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Dimensiunile aparatului
CTP 29..  A = 1550 mm
CTP 32..  A = 1690 mm
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Compartiment 
pentru unt şi
brânzeturi

rafturi 
amovibile

Suport reglabil pe 
înălţime montat 
pe uşă

Placă de fabricaţie
Sertare pentru 
legume

Grătar de 
depozitare 
Congelator

Picioare de sprijin

Indicaţii de siguranţă şi avertizare
• Pentru a evita accidentările sau daunele materiale, aparatul trebuie 

să fie despachetat şi instalat de două persoane.
• Dacă aparatul este deteriorat, adresaţi-vă imediat - înainte de a-l 

conecta - furnizorului.
• Pentru a beneficia de o funcţionare în condiţii de siguranţă, montaţi 
   şi conectaţi aparatul numai în conformitate cu instrucţiunile din 
   manualul de utilizare.
• În caz de defecţiune deconectaţi aparatul de la reţeaua de 
   alimentare. Scoateţi ştecherul din priză sau decuplaţi respectiv 
   deşurubaţi siguranţa.
• Pentru a deconecta aparatul de la reţeaua electrică, trageţi de
    ştecher şi nu de cablu.
• Reparaţiile şi intervenţiile la aparat trebuie lăsate exclusiv în seama  

serviciului de asistenţă pentru clienţi, în caz contrar utilizatorul se 
    expune la pericole majore. Acelaşi lucru este valabil şi pentru 
    înlocuirea cablului de conectare la reţea. 
• Nu umblaţi cu foc deschis sau cu surse de foc în interiorul
   aparatului. În timpul transportului şi la curăţarea aparatului aveţi grijă 

să nu deterioraţi circuitul de răcire. În caz de defecţiuni, îndepărtaţi 
sursele de foc şi aerisiţi bine încăperea.

• Nu utilizaţi soclul, sertarele, uşile etc. pe post de treaptă sau ca 
   punct de sprijin.
• Acest aparat nu este destinat pentru persoane (inclusiv copii) cu 

handicapuri fizice, senzoriale sau psihice sau pentru persoane care 
nu dispun de experienţă sau cunoştinţe suficiente în ce priveşte

   utilizarea aparatului, cu excepţia cazului în care acestea sunt 
   instruite sau supravegheate de o persoană răspunzătoare 
   pentru siguranţa lor. Copiii nu trebuie lăsaţi nesupravegheaţi, pentru 
   a exclude posibilitatea ca aceştia să se joace cu aparatul. 
• Evitaţi contactul prelungit al pielii cu suprafeţele reci sau produsele 

răcite/congelate. Acesta poate provoca dureri, senzaţii de amorţeală 
şi degerături. În cazul unui contact prelungit cu pielea, luaţi măsuri 

   de protecţie adecvate, de exemplu prin utilizarea unor mănuşi.
• Nu consumaţi îngheţata, în special cea preparată cu apă sau cuburile 

de gheaţă, imediat după scoaterea din aparat sau în stare prea rece. 
Datorită temperaturilor foarte scăzute, există pericolul apariţiei unor 
leziuni provocate de frig.

• Nu consumaţi alimente depozitate timp prea îndelungat deoarece 
acestea pot provoca toxiinfecţii alimentare.

• Aparatul este destinat pentru răcirea, congelarea şi depozitarea 
alimentelor, precum şi pentru prepararea cuburilor de gheaţă. Este 
conceput pentru utilizare casnică. În cazul utilizării în domeniul i

   ndustrial, trebuie respectate specificaţiile valabile în industria
   respectivă.
• Nu depozitaţi în aparat substanţe explozive sau doze de spray cu 

substanţe inflamabile, ca de exemplu propan, butan, pentan etc. 
Eventualele gaze emanate se pot aprinde datorită componentelor 
electrice. Astfel de doze de spray pot fi recunoscute după conţinutul 
sau simbolul flăcării imprimat pe acestea. 

• Nu utilizaţi aparate electrice în interiorul aparatului. 

Acest manual de utilizare este valabil pentru mai multe modele, prin 
urmare sunt posibile unele abateri.

