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2 CBP/CBPes...6* În funcţie de model şi dotări

Elemente de comandă şi deservire, fig. A1

Vedere de ansamblu a aparatelor şi dotărilor
Frigider, cca. 5 0C 

Picioare de sprijin, mânere pentru transport

Vedere de ansamblu a aparatului

Mânere pentru transport

Compartiment pentru unt şi brânzeturi
Elemente de comandă şi deservire

Suport pentru ouă*
Rafturi amovibile* 
Iluminare interioară

Sertare pentru legume, salate, fructe

Suport reglabil pentru sticle*
Suport pentru sticle înalte şi băuturi

Tavă de congelare*, cartuşe de răcire*

Tavă pentru cuburi de gheaţă*

Sertare

Congelator, cca. -18 0C

Sertar cu umiditate a aerului reglabilă, pentru depozitarea în 
condiţii umede a salatelor, legumelor şi fructelor

Sertar pentru alimente uscate sau ambalate

Scurgere pentru apa de dezgheţ din frigider

Compartiment BioFresh, 0 până la 30C 

Plăcuţă de tip, --------------fig. A3  

Sistem Info*

Etajeră pentru sticle*

Reglarea umidităţii aerului în sertarul BioFresh, fig. A2: 
Comutator glisant la stânga = climat uscat, la dreapta = climat 
umed

Cea mai rece zonă a frigiderului, pentru alimente sensibile şi 
uşor alterabile

Congelatorul
1 Afişaj pentru temperatură şi reglaj, cu indicator nA pentru căderea de 

tensiune şi FrostControl cu sesizarea temperaturii maxime
2 Taste pentru reglarea temperaturii:   tasta Up = mai cald,  

 Down = mai rece, reglarea recomandată: -18 °C
3 Tastă principală de pornire/oprire a aparatului
4 Tastă SuperFrost, luminează = funcţie activată. 

Pentru congelarea rapidă a alimentelor proaspete
5 Tastă de oprire a alarmei acustice
6 Protecţie pentru copii (simbol aprins = activă, frigiderul şi 

congelatorul sunt protejate împotriva opririi neintenţionate) 

Frigiderul
7 Afişaj pentru temperatură şi afişaj pentru reglaj
8 Taste pentru reglarea temperaturii: tasta Up = mai cald,  

 Down = mai rece, reglarea recomandată: 5 °C
9 Tastă pornire aparat/Tastă oprire frigider
bl Tastă SuperCool, luminează = funcţie activată. 

Pentru răcirea rapidă a alimentelor în frigider

Fantă de ventilaţie

1 Denumirea aparatului   
2 Numărul de service
3 Seria aparatului 
4 Capacitatea de con   
 gelare în kg/24 de ore
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Vă felicităm pentru noul aparat achiziţionat. Prin achiziţia dumneavoastră, aţi devenit beneficiarul tuturor avantajelor celei mai 
moderne tehnologii frigotehnice, care vă garantează o calitate superioară, o durabilitate extinsă şi o funcţionare în condiţii de 
siguranţă sporită.
Dotarea aparatului dumneavoastră vă oferă cel mai înalt grad de confort în utilizarea zilnică. 
Cu acest aparat, fabricat printr-o metodologie ecologică şi din materiale reciclabile, contribuim activ, împreună cu 
dumneavoastră, la conservarea mediului înconjurător.
Pentru a vă familiariza cu toate avantajele oferite de noul dumneavoastră aparat, vă rugăm să citiţi cu atenţie indicaţiile din 
prezentele instrucţiuni de utilizare.
Vă dorim să stăpâniţi cu plăcere noul dumneavoastră aparat.

Păstraţi cu grijă instrucţiunile de utilizare şi transmiteţi-le 
următorului posesor, dacă este cazul.

Instrucţiunile sunt valabile pentru mai multe modele, prin 
urmare sunt posibile unele abateri.
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Specificaţii
W Aparatul este destinat pentru răcirea, congelarea şi 

depozitarea alimentelor, precum şi pentru pregătirea 
cuburilor de gheaţă. Este conceput pentru utilizare casnică. 
În cazul utilizării în domeniul industrial, trebuie respectate 
specificaţiile valabile în industria respectivă.

W 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 plăcuţa de tip. Aceasta semnifică:

 Clasa de climă proiectat pentru
  temperaturi ale mediului înconjurător de la  _______________________________________________
  SN  +10 °C la +32 °C
  N  +16 °C la +32 °C
  ST  +18 °C la +38 °C
  T  +18 °C la +43 °C

- Circuitul agentului de răcire este verificat cu privire la   
 etanşeitate.
- Aparatul respectă normele de siguranţă aplicabile, precum 

şi Directivele UE 73/23/CEE şi 89/336/CEE.

