, vă rugăm să
apelaţi la vânzător, la
serviciul nostru de asistenţă
pentru clienţi sau la cel mai
apropiat Centru de service
autorizat.

Deconectarea aparatului de
la priză trebuie să se facă
uşor. Prin urmare, ştecherul
trebuie să fie uşor accesibil
după instalare.

3.4 Conexiunea electrică
• Înainte de a conecta aparatul,

asiguraţi-vă că tensiunea şi frecvenţa

indicate pe plăcuţa cu datele tehnice
corespund cu sursa de alimentare a
locuinţei.

• Aparatul trebuie legat la o priză cu
împământare. Ştecherul cablului
electric este prevăzut cu un contact în
acest scop. Dacă priza din locuinţă nu
este împământată, conectaţi aparatul
la o împământare separată, în
conformitate cu reglementările în
vigoare, după ce aţi consultat un
electrician calificat.

• Producătorul nu-şi asumă nicio
responsabilitate dacă aceste măsuri
de siguranţă nu sunt respectate.

• Această maşină este conformă cu
Directivele C.E.E.

3.5 Cerinţe privind aerisirea
Circulaţia aerului în spatele aparatului
trebuie să fie suficientă.

5 cm min.

200 cm2

min.

200 cm2

ATENŢIE!
Pentru instalare, consultaţi
instrucţiunile de instalare.

3.6 Reversibilitatea uşii
Consultaţi documentul separat care
conţine instrucţiuni privind instalarea şi
inversarea aşezării uşii.

ATENŢIE!
În fiecare etapă a inversării
aşezării uşii, protejaţi
podeaua de zgârieturi
folosind un material durabil.
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4. PANOUL DE COMANDĂ
4.1 Pornirea aparatului
1. Introduceţi ştecherul în priză.
2. Rotiţi butonul de reglare a

temperaturii în sens orar pe o setare
medie.

4.2 Oprirea aparatului
Pentru a opri aparatul, rotiţi butonul de
reglare a temperaturii pe poziţia „O”.

4.3 Reglarea temperaturii
Temperatura este reglată automat. Însă
puteţi seta singuri o temperatură în
interiorul aparatului.
Alegeţi setarea ţinând cont de faptul că
temperatura din interiorul aparatului
depinde de:

• temperatura din încăpere,
• frecvenţa de deschidere a uşii,
• cantitatea de alimente stocate,
• amplasarea aparatului.
În general, cea mai adecvată este
setarea medie.
Pentru utilizarea aparatului:
1. Rotiţi regulatorul pentru temperatură

în sensul acelor de ceasornic pentru
a obţine o temperatură mai redusă în
interiorul aparatului.

2. Rotiţi regulatorul pentru temperatură
în sens invers acelor de ceasornic
pentru a obţine o temperatură mai
ridicată în interiorul aparatului.

5. UTILIZAREA ZILNICĂ
5.1 Poziţionarea rafturilor pe
uşă
Pentru a permite conservarea pachetelor
cu alimente de diferite dimensiuni,
rafturile de pe uşă pot fi poziţionate la
înălţimi diferite.
1. Trageţi treptat de raft până când se

eliberează.
2. Repoziţionaţi în funcţie de necesităţi.

1 2

5.2 Rafturi detaşabile
Pe pereţii frigiderului se află o serie de
ghidaje, astfel încât rafturile pot fi
poziţionate după dorinţă.

Pentru a asigura o circulaţie
corectă a aerului, nu mutaţi
raftul de sticlă aflat deasupra
sertarului pentru legume.

5.3 Sertarul pentru legume
În partea de jos a aparatului se află un
sertar special adecvat pentru
depozitarea fructelor şi legumelor.
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5.4 Controlul umidităţii
Raftul de sticlă are încorporat un
dispozitiv cu fante (reglabile prin
intermediul unei manete glisante), care
permite reglarea umidităţii în sertarul
(sertarele) de legume.

Poziţia comenzii pentru umiditate
depinde de tipul şi cantitatea de fructe şi
legume:
• Fantele închise: se recomandă când

există o cantitate mică de fructe şi
legume. În acest fel, conţinutul natural
de umiditate din fructe şi legume este
păstrat pentru mai mult timp.

• Fantele deschise: se recomandă când
există o cantitate mare de fructe şi

legume. În acest mod, circulaţia
sporită a aerului rezultă într-o
umiditate mai redusă a aerului.

5.5 Indicator de temperatură
Pentru păstrarea adecvată a alimentelor,
frigiderul este echipat cu indicator de
temperatură. Simbolul de pe peretele
lateral al aparatului indică zona cea mai
rece din frigider.
Dacă este afişat OK (A), introduceţi
alimentele proaspete în zona indicată de
simbol, dacă nu (B), aşteptaţi cel puţin
12 ore şi verificaţi dacă este OK (A).
Dacă tot nu este OK (B), reglaţi comanda
pe o setare mai rece.