Clasa de climă 
Aparatul este proiectat, în funcţie de clasa de climă, pentru utilizarea 
între anumite limite de temperatură a mediului înconjurător. Aceste limite 
nu trebuie să fie depăşite! Clasa de climă corespunzătoare aparatului 
dumneavoastră este indicată pe placa de fabricaţie.
Clasa de climă  Temperatura mediului înconjurător

SN   +10° până la +32 °C
N   +16° până la +32 °C
ST   +18° până la +38 °C
T   +18° până la +43 °C

Elemente de 
comandă şi 
deservire

Indicaţie pentru eliminarea deşeurilor
Ambalajul este fabricat din materiale reciclabile.

-  Carton ondulat/carton
-  Piese de mulaj din polistiren expandat
-  Folii din polietilenă
-  Benzi de legare din polipropilenă

• Materialul de ambalare nu este o jucărie pentru copii! 
   Pericol de asfixiere cu folia!
• Predaţi ambalajul la un punct de colectare
   autorizat.

Aparatul scos din uz: Acesta conţine încă 
materiale valoroase şi trebuie predat la un punct 
de colectare a deşeurilor nesortate în vederea 
dezmembrării.
•	 Dezafectaţi aparatele scoase din uz. Decuplaţi 

ştecherul de la priza de alimentare, detaşaţi 
   cablul de legătură şi dezafectaţi zăvorul, astfel 
   încât copii să nu se poată bloca înăuntru.
• Atenţie ca la aparatele scoase din uz să nu se
   avarieze circuitul de agent de răcire.
• Informaţii cu privire la agentul de răcire utilizat găsiţi pe placa
   tipologică.
• Aruncarea aparatelor scoase din uz se va efectua în mod adecvat 

şi profesional, respectând prevederile legale locale. 

Vedere de ansamblu a aparatelor şi dotărilor
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Pornirea şi oprirea aparatului
Înainte de punerea în funcţiune, se recomandă curăţarea interiorului 
aparatului (informaţii detaliate găsiţi în capitolul “Curăţarea”).

Pornirea, fig.A1: 
Conectaţi ştecherul la priza de alimentare. Cu ajutorul unei monede, 
rotiţi săgeata regulatorului de temperatură  1 la o poziţie aflată între “0” 
şi “max”. Afişajul pentru temperatură  3 indică temperatura interioară 
reglată.

Oprirea:
Deconectaţi ştecherul de la priză sau rotiţi regulatorul de temperatură 
în poziţia “0”.

Reglarea temperaturii
Temperatura se reglează de la regulatorul de temperatură  1. În funcţie 
de poziţia regulatorului, se modifică şi indicaţia temperaturii dorite de 
pe afişajul  3.

Dacă produsul de congelat este depozitat în congelator, vă 
recomandăm să poziţionaţi regulatorul de temperatură între 5 °C şi 3 °C; 
în sertare se vor obţine astfel temperaturi de -18°C sau mai reduse. 

Indicaţie: Indicaţia de pe afişaj nu indică temperatura prezentă în
interior, ci reglajul de temperatură dorit.

Iluminarea interioară
Specificaţiile becului: 25 W (nu folosiţi în nici un caz un bec cu 
putere mai mare de 25 W), tensiunea trebuie să corespundă cu cea 
indicată pe placa de fabricaţie. Dulie: E 14.

Înlocuirea becului:
Deconectaţi ştecherul de la priză sau decuplaţi respectiv
deşurubaţi siguranţa.

• Decuplaţi capacul becului (1) ca în fig. F1 şi apoi eliberaţi-l (2). 
• Înlocuiţi becul ca în fig. F2. La înşurubare, aveţi în vedere poziţia 

ireproşabilă a garniturii de etanşare în soclul becului.
• Montaţi capacul înapoi în articulaţia posterioară şi apăsaţi-l până 
   când se blochează în clemele laterale.

Indicaţii privind economisirea energiei
• Evitaţi deschiderea prelungită şi inutilă a uşii aparatului.
• Lăsaţi preparatele calde să se răcească până la temperatura 
    camerei, înainte de a le introduce în aparat.
• Când s-a format un strat de gheaţă, dezgheţaţi aparatul. Transferul 
   de frig se îmbunătăţeşte, iar consumul de energie scade.