Indicaţii privind economisirea energiei 
W Aveţi în vedere asigurarea unei distanţe pentru ventilare şi 

aerisire. 
W Menţineţi uşa aparatului deschisă cât mai puţin timp 

posibil.
W Depozitaţi alimentele pe sortimente. Nu depăşiţi perioada 

de depozitare indicată.
W Păstraţi toate alimentele bine ambalate şi acoperite; se 

evită astfel formarea de chiciură.
W Lăsaţi preparatele calde să se răcească până la 

temperatura camerei, înainte de a le introduce în aparat.
W Lăsaţi produsele congelate să se dezgheţe în frigider.
W Dezgheţaţi congelatorul în cazul depunerii unui strat de 

gheaţă mai gros. Se îmbunătăţeşte astfel transferul de frig, 
iar consumul de energie se menţine redus.

W În cazul unei defecţiuni, lăsaţi uşa aparatului închisă. 
Se reduce astfel viteza de încălzire a compartimentului. 
Calitatea produselor congelate se menţine pe o perioadă 
mai îndelungată.

§

!
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Siguranţa tehnică
W Pentru a evita accidentările sau daunele materiale, 

transportaţi aparatul numai în stare ambalată şi instalaţi-l 
împreună cu încă două persoane. 

W Agentul de răcire utilizat R 600a este ecologic, însă este 
inflamabil.

W Nu deterioraţi conductele circuitului de răcire. Jeturile de agent de 
răcire pot provoca iritarea ochilor sau se pot aprinde. 

W Dacă există scurgeri de agent de răcire, îndepărtaţi orice flacără 
sau sursă de foc din apropierea locului respectiv, deconectaţi 
cablul de alimentare de la priză şi aerisiţi bine încăperea.

W Dacă aparatul este deteriorat, adresaţi-vă imediat - înainte de a-l 
conecta - furnizorului.

W Pentru a beneficia de o funcţionare în condiţii de siguranţă, 
montaţi şi conectaţi aparatul numai în conformitate cu 
instrucţiunile de utilizare.

W În caz de defecţiune deconectaţi aparatul de la reţeaua de 
alimentare: Scoateţi ştecherul din priză (apucaţi de ştecher, nu de 
cablu) sau scoateţi, respectiv deşurubaţi siguranţa.

W 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.

Siguranţa în timpul utilizării
W Nu depozitaţi în aparat substanţe explozive sau doze 

de spray cu substanţe inflamabile, ca de exemplu butan, 
propan, 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.

W Recipientele cu alcool concentrat se vor depozita numai în 
picioare şi închise etanş.

W Nu umblaţi cu foc deschis sau cu surse de foc în interiorul 
aparatului.

W Nu utilizaţi aparate electrice în interiorul aparatului (de ex. aparate 
de curăţare cu abur, aparate de încălzire, aparate de preparare a 
gheţii etc.).

W Nu utilizaţi soclul, sertarele, uşile etc. pe post de treaptă sau ca 
punct de sprijin.

W Acest aparat nu este destinat pentru persoane (inclusiv copii) cu 
handicapuri fizice, senzoriale sau mentale 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.

W 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.

W 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.

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

Indicaţii pentru instalare
W La instalare/montare, aveţi grijă să nu fie deteriorate conductele 

circuitului de răcire.
W Încăperea în care este instalat aparatul dumneavoastră trebuie 

să dispună, conform normei EN 378, de un volum de 1 m3 pentru 
fiecare 8 g 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 plăcuţa de tip din interiorul 
aparatului.

W Evitaţi amplasarea în spaţii expuse direct la radiaţia solară, 
lângă maşina de gătit, instalaţia de încălzire sau alte asemenea, 
precum şi în spaţii umede şi expuse la stropire cu apă.

W Poziţionaţi aparatul în nişă, într-o poziţie fixă şi orizontală, reglând 
picioarele de sprijin cu ajutorul cheii fixe de 10.

W Nu este permisă mutarea grilajului de ventilaţie. 
Aveţi grijă să fie asigurate întotdeauna o ventilaţie 
şi o aerisire corespunzătoare! Informaţii suplimentare 
în acest sens găsiţi în instrucţiunile de instalare şi montaj.

W Nu amplasaţi pe combina frigorifică aparate care emit 
căldură, de ex. cuptoare cu microunde, prăjitoare de 
pâine etc.!

W Îndepărtaţi toate elementele de asigurare pentru 
transport,

- Îndepărtaţi banda adezivă şi distanţierele* de pe rafturi şi mutaţi 
rafturile pe înălţime, în poziţia dorită.

- Îndepărtaţi toate foliile protectoare: de pe profilurile decorative, 
pereţii frontali şi laterali*. 

Conectarea
Tipul curentului (curent alternativ) şi tensiunea
disponibile la locul de instalare trebuie să corespundă cu cele 
indicate pe plăcuţa de tip. Aceasta este amplasată pe partea 
stângă în interiorul aparatului, fig. A.
W Conectaţi aparatul la reţeaua de alimentare numai prin 

intermediul unei prize cu contact de protecţie instalată 
regulamentar.