OK

OK

A

B

6. INFORMAŢII ŞI SFATURI
6.1 Recomandări pentru
economisirea energiei
• Cea mai eficientă utilizare a energiei

este asigurată în configuraţia cu
sertarele în partea de jos a aparatului
şi rafturile distribuite uniform.
Aşezarea cutiilor pe uşă nu
influenţează consumul de energie.

• Nu deschideţi uşa prea des şi nu o
lăsaţi deschisă mai mult decât este
necesar.

• Nu setaţi o temperatură prea ridicată
pentru a economisi energie, cu
excepţia cazului în care este
necesară pentru respectivele
alimente.

• Dacă temperatura camerei este
ridicată şi comanda temperaturii este
setată pe temperatură redusă, iar
aparatul este complet încărcat,
compresorul poate funcţiona în mod
continuu, iar pe evaporator se poate

forma brumă sau gheaţă. În această
situaţie, setaţi comanda temperaturii
la o temperatură mai mare pentru a
permite decongelarea automată şi
pentru a economisi energie.

• Asiguraţi o ventilaţie bună. Nu
acoperiţi grilajele sau orificiile de
ventilaţie.

6.2 Recomandări pentru
conservarea alimentelor
proaspete
• Setarea medie pentru temperatură

asigură păstrarea în condiţii bune a
alimentelor proaspete.
Setările mai ridicate pentru
temperatura din aparat pot duce la o
durată mai mică de păstrare a
alimentelor.
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• Acoperiţi alimentele în ambalaje
pentru a le păstra prospeţimea şi
aroma.

• Folosiţi întotdeauna recipiente închise
pentru lichide şi alimente pentru a
evita formarea de arome şi mirosuri în
compartiment.

• Pentru a evita contaminarea
încrucişată între alimentele gătite şi
cele crude, acoperiţi alimentele gătite
şi separaţi-le de cele crude.

• Se recomandă decongelarea
alimentelor din frigider.

• Nu introduceţi alimente fierbinţi în
interiorul aparatului. Asiguraţi-vă că
acestea s-au răcit până la
temperatura camerei înainte de a le
introduce.

• Pentru a preveni risipa alimentare,
alimentele noi trebuie puse în spatele
celor vechi.

6.3 Recomandări privind
păstrarea în frigider a
alimentelor
• Carne (toate tipurile): ambalaţi într-un

ambalaj adecvat şi puneţi pe raftul de

sticlă, deasupra sertarului pentru
legume. Depozitaţi carnea pentru cel
mul 1-2 zile.

• Legume şi fructe: spălaţi-le bine
(eliminaţi murdăria) şi puneţi-le într-un
sertar special (sertarul pentru
legume).

• Nu se recomandă păstrarea fructelor
exotice, precum banane, mango,
papaya etc. în frigider.

• Legumele precum roşii, cartofi, ceapă
şi usturoi nu se păstrează în frigider.

• Unt şi brânză: puneţi într-un recipient
etanş sau împachetaţi într-o folie de
aluminiu sau pungă de polietilenă
pentru a nu permite pe cât posibil
contactul cu aerul.

• Sticle: închideţi-le cu un capac şi
puneţi-le pe raftul pentru sticle de pe
uşă sau (dacă există) suportul pentru
sticle.

• Verificaţi întotdeauna data expirării
produselor pentru a şti cât timp să le
păstraţi.

7. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.

7.1 Curăţarea interiorului
Înainte de a folosi aparatul pentru prima
oară, spălaţi interiorul şi toate accesoriile
interne cu apă călduţă şi cu săpun neutru
pentru a înlătura mirosul specific de
produs nou, după care uscaţi bine.

ATENŢIE!
Nu folosiţi detergenţi, pulberi
abrazive, agenţi de curăţare
pe bază de clor sau ulei
deoarece vor deteriora
stratul acoperitor.

ATENŢIE!
Accesoriile şi celelalte piese
ale aparatului nu sunt
adecvate pentru a fi spălate
în maşina de spălat vase

7.2 Curăţarea periodică
Aparatul trebuie curăţat regulat:
1. Curăţaţi interiorul şi accesoriile cu o

soluţie cu apă caldă şi săpun neutru.
2. Verificaţi regulat garniturile uşii şi

ştergeţi-le pentru a vă asigura că
sunt curate.