Instalarea
• Evitaţi amplasarea în spaţii expuse direct la radiaţia solară, lângă 
   maşina de gătit, instalaţia de încălzire sau alte asemenea.
• Podeaua în locul de amplasare trebuie să fie orizontală şi netedă. 

Compensaţi eventualele denivelări reglând picioarele de sprijin cu 
cheia fixă livrată. 

• Nu este permisă mutarea grilajului de ventilaţie. Aveţi grijă să fie 
asigurate o ventilaţie şi o aerisire corespunzătoare!

• Nu amplasaţi pe combină aparate care emit căldură, de ex. cuptoare 
cu microunde, prăjitoare de pâine etc. 

• Încăperea în care este instalat aparatul dumneavoastră trebuie să 
dispună, conform normei EN 378, de un volum de 1 m3 pentru 

   fiecare 8g de agent de răcire R 600a, pentru ca, în cazul unor 
   scurgeri de agent de răcire, să nu se poată forma în această 
   încăpere un amestec inflamabil de gaz şi aer. Cantitatea de agent 
   de răcire este specificată pe placa de fabricaţie din interiorul
  aparatului.

Conectarea
Tipul curentului (curent alternativ) şi tensiunea disponibile la locul de 
instalare trebuie să corespundă cu cele indicate pe placa de fabricaţie. 
Placa de fabricaţie se află în interior pe partea stângă. Priza de alimentare 
trebuie să fie protejată cu o siguranţă de minim 10 A, să fie instalată în 
afara zonei din spatele aparatului şi să fie uşor accesibilă. 
W Nu racordaţi agregatul împreună cu alte aparate prin intermediul 

unui prelungitor - pericol de supraîncălzire.
W Conectaţi aparatul la reţeaua de alimentare numai prin 
     intermediul unei prize cu contact de protecţie pământată
     regulamentar.

Modificarea componentelor 
din dotare
Rafturile, fig. A3, pot fi reglate în funcţie de 
înălţimea produselor; pentru aceasta, ridicaţi 
partea din faţă a raftului, trageţi-l afară pe 
jumătate şi înclinaţi-l în jos (respectiv în sus).

Introduceţi întotdeauna rafturile cu bagheta/
marginea opritoare orientată în sus şi către 
spate, în caz contrar alimentele pot îngheţa 
lipindu-se de peretele din spate.

Mutarea suportului montat pe uşă, fig. A2
Ridicaţi suportul vertical în sus, scoateţi-l de 
pe uşă şi reintroduceţi-l la înălţimea dorită 
executând operaţiile în ordine inversă. 

Prin deplasarea suportului pentru sticle, 
fig. A2, puteţi proteja sticlele împotriva 
răsturnării atunci când deschideţi şi închideţi 
uşa frigiderului.

Fig. A4. Dacă aveţi nevoie de spaţiu pentru 
sticle şi vase înalte, atunci împingeţi 
pur şi simplu înapoi prima jumătate a plăcii de 
sticlă  1. Pentru curăţare puteţi scoate piesele 
suport 2pentru semi-plăcile de sticlă. Aveţi 
grijă ca piesele suport din dreapta şi din 
stânga să fie apoi introduse pe latura
corectă. 

RO
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Congelarea
Într-un interval de 24 de ore, puteţi congela o cantitate maximă de 
alimente proaspete indicată pe placa de fabricaţie la rubrica
 “Gefriervermögen” (Capacitate de congelare)  4. Această capacitate 
maximă de congelare este diferită, în funcţie de model şi clasa de 
climă.

Congelarea
• Apăsaţi tasta Superfrost  2 - indicatorul 

Superfrost se aprinde. 
• Aşteptaţi 24 de ore.
• Introduceţi alimentele proaspete.
•Sistemul automat Superfrost întrerupe 

procesul de congelare în mod automat 
după 65 de ore de la activarea funcţiei 
Superfrost.

Nu trebuie să activaţi funcţia 
Superfrost
- la introducerea unor produse deja congelate
- când congelaţi alimente proaspete în cantităţi de până la 1 kg zilnic.