W Priza de alimentare trebuie să fie protejată la un curent de minim 
10 A, să fie instalată în afara zonei din spatele aparatului şi să fie 
uşor accesibilă.

W Aparatul nu trebuie să fie conectat împreună cu alte aparate la 
acelaşi distribuitor - pericol de supraîncălzire.

W La îndepărtarea cablului de alimentare din partea posterioară a 
aparatului, îndepărtaţi şi suportul cablului - în caz contrar, apar 
zgomote datorate vibraţiilor! 

Indicaţii de siguranţă şi avertizare
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 se va lăsa la îndemâna 
copiilor - 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.

• Aveţi grijă ca, până la ridicarea sau preluarea de către 
transportator să nu fie deteriorat circuitul de agent de răcire.

• Informaţii cu privire la agentul de răcire utilizat găsiţi pe 
plăcuţa de tip.

• Disponibilizarea aparatelor uzate trebuie să se realizeze 
profesionist şi conform normelor locale relevante.



5CBPCBPes...6

 RO
Punerea în funcţiune şi elementele de comandă 

Înainte de punerea în funcţiune, se recomandă curăţarea 
aparatului; informaţii detaliate în acest sens găsiţi în capitolul 
„Curăţarea“.
Puneţi aparatul în funcţiune cu circa 2 ore înaintea depozitării 
produselor de congelat. Introduceţi produsele destinate 
congelării numai după ce temperatura afişată ajunge la minim 
-18 °C.

Pornirea şi oprirea 
Cu ajutorul tastei principale de pornire/oprire 3 puteţi
porni sau opri întotdeauna întregul aparat, porni sauopri, 
congelatorul şi frigiderul.
W Pornirea: Apăsaţi tastele de pornire/oprire 3 sau 9, astfel 

încât afişajele pentru temperatură să se aprindă/să clipească. 
- Frigiderul cu compartiment BioFresh: Iluminarea interioară 

se aprinde la deschiderea uşii.
- Congelatorul: La punerea în funcţiune şi dacă aparatul este 

încălzit, pe afişajul congelatorului sunt afişate nişte bare până 
când temperatura scade sub 0 °C.

W Oprirea: Apăsaţi tasta de pornire/oprire 3 timp de circa 
o secundă, astfel încât afişajele pentru temperatură să se 
stingă.

W Dacă doriţi să opriţi numai frigiderul/compartimentul 
BioFresh (congelatorul rămâne pornit - util, de exemplu, în 
perioadele de concediu), atunci apăsaţi tasta de pornire/
oprire 9, astfel încât afişajul temperaturii pentru frigider 
7 şi iluminarea interioară să fie stinse. Afişajul temperaturii 
pentru congelator 1 trebuie să fie aprins. 

Reglarea temperaturii 
Aparatul este reglat din fabrică pentru utilizare în condiţii normale; în 
frigider sunt recomandate +5 °C, iar în congelator -18°C.
Reducerea temperaturii (răcirea): Apăsaţi tasta de reglaj Down-
corespunzătoare, stânga pentru frigider: 8, dreapta pentru congelator: 2.
Creşterea temperaturii (încălzirea): Apăsaţi tasta de reglaj Up 
corespunzătoare. 
- În timpul reglajului, valoarea reglată clipeşte pe afişaj. 
- La prima apăsare a tastelor de reglare a temperaturii, pe afişaj apare 

valoarea actuală, respectiv ultima valoare reglată (= valoarea 
prescrisă).

- Prin apăsarea scurtă a tastei respective, valoarea reglată se 
modifică cu un pas de 1 °C; modificarea este mai rapidă dacă 
menţineţi tasta apăsată.

- La aproximativ 5 secunde după ultima apăsare de tastă, afişajul 
electronic comută automat şi afişează temperatura actuală de răcire, 
respectiv congelare (= valoare actuală). 

Temperatura poate fi reglată în
W frigider:  de la 9 °C până la 4 °C, în
W congelator:  de la -14 °C până la -28 °C.  
 Atingerea temperaturii minime depinde de locul de instalare, la o 

temperatură mai mare a mediului înconjurător aceasta nu poate fi 
atinsă în toate cazurile. 

W În compartimentul BioFresh, temperatura este reglată automat 
între 0 şi 3°C.

 Dacă doriţi să fie mai cald sau mai rece, de ex. pentru depozitarea 
produselor din peşte, puteţi modificatemperatura reglată în 
compartimentul BioFresh. Informaţii suplimentare în acest sens 
găsiţi în capitolul “Funcţiile suplimentare”.