3. Clătiţi şi uscaţi bine.

7.3 Dezgheţarea frigiderului
Gheaţa este eliminată automat din
evaporatorul compartimentului frigider în
timpul utilizării normale. Apa rezultată din
dezgheţare se scurge printr-un canal
într-un recipient special situat în spatele
aparatului, deasupra compresorului
motorului, de unde se evaporă.
Este necesară curăţarea periodică a
orificiului de evacuare a apei rezultate
din dezgheţare, situat in mijlocul
canalului de colectare din

ROMÂNA 27



compartimentul frigider, pentru ca apa să
nu dea pe dinafară şi să nu se scurgă
peste alimente.
Folosiţi în acest scop dispozitivul de
curăţare a tubului furnizat împreună cu
aparatul.

7.4 Perioada de nefuncţionare
Atunci când aparatul nu este utilizat
pentru o perioadă îndelungată, luaţi
următoarele măsuri de precauţie:
1. Deconectaţi aparatul de la sursa de

alimentare cu electricitate.
2. Scoateţi toate alimentele.
3. Curăţaţi aparatul şi toate accesoriile.
4. Lăsaţi uşa deschisă pentru a preveni

formarea mirosurilor neplăcute.

8. DEPANARE
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.

8.1 Ce trebuie făcut dacă...

Problemă Cauză posibilă Soluţie
Aparatul nu funcţionează. Aparatul este oprit. Porniţi aparatul.

 Ştecherul nu este introdus
corect în priză.

Introduceţi ştecherul corect
în priză.

 Nu există tensiune la priză. Conectaţi alt aparat elec‐
tric la priză. Contactaţi un
electrician calificat.

Aparatul face zgomot. Aparatul nu este aşezat
corect.

Verificaţi dacă aparatul es‐
te stabil.

Compresorul funcţionează
continuu.

Temperatura nu este se‐
tată corect.

Consultaţi capitolul „Pa‐
noul de comandă”.

 Au fost introduse multe
produse alimentare în ace‐
laşi timp.

Aşteptaţi câteva ore şi apoi
verificaţi din nou tempera‐
tura.

 Temperatura camerei este
prea mare.

Consultaţi capitolul „Insta‐
larea”.

 Alimentele introduse în
aparat erau prea calde.

Lăsaţi alimentele să se
răcească la temperatura
camerei înainte de a le in‐
troduce în aparat.
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Problemă Cauză posibilă Soluţie
 Uşa nu este închisă corect. Consultaţi secţiunea „Închi‐

derea uşii”.

Uşa nu este aliniată sau se
loveşte de grătarul de ven‐
tilare.

Aparatul nu este adus la
nivel.

Consultaţi instrucţiunile de
instalare.

Uşa nu se deschide uşor. Aţi încercat să re-deschi‐
deţi uşa imediat după ce a
fost închisă.

Aşteptaţi câteva secunde
înainte de a închide şi re-
deschide uşa.

Becul nu funcţionează. Becul se află în modul aş‐
teptare.

Închideţi şi deschideţi uşa.

Becul este defect. Consultaţi secţiunea „Înlo‐
cuirea becului”.

Există prea multă gheaţă. Uşa nu este închisă corect. Consultaţi secţiunea „Închi‐
derea uşii”.

 Garnitura este deformată
sau murdară.

Consultaţi secţiunea „Închi‐
derea uşii”.

 Produsele alimentare nu
sunt ambalate corect.

Ambalaţi mai bine produ‐
sele alimentare.

 Temperatura nu este se‐
tată corect.

Consultaţi capitolul „Pa‐
noul de comandă”.

 Aparatul este încărcat
complet şi este setat la
temperatura cea mai mică.

Selectaţi o temperatură
mai mare. Consultaţi capi‐
tolul „Panoul de comandă”.

 Temperatura setată în
aparat este prea mică şi
temperatura ambientală
este prea ridicată.

Selectaţi o temperatură
mai mare. Consultaţi capi‐
tolul „Panoul de comandă”.

Pe peretele din spate al fri‐
giderului curge apă.

În timpul procesului de
dezgheţare automată,
gheaţa de pe peretele din
spate se topeşte.

Acest lucru este normal.

Există prea multă apă con‐
densată pe peretele din
spate al frigiderului.

Uşa a fost deschisă prea
frecvent.

Deschideţi uşa doar atunci
când este necesar.

 Uşa nu a fost închisă com‐
plet.

Asiguraţi-vă că uşa este
complet închisă.

 Alimentele depozitate nu
sunt ambalate.

Împachetaţi alimentele în
ambalaje adecvate înainte
de a le depozita în aparat.
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Problemă Cauză posibilă Soluţie
În frigider curge apă. Alimentele pot împiedica

scurgerea apei respective
în colector.