Pregătirea cuburilor de gheaţă
• Umpleţi tava pentru cuburi de gheaţă 

pe trei sferturi cu apă şi lăsaţi-o la 
congelat. 

• Cuburile de gheaţă se desprind din tavă 
prin torsionare sau dacă tava pentru 
cuburi de gheaţă este ţinută puţin sub 
apă curgătoare.

Răcirea
Exemplu de compartimentare
!  Unt, brânzeturi
" Ouă
§ Sticle, doze, tuburi
$  Produse congelate, cuburi 

de gheaţă
%  Carne, mezeluri, produse
     lactate
&  Produse de panificaţie, 

alimente preparate,  
Băuturi

/ Fructe, legume, salate,   

Indicaţie
• Păstraţi întotdeauna alimentele 

care degajă sau preiau uşor 
mirosurile, precum şi lichidele, în 
recipiente sau vase închise sau 
acoperite; recipientele cu alcool 
concentrat se vor depozita 

   numai în picioare şi închise etanş.
• Fructele, legumele, salatele pot fi depozitate neambalate în sertare.
• Pentru ambalare sunt adecvate recipientele refolosibile din material 

plastic, metal, aluminiu şi sticlă. 

Răcirea cu ventilator 
(în funcţie de model şi dotări)
Cu acest tip de răcire obţineţi o distribuire relativ uniformă a temperaturii 
la nivelul tuturor rafturilor; toate alimentele sunt răcite în mod egal, la 
o temperatură reglabilă. Prin recircularea forţată a aerului se elimină 
diferenţele de temperatură dintre diferitele zone de răcire formate în 
timpul funcţionării normale.

Este recomandabilă în principiu:
- la temperaturi mari ale încăperii (începând de la cca. 30 °C),
- la o umiditate mare a aerului, ca de exemplu în perioada verii.

Pornirea/oprirea, fig. A1: Acţionaţi întrerupătorul ventilatorului 4. 
Indicatorul luminos din întrerupător se aprinde.

Indicaţie: ventilatorul poate funcţiona şi cu funcţia Ventilator decuplată. 
Acest lucru este condiţionat de funcţie şi absolut normal în cazul în 
care temperatura încăperii se află sub 18°C, iar funcţia SuperFrost 
este cuplată.
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Indicaţii pentru congelare şi depozitare
• Se pretează la congelare: carnea, vânatul, carnea de pasăre, 
   peştele proaspăt, legumele, fructele, produsele lactate, 
   pâinea, produsele de panificaţie, semipreparatele. Nu se 
   pretează la congelare: salata sub formă de căpăţână, ridichile, 
   strugurii, merele şi perele întregi, carnea grasă.
• Ambalaţi întotdeauna alimentele pe care le congelaţi dumneavoastră 
   în porţii adecvate pentru uzul casnic. Pentru a se obţine rapid 
   congelarea integrală a produselor, nu trebuie depăşite 
   următoarele cantităţi pentru fiecare pachet: 
 fructe, legume până la 1 kg, carne până la 2,5 kg.
• Opăriţi legumele după spălare şi porţionare (lăsaţi-le 2-3 minute în 

apă clocotită, apoi scoateţi-le şi puneţi-le rapid în apă rece să se 
răcească).

• Nu săraţi şi nu condimentaţi alimentele proaspete şi legumele 
opărite înainte de congelare. Celelalte preparate pot fi uşor sărate şi 
condimentate. Condimentele îşi pierd din intensitatea gustului.

• Pentru ambalare sunt adecvate pungile de congelare obişnuite 
disponibile în comerţ, recipientele refolosibile din material plastic, 
metal şi aluminiu.

• Nu lăsaţi alimentele proaspete de congelat să intre în contact cu 
alimentele deja congelate. Introduceţi întotdeauna ambalajele în stare 
uscată, pentru a preveni congelarea în bloc.

• Inscripţionaţi întotdeauna pe ambalaje data şi conţinutul acestora şi 
nu depăşiţi perioada de depozitare a produselor congelate.

• Nu congelaţi sticle şi doze cu băuturi carbogazoase. Acestea se pot 
sparge. 