Afişajul pentru temperatură 
În regim de funcţionare normală sunt afişate:
- temperatura medie în frigider 7 şi
- temperatura maximă a produselor congelate 1.
Afişajul clipeşte atunci când 
- modificaţi reglajul temperaturii sau
- temperatura a crescut cu mai multe grade, indicând o pierdere 

de aer rece. De exemplu la introducerea unor alimente proaspete 
“calde”, precum şi la scoaterea şi sortarea produselor congelate, 
temperatura poate să crească pentru scurt timp datorită fluxului 
de aer cald dinspre exterior. După ce aţi introdus sau sortat 
alimentele, sistemul electronic reglează automat temperatura la 
ultima valoare reglată. O creştere de scurtă durată a temperaturii 
nu influenţează produsele de congelat.

W Dacă pe afişaj apare o valoare de la “F 1” la “F 5”, atunci există 
o eroare la aparat. Luaţi legătura cu serviciul de asistenţă pentru 
clienţi şi descrieţi indicaţia afişajului. Acest lucru permite o 
depanare rapidă şi precisă.

Alarma - Avertizorul acustic
Avertizorul acustic vă permite să protejaţi produsele de congelat 
depozitate şi să economisiţi energie.
W Sunetul este dezactivat prin apăsarea tastei de oprire 

a alarmei 5,
- automat, când se atinge din nou temperatura de depozitare 

corespunzătoare. 
Sunetul se aude întotdeauna atunci când  
- temperatura de congelare nu este suficient de scăzută (în 

funcţie de temperatura reglată). Simultan, clipeşte şi afişajul 
temperaturii. 

- au fost introduse în congelator alimente proaspete calde,  
- pătrunde o cantitate prea mare de aer cald în timpul sortării 

sau scoaterii produselor congelate.
Afişajul temperaturii clipeşte în continuare, până la terminarea 
stării de alarmă.

* În funcţie de model şi dotări
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Funcţiile suplimentare
Prin intermediul modului de reglaj puteţi utiliza protecţia 
pentru copii, puteţi modifica intensitatea luminoasă a 
afişajului* şi puteţi regla temperatura din compartimentul 
BioFresh la o valoare mai scăzută sau mai ridicată.
 
Activarea modului de reglaj:
W Apăsaţi tasta SuperFrost timp de cca. 5 secunde - tasta 

SuperFrost clipeşte - afişajul indică c pentru protecţia 
pentru copii. 

 Indicaţie: Valoarea care trebuie modificată clipeşte.
W Alegeţi funcţia dorită prin apăsarea tastei Up/Down: 
 c = Protecţie pentru copii,  
 h = Intensitate luminoasă sau 
 b = Temperatură BioFresh.
W Prin apăsarea scurtă a tastei SuperFrost, selectaţi/

confirmaţi acum funcţia respectivă:
•  Pentru c = protecţie pentru copii, prin 

apăsarea tastei Up/Down, alegeţi intensitatea 
luminoasă  
c1 = protecţie pentru copii activată sau  
c0 = protecţie pentru copii dezactivată şi confirmaţi  
prin apăsarea tastei SuperFrost.  
Dacă simbolul 6 este aprins, protecţia pentru copii este 
activă.

•  Pentru h = intensitate luminoasă , alegeţi 
intensitatea luminoasă , prin apăsarea tastei 
Up/Down, de la  
h1= minimă până la  
h5 = maximă    
şi confirmaţi prin apăsarea tastei SuperFrost.

• Pentru b = temperatură BioFreshalegeţi între 
valorile de temperatură, prin apăsarea tastei 
Up/Down, de la  
b1= cel mai rece până la  
b9 = cel mai cald în intervale şi confirmaţi prin apăsarea 
tastei SuperFrost.Temperatura BioFresh modificată este 
reglată lent la noua valoare. 

 Indicaţie: b5 = valoare presetată. Prin modificarea valorii 
în jos, b4 până la b1, se pot atinge temperaturi negative, 
iar alimentele din compartimentul BioFresh pot fi uşor 
congelate.

Părăsirea modului de reglaj:
W  Prin apăsarea tastei On/Off se părăseşte modul de reglaj; 

după 2 minute, sistemul electronic comută în mod automat.
- Regimul de funcţionare normal este din nou activ.

Punerea în funcţiune şi elementele de comandă

SuperCool 
Cu funcţia de suprarăcire activaţi puterea maximă de răcire a 
frigiderului. 
Aceasta este recomandată, în special atunci când doriţi 
să răciţi cât mai repede posibil cantităţi mari de alimente, 
băutură, prăjituri sau mâncăruri proaspăt preparate.

W Pornirea: Apăsaţi scurt tasta SuperCool bl, astfel încât să 
se aprindă.

 Temperatura de răcire scade la valoarea minimă.
Indicaţie: Funcţia “SuperCool” consumă ceva mai multă 

energie. Totuşi, după circa 6 ore, sistemul electronic 
comută automat înapoi, în regim de funcţionare normal cu 
economisirea energiei.

 În funcţie de necesităţi, puteţi dezactiva funcţia 
“SuperCool” şi mai repede.