Asiguraţi-vă că alimentele
nu ating peretele din spate.

 Orificiul pentru drenarea
apei este înfundat.

Curăţaţi orificiul pentru dre‐
narea apei.

Apa curge pe podea. Tubul de drenare a apei
rezultate din topire nu este
conectat la tăviţa de eva‐
porare situată pe compre‐
sor.

Puneţi tubul de drenare a
apei rezultate din topire în
tăviţa de evaporare.

Temperatura din aparat
este prea mică/prea mare.

Temperatura nu este re‐
glată corect.

Setaţi o temperatură mai
mare/mai mică.

 Uşa nu este închisă corect. Consultaţi secţiunea „Închi‐
derea uşii”.

 Temperatura alimentelor
este prea ridicată.

Lăsaţi temperatura alimen‐
telor să scadă până la tem‐
peratura camerei înainte
de stocare.

 Sunt conservate prea mul‐
te alimente în acelaşi timp.

Introduceţi mai puţine ali‐
mente în acelaşi timp.

 Uşa a fost deschisă prea
des.

Deschideţi uşa doar dacă
este necesar.

Aerul rece nu circulă în
aparat.

Asiguraţi circulaţia aerului
rece prin aparat. Consultaţi
capitolul „Informaţii şi sfa‐
turi”.

Dacă soluţia indicată nu
conduce la rezultatul dorit,
apelaţi la cel mai apropiat
Centru de service autorizat.

8.2 Înlocuirea becului
Aparatul este echipat cu o
sursă de lumină interioară
de tip LED cu o durată mare
de funcţionare.

Se recomandă insistent
utilizarea exclusivă a
pieselor de schimb originale.

Folosiţi doar becuri LED
(soclu E14). Puterea
maximă este marcată pe
bec.

ATENŢIE!
Scoateţi ştecherul din priză.

1. Trageţi cu degetele de partea stângă
a capacului lămpii pentru a-l debloca.
Scoateţi capacul trăgându-l spre dvs.
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1

2

1

2. Înlocuiţi becul cu unul de aceeaşi
putere şi formă, proiectat special

pentru utilizarea în aparatele
electrocasnice.

3. Puneţi la loc capacul becului.
4. Introduceţi ştecherul în priză.
5. Deschideţi uşa.

Verificaţi dacă becul se aprinde.

8.3 Închiderea uşii
1. Curăţaţi garniturile uşii.
2. Dacă este nevoie, reglaţi uşa.

Consultaţi instrucţiunile de instalare.
3. Dacă este nevoie, înlocuiţi garniturile

defecte ale uşii. Contactaţi Centrul de
service autorizat.

9. ZGOMOTE

SSSRRR!

CLICK!

HISSS!

BRRR!

BLUBB!

10. DATE TEHNICE
Informaţiile tehnice sunt specificate pe
plăcuţa cu date tehnice aflată pe partea
internă a aparatului şi pe eticheta
energetică.

Codul QR de pe eticheta energetică
furnizată împreună cu aparatul oferă un
link web către informaţiile referitoare la
performanţa aparatului aflate în baza de
date EPREL UE. Păstraţi eticheta
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energetică pentru referinţă împreună cu
manualul utilizatorului şi toate celelalte
documente furnizate împreună cu acest
aparat.
Aceleaşi informaţii pot fi găsite în EPREL
folosind linkul https://eprel.ec.europa.eu
împreună cu numele modelului şi

numărul de produs pe care le găsiţi pe
plăcuţa cu date tehnice a aparatului.
Consultaţi linkul www.theenergylabel.eu
pentru informaţii detaliate despre
eticheta energetică.

11. INFORMAŢII PENTRU INSTITUTELE DE TESTARE
Instalarea şi pregătirea aparatului pentru
orice verificare EcoDesign se va face în
conformitate cu EN 62552. Cerinţele de
ventilaţie, dimensiunile amplasamentului
şi spaţiul liber minim lăsat în spate vor fi

declarate în acest Manual al utilizatorului
la Capitolul 3. Contactaţi producători
pentru orice alte informaţii, inclusiv
planurile de încărcare.

12. INFORMAŢII PRIVIND MEDIUL
Reciclaţi materialele marcate cu simbolul

. Pentru a recicla ambalajele, acestea
trebuie puse în containerele
corespunzătoare. Ajutaţi la protejarea
mediului şi a sănătăţii umane şi la
reciclarea deşeurilor din aparatele
electrice şi electrocasnice. Nu aruncaţi

aparatele marcate cu acest simbol 
împreună cu deşeurile menajere.
Returnaţi produsul la centrul local de
reciclare sau contactaţi administraţia
oraşului dvs.

*
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