• Pentru decongelare, scoateţi întotdeauna numai cantitatea de care 
aveţi imediat nevoie. Preparaţi cât mai repede posibil alimentele 
decongelate.

Produsele congelate pot fi decongelate:
– în soba cu aer cald
– în cuptorul cu microunde
– la temperatura camerei
– în frigider; cantitatea de frig cedată de produsul congelat va fi 
   utilizată pentru răcirea alimentelor.
Feliile de carne şi porţiile de peşte pot fi preparate în stare congelată. 
Legumele pot fi preparate în stare congelată (semipreparate în mod 
obişnuit).

Dezgheţarea
Frigiderul
Frigiderul este dezgheţat automat. 
Umiditatea rezultată este canalizată prin 
scurgerea pentru apa de dezgheţ în 
partea din spate a aparatului. Acolo, apa 
de dezgheţ este evaporată de căldura 
degajată de compresor. Aveţi grijă însă 
ca apa de dezgheţ să se poată scurge 
nestingherit prin gura de scurgere de 
deasupra sertarelor pentru legume. 
Informaţii suplimentare găsiţi în capitolul “Curăţarea”. 

Congelatorul
În compartimentul de congelare se formează, după o perioadă mai 
lungă de funcţionare, un strat mai gros de chiciură respectiv gheaţă. 
Acesta sporeşte consumul de energie. Din acest motiv, dezgheţaţi 
aparatul în mod regulat.

• Pentru dezgheţare opriţi aparatul. 
 Deconectaţi ştecherul de la priză sau rotiţi regulatorul de temperatură 

în poziţia “0”.
• Înveliţi produsele congelate în hârtie sau introduceţi-le în cutii şi 

depozitaţi-le într-un loc rece. 
• Pentru a accelera procesul de dezgheţare, puneţi în compartiment 

un vas cu apă fierbinte, dar nu clocotită.
• În timpul procesului de dezgheţare, lăsaţi deschisă uşa aparatului. 

Îndepărtaţi restul de apă de dezgheţ cu o lavetă şi curăţaţi
   aparatul.

Nu utilizaţi pentru dezgheţare dispozitive mecanice sau
alte mijloace artificiale, cu excepţia celor recomandate de
producător.

Curăţarea
Înainte de curăţarea aparatului, acesta trebuie scos din 
funcţiune în principiu. Deconectaţi ştecherul de la priză sau
decuplaţi respectiv deşurubaţi siguranţa.

Curăţaţi pereţii exteriori, spaţiul interior şi piesele din dotare cu apă 
călduţă şi puţin detergent. Nu folosiţi în nici un caz soluţii de curăţare 
respectiv chimicale care conţin nisip sau acizi. 

Nu utilizaţi aparate de curăţare cu abur!
Pericol de rănire şi deteriorare a aparatului. 

• Aveţi grijă ca apa folosită la curăţare să nu pătrundă în 
   componentele electrice şi în grilajul de ventilaţie.
• Uscaţi totul bine cu o lavetă.
• Agregatul de răcire cu schimbătorul de căldură – grilajul metalic din 

spatele aparatului – trebuie curăţat de praf şi de mizerie o dată pe 
an. 

• Curăţaţi orificiul de scurgere din frigider cu un obiect subţire, de 
exemplu un beţigaş cu vată sau ceva asemănător.

• Nu deterioraţi sau îndepărtaţi placa de fabricaţie din interiorul 
aparatului - aceasta este importantă pentru serviciul de asistenţă 
pentru clienţi. 

• În cazul aparatelor din inox utilizaţi un detergent pentru inox 
   obişnuit, disponibil în comerţ.
- Pentru a obţine o protecţie maxim posibilă, lustruiţi uniform
   suprafaţa cu o soluţie de îngrijire a inoxului. Porţiunile închise la 

culoare care apar la început şi o culoare intensă a suprafeţei de 
inox sunt normale.

- Nu folosiţi bureţi abrazivi, detergenţi concentraţi şi în nici un caz 
soluţii de curăţare respectiv chimicale care conţin nisip, cloruri sau 
acizi; acestea deteriorează suprafeţele şi pot duce la corodarea 
acestora. 