W Oprirea: apăsaţi din nou, scurt, tasta, astfel încât să se 
stingă.

Indicatorul pentru lipsa tensiunii de 
alimentare/”FrostControl” 
Dacă se aprinde pe afişaj , înseamnă că: 
Temperatura de congelare a crescut prea mult în 
cursul ultimelor ore sau zile, datorită unei căderi 
a reţelei de alimentare electrică sau unei întreruperi a 
alimentării cu energie.
W Dacă apăsaţi tasta de oprire a alarmei în timp ce este 

afişat indicatorul  5 pe afişaj apare temperatura 
maximă care a fost atinsă în timpul penei de curent. 

 În funcţie de gradul de încălzire sau chiar de dezgheţare, 
ar trebui să verificaţi calitatea alimentelor şi să hotărâţi 
dacă acestea pot fi utilizate în continuare!

- Această “temperatură maximă” este afişată timp de circa 
un minut. După aceea, sistemul electronic afişează din nou 
temperatura de congelare actuală. Indicaţia “temperaturii 
maxime” poate fi ştearsă mai repede dacă se apasă din 
nou tasta de oprire a alarmei. 

După restabilirea alimentării electrice, aparatul funcţionează 
în continuare la ultima valoare de temperatură reglată. 
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Frigiderul

Compartimentarea alimentelor 
Datorită fluxului natural al aerului, în frigider se formează diferite 
zone de temperatură, care sunt adecvate pentru păstrarea 
diferitelor alimente. Prin urmare, zonele de deasupra sertarelor 
pentru legume şi de lângă peretele din spate sunt cele mai reci; 
zona superioară anterioară şi zona uşii sunt cele mai calde 
(adecvate, de exemplu, pentru păstrarea untului şi a brânzeturilor 
tartinabile). Din acest motiv, depozitaţi alimentele conform 
exemplului de compartimentare prezentat în fig. B.
Indicaţii pentru răcire
- Depozitaţi alimentele astfel încât să asiguraţi un flux bun 

de aer, prin urmare nu le înghesuiţi. Nu acoperiţi fanta de 
ventilaţie* de pe peretele din spate - este importantă pentru 
puterea de răcire!  

- Păstraţi întotdeauna alimentele care degajă sau preiau uşor 
mirosuri, precum şi lichidele, în recipiente sau vase închise sau 
acoperite.

- Pentru a nu reduce perioada de depozitare, separaţi sau 
ambalaţi întotdeauna alimentele care degajă gaze de 
fermentaţie sau alimentele sensibile, cum sunt fructele, 
legumele şi salatele; de exemplu, nu depozitaţi roşiile la un loc 
cu fructele de Kiwi sau cu varza.

Modificarea dotărilor
Puteţi muta pe înălţime rafturile din frigider şi suportul de pe uşă, în 
funcţie de necesităţi.
W Mutarea suportului montat pe uşă, fig. C: Împingeţi în sus 

suportul montat pe uşă, scoateţi-l de pe uşă şi reintroduceţi-l 
executând operaţiile în ordine inversă.

W Prin deplasarea suportului pentru sticle, puteţi proteja sticlele 
împotriva răsturnării atunci când deschideţi şi închideţi uşa 
frigiderului; apucaţi întotdeauna de porţiunea din material plastic.

W Mutarea rafturilor, fig. D:
- ridicaţi raftul, trageţi-l spre dumneavoastră şi scoateţi-l. 
 Introduceţi întotdeauna rafturile cu marginea opritoare orientată 

în sus şi în spate, în caz contrar alimentele pot îngheţa lipindu-
se de peretele din spate.

- Plăcile de sticlă sunt asigurate cu opritoare împotriva extragerii 
accidentale.

W Dacă aveţi nevoie de spaţiu pentru sticle şi vase înalte, atunci  
- ridicaţi uşor jumătatea din faţă a plăcii de sticlă* şi împingeţi-

o cu atenţie sub a doua placă, până când opritoarele se 
blochează în locaşurile de sprijin, fig. E1.

W Cu ajutorul etajerei pentru sticle*, fig. E2, obţineţi o suprafaţă 
de răcire suplimentară pentru băuturi - înălţime sticle până la 
300 mm.

W Pentru a beneficia de spaţiu suplimentar în frigider, sertarul 
pentru legume 7, fig. B, poate fi scos.

Iluminarea interioară
se întrerupe automat după circa 15 minute cu uşa deschisă. Dacă 
nu se aprinde la deschiderea scurtă a uşii, însă afişajul pentru 
temperatură este aprins, probabil că becul este defect.
Înlocuirea becului:
W Specificaţiile becului: max. 25 W, tipul de curent şi tensiunea 

trebuie să corespundă cu cele indicate pe plăcuţa de tip. Utilizaţi 
numai becuri cu aceeaşi dimensiune; dulie: E 14.