RO
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Integrarea în mobilierul de bucătărie
Pentru a aduce aparatul la acelaşi nivel cu mobilierul de bucătărie, se 
poate monta deasupra acestuia un dulap suspendat ! adecvat.
Pentru ventilaţie şi aerisire, în 
partea din spate a dulapului 
suspendat trebuie să existe
o fantă de aerisire de 
minim 50 mm pe toată 
lăţimea dulapului
suspendat. Suprafaţa de 
ventilaţie de sub tavanul 
încăperii trebuie să fie de 
minim 300 cm2. 

La amplasarea aparatului 
lângă un perete $, în partea 
dinspre balamale este
necesară asigurarea unei 
distanţe de minim 50 mm 
între aparat şi perete (pentru 
proeminenţa mânerului în 
poziţia deschisă a uşii).

! Dulap suspendat 
" Combină frigorifică
§ Peretele mobilei
$ Perete 

Defecţiuni
Aparatul dumneavoastră este astfel construit şi fabricat încât să 
asigure funcţionarea fără defecţiuni şi o durată mare de viaţă. Cu toate 
acestea, dacă apare vreo defecţiune în timpul funcţionării, vă rugăm 
să verificaţi dacă aceasta nu se datorează unei eventuale erori de 
operare deoarece, în acest caz, va trebui să suportaţi costurile
 reparaţiei chiar dacă aparatul se află în perioada de garanţie.

Următoarele defecţiuni le puteţi remedia dumneavoastră prin 
verificarea cauzelor posibile: 

  Aparatul nu funcţionează,
– Verificaţi dacă aparatul este pornit,
– dacă ştecherul este conectat corect la priza de alimentare,
– dacă siguranţa prizei de alimentare este funcţională.
  Zgomotul emis este prea puternic, verificaţi dacă 
– aparatul este fixat bine pe podea,
– mobilierul sau obiectele alăturate sunt supuse vibraţiei datorită 

agregatului de răcire aflat în funcţiune. Aveţi în vedere faptul că 
zgomotele de curgere din circuitul de răcire sunt inevitabile.

  Temperatura nu este suficient de scăzută, verificaţi
– dacă la reglajul conform secţiunii “Reglarea temperaturii” a fost 
   reglată valoarea corectă;
– dacă nu cumva a fost introdusă o cantitate prea mare de alimente 

proaspete;
– dacă termometrul instalat separat indică valoarea corectă.
– Ventilaţia este în regulă?
– Locul de amplasare se află prea aproape de o sursă de căldură?

Dacă nu este prezentă nici una din cauzele mai 
sus menţionate şi nu puteţi remedia 
singuri defecţiunea, vă rugăm să vă adresaţi 
celui mai apropiat atelier de asistenţă 
a clienţilor. Comunicaţi denumirea tipului
 !, numărul de index " şi seria aparatului 
§ înscrise pe placa de fabricaţie. Placa 
de fabricaţie se află în interior pe partea 
stângă.

Scoaterea din funcţiune
Dacă aparatul trebuie scos din funcţiune pentru o perioadă mai lungă 
de timp: Opriţi aparatul, deconectaţi ştecherul de la priză sau decuplaţi 
respectiv deşurubaţi siguranţele. Curăţaţi aparatul şi lăsaţi uşa acestuia 
deschisă pentru a preveni formarea mirosurilor. 

Circuitul agentului de răcire este verificat cu privire la etanşeitate.
Aparatul este protejat la interferenţe radio conform normei EN 55014 
şi respectă astfel cerinţele directivei Consiliului European 87/308/
CEE.

Producătorul lucrează permanent în direcţia dezvoltării tuturor tipurilor 
şi modelelor. Din acest motiv, vă rugăm să înţelegeţi că trebuie să ne 
rezervăm dreptul de a efectua modificări în ceea ce priveşte forma, 
dotarea şi tehnica.
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Inversarea deschiderii uşii
Fig.T: La nevoie, puteţi inversa deschiderea uşii. Pentru aceasta, procedaţi ca în fig. T/T1, în ordinea indicată a operaţiilor.
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