W Opriţi aparatul. Scoateţi ştecherul din priză, respectiv 
decuplaţi sau deşurubaţi siguranţa.

W Apăsaţi pe părţile laterale ale capacului becului 1, ca în fig. F1, 
trageţi-l în afară şi eliberaţi-l din articulaţia posterioară 2.  

W Înlocuiţi becul ca în fig. F2. 
W Montaţi capacul înapoi în articulaţia posterioară şi apăsaţi-l până 

când se blochează în clemele laterale.
 

* În funcţie de model şi dotări 

Frigider:
1 Unt, brânzeturi
2  Ouă
3 Băuturi, doze, sticle
4 Conserve 
5 Produse de panificaţie
6  Produse lactate
7 Fructe sudice, legume sensibile la frig
Compartimentul BioFresh:
8 Carne, mezeluri, peşte, alimente preparate
9 Fructe, legume, salate; informaţii suplimentare 

în acest sens găsiţi în capitolul “Compartimentul 
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Compartimentul BioFresh permite depozitarea alimentelor 
proaspete pe o perioadă de până la trei ori mai lungă decât 
în cazul răcirii obişnuite, cu păstrarea calităţii acestora. Acesta 
extinde perioada de depozitare a alimentelor proaspete. 
Gustul, prospeţimea, calitatea şi valoarea nutritivă a alimentelor 
(conţinutul de vitamine, grupa B şi C) se păstrează în mare 
măsură. Porţiunile inutilizabile şi scăderea greutăţii legumelor şi 
fructelor sunt diminuate. Alimentaţia poate fi mai proaspătă şi mai 
naturală. Temperatura de depozitare reglată automat la o valoare 
constantă între 0 şi 3 °C, precum şi umiditatea reglabilă a aerului 
oferă condiţii de depozitare optime pentru diferite alimente.

Sertarul superior  
este adecvat pentru depozitarea alimentelor uscate sau 
ambalate (de ex. produse lactate, carne, peşte, mezeluri). În 
acest compartiment se menţine un climat relativ uscat. 
Sertarul reglabil   
este adecvat, la reglajul “umed”, pentru depozitarea salatelor, 
legumelor şi fructelor. În cazul unui sertar bine umplut, se obţine 
un climat proaspăt de condensare, cu o umiditate a aerului de 
până la 90%.
În funcţie de necesităţi, puteţi utiliza acest compartiment la 
alegere cu un climat uscat sau umed.
Reglarea umidităţii, fig. A2:
W “uscat”:  simbol umiditate mică - împingeţi comutatorul 

glisant spre stânga. Introduceţi alimente 
adecvate pentru depozitare în condiţii uscate.

W “umed”: umiditate relativă a aerului ridicată, 
de max. 90%, simbol umiditate mare 
- împingeţi comutatorul glisant complet 
spre dreapta. Adecvat pentru depozitarea 
alimentelor neambalate, cu umiditate proprie 
ridicată, de ex. salată în foi proaspătă.

Indicaţii:
W Umiditatea aerului din compartiment depinde de conţinutul de 

umiditate al produselor introduse, precum şi de frecvenţa de 
deschidere a compartimentului.

W La cumpărare, luaţi în considerare “prospeţimea” alimentelor. 
Gradul de prospeţime şi calitatea sunt hotărâtoare pentru 
durata depozitării. 

W Depozitaţi separat alimentele de origine animală şi vegetală 
neambalate, sortate în sertare. Dacă este necesară 
depozitarea lor împreună, din motive de spaţiu, atunci 
depozitaţi-le în ambalaje! Nu aduceţi în contact direct 
diferitele sortimente de carne, ci separaţi-le întotdeauna prin 
ambalare; se evită astfel alterarea prematură a acestora prin 
transferul de germeni.

W Luaţi în considerare faptul că alimentele mai bogate în 
albumină se alterează mai repede. Aceasta înseamnă că 
moluştele şi crustaceele se alterează mai repede decât 
peştele, iar peştele se alterează mai repede decât carnea.

W Scoateţi alimentele din sertare cu ceva timp înainte de a le 
consuma. Abia la temperatura camerei se poate simţi aroma 
şi gustul, iar savoarea creşte.

W Nu se vor depozita în compartimentul BioFresh: legume 
sensibile la frig cum sunt castraveţii, ardeii, vinetele, fructele 
de avocado, gogonelele, fasolea, zucchini, toate fructele 
sudice sensibile la frig.

Compartimentul BioFresh

Valori orientative pentru durata depozitării 
anumitor alimente în compartimentul BioFresh:

Pentru depozitare “uscată”
Unt  până la  30 zile
Brânză, moale  până la  30 zile 
Lapte, proaspăt  până la  7 zile 

Mezeluri, feliate  până la  7 zile  
Peşte  până la  4 zile
Moluşte  până la  3 zile 
Carne de pasăre  până la  5 zile
Carne de porc 
 în porţii mari  până la  7 zile
 mărunţită   până la  5 zile
Carne de vită  până la  7 zile 
Vânat  până la  7 zile 

Pentru depozitare “umedă”
Legume, salată
Anghinare  până la  21 zile 
Ţelină  până la  30 zile 
Conopidă  până la  21 zile 
Broccoli  până la  14 zile 
Chicorée  până la  30 zile 
Varză chinezească  până la  14 zile 
Salată de “gheaţă”, andive, salată până la  21 zile
Mazăre  până la  10 zile 
Chimion  până la  21 zile 
Varză verde  până la  14 zile 
Morcovi  până la  150 zile 
Usturoi  până la  180 zile
Gulie  până la  14 zile 
Varză cu căpăţână  până la  180 zile
Salată cu căpăţână  până la  10 zile
Verdeţuri   până la  30 zile 
Praz  până la  60 zile 
Bulbi de praz  până la  7 zile 
Ciuperci  până la  7 zile 
Salată de ridichi  până la  21 zile 
Ridichi de lună  până la  14 zile
Varză de Bruxelles  până la  30 zile
Sparanghel  până la  14 zile 
Spanac  până la  7 zile
Varză creaţă  până la  60 zile 

Fructe
Caise  până la  14 zile 
Mere  până la  180 zile
Pere  până la  120 zile
Mure  până la  8 zile
Curmale (proaspete) până la  60 zile 
Căpşuni  până la  5 zile
Smochine (proaspete) până la  7 zile 
Afine  până la  14 zile 
Zmeură  până la  5 zile
Coacăze  până la  21 zile 
Cireşe  până la  14 zile 
Kiwi  până la  120 zile
Piersici  până la  30 zile
Prune  până la  21 zile 
Gutui  până la  90 zile
Rubarbă  până la  21 zile 
Agrişe  până la  21 zile 
Struguri  până la 90 zile 
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W 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. Dacă realizaţi opărirea cu un aparat 
de încălzire cu aburi sau un cuptor cu microunde, respectaţi 
instrucţiunile corespunzătoare).

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

W Nu congelaţi sticle şi doze cu băuturi carbogazoase. Acestea 
se pot sparge. În cazul răcirii rapide a băuturilor, nu lăsaţi 
sticlele în compartimentul de congelare mai mult de o oră!

W Pentru depozitare: Sertarul individual şi placa suport pot fi 
încărcate cu max. 25 kg de produse de congelat. 

W VarioSpace : Prin extragerea unui sertar şi a plăcii suport 
obţineţi un spaţiu cât 2sertare pentru produse mari. Carnea 
depasărecarnea, porţiilemari de vânat şi produsele de 
panificaţie înalte pot fi congelate”neporţionate” şi pot fi 
preparate în continuare întregi.

W Dacă dori ţisă folosiţi la maximum spaţiul util puteţi să 
scoateţi sertarele şi să depozitaţi produsele de congelat 
direct pe raft. Astfel, aveţi la dispoziţie întreaga capacitate 
utilă de congelare.

- Scoaterea sertarel or, fig. G1: trageţi-le 
în afarră şi ridicaţi-le dinfaţă.

- Scoatereaplăciide depozitare, 
fig. G2 : Ridicaţiplacade depozitare şi 
extrageţi-o.

 Pentru introducere: realizaţi în ordine 
inversă, introduceţi placa suport până la 
limită.

W Depozitaţi întotdeauna produsele de 
congelat similare la un loc, pentru a evita 
deschiderea prelungită  a uşii şi pentru a 
economisi energie.

W Nu depăşiţi perioadele de depozitare indicate.

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

 Produsele congelate pot fi decongelate:
- în cuptor/sobă 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, 

ca şi legumele proaspete).

SuperFrost
Alimentele proaspete trebuie să fie congelate cât mai repede 
posibil până la straturile din profunzime, iar produsele de 
congelat deja depozitate trebuie să beneficieze de o “rezervă 
de frig”. Acest lucru poate fi realizat cu ajutorul sistemului 
SuperFrost. Astfel se menţine cel mai bine valoarea nutritivă, 
aspectul şi gustul alimentelor congelate.
W Într-un interval de 24 de ore, puteţi congela o cantitate 

maximă de alimente proaspete indicată pe plăcuţa de tip la 
rubrica “Gefriervermögen ... kg/24h” (Capacitate de congelare 
... kg/24 h), fig.  A3, poz. 4. Această capacitate maximă de 
congelare este diferită, în funcţie de model şi clasa de climă.

Congelarea cu SuperFrost
W Apăsaţi scurt tasta SuperFrost 4, astfel încât să se 

aprindă.
 Temperatura de congelare scade, iar aparatul lucrează 

la puterea maximă de răcire. 
W Pentru congelarea unei cantităţi mai mici, de obicei este 

suficient să aşteptaţi/precongelaţi circa 6 ore, iar în cazul 
cantităţii maxime sunt necesare circa 24 ore, vezi capacitatea 
de congelare de pe plăcuţa de tip.

W Apoi introduceţi alimentele proaspete, de preferat în 
compartimentele inferioare.

 Pentru cantitatea maximă, congelaţi alimentele ambalate 
fără sertare; amplasaţi-le direct pe tăblia congelatorului şi 
introduceţi-le în sertare după ce s-au congelat !   

- Funcţia SuperFrost se dezactivează automat. În funcţie 
de cantitatea introdusă, cel mai devreme după 30 ore, cel 
mai târziu după 65 ore. Procesul de congelare este încheiat 
- tasta SuperFrost este stinsă - aparatul funcţionează din 
nou în regim normal cu economisirea energiei.

Indicaţie: Funcţia SuperFrost nu trebuie activată:
- la introducerea unor produse deja congelate,
- când congelaţi alimente proaspete în cantităţi de până la 2 kg 

zilnic. 

Indicaţii pentru congelare şi depozitare
W 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.

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

W 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.

W Inscripţionaţi întotdeauna pe ambalaje data şi conţinutul 
acestora şi nu depăşiţi perioada de depozitare a produselor 
congelate, pentru a preveni scăderea calităţii acestora.

W 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.

Congelatorul

2 - 6

6 -12

4 - 8

G1

G2

1

2
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Dezgheţarea
Frigiderul şi compartimentul BioFresh
tse dezgheaţă în mod automat. Apa de dezgheţ este 
evaporată de căldura degajată de compresor.
W Aveţi grijă însă ca apa de dezgheţ să se poată scurge 

nestingherit prin gura de scurgere de pe peretele din 
spate, situată în spatele sertarului BioFresh (săgeata din  
fig. A). 

În congelator
se formează, după o perioadă mai lungă de funcţionare, un 
strat de chiciură, respectiv gheaţă, în funcţie de frecvenţa 
deschiderii uşii şi de alimentele “calde” introduse. Acest lucru 
este perfect normal. 
Un strat de gheaţă mai gros, va avea totuşi ca efect un 
consum mai mare de energie. Din acest motiv, dezgheţaţi 
aparatul în mod regulat:  
W Cu o zi înainte de dezgheţare, activaţi funcţia “SuperFrost”, 

produsele de congelat beneficiind astfel de o “rezervă de 
frig”.

W Pentru dezgheţare: Scoateţi ştecherul din priză sau apăsaţi 
tasta de pornire/oprire a congelatorului, astfel încât afişajul 
pentru temperatură să se stingă. Dacă afişajul nu se stinge, 
înseamnă că protecţia pentru copii este activă. 

W Înveliţi produsele congelate în hârtie de ziar sau 
introduceţi-le în cutii şi depozitaţi-le într-un loc rece, 
eventual în sertar, acoperite cu cartuşe de răcire.

W Pentru a accelera procesul de dezgheţare, puneţi pe un 
raft un vas cu apă fierbinte, dar nu clocotită.

 Nu utilizaţi pentru dezgheţare aparate electrice de 
încălzire sau curăţare cu abur, spray-uri degivrante, 
flacără deschisă sau obiecte metalice pentru 
îndepărtarea gheţii. Pericol de accidentare sau 
deteriorare a aparatului!

W În timpul procesului de dezgheţare, lăsaţi deschisă uşa 
aparatului.

 Îndepărtaţi apa de dezgheţ din adâncitura podelei 
aparatului, cu un burete sau o cârpă. În final, curăţaţi 
aparatul şi ştergeţi-l până la uscare.

Curăţarea
W Înainte de curăţarea aparatului, acesta trebuie 

în principiu scos din funcţiune. Deconectaţi 
ştecherul de la priză sau deşurubaţi, respectiv 
decuplaţi siguranţele.

W Curăţaţi manual pereţii exteriori, spaţiul interior şi piesele 
din dotare cu apă călduţă şi puţin detergent. Nu utilizaţi 
aparate de curăţare cu abur - pericol de rănire şi deteriorare 
a aparatului!

W Se recomandă utilizarea unor lavete de curăţare moi şi a 
unui detergent universal cu pH neutru. Pentru curăţarea 
spaţiului interior folosiţi numai soluţii de curăţare şi 
detergenţi alimentari.

W În cazul aparatelor din inox* utilizaţi un detergent 
pentru inox obişnuit, disponibil în comerţ.

- Pentru a obţine protecţia 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.

Dezgheţarea, curăţareaCongelatorul

* În funcţie de model şi dotări 

Sistemul Info*
Alimentele congelate ar trebui consumate în perioadele de 
depozitare recomandate. 
Numerele dintre simboluri indică perioada de depozitare exprimată 
în luni, pentru mai multe tipuri de produse congelate.
Perioadele de depozitare sunt valori orientative pentru alimentele 
proaspete supuse congelării. Posibilitatea de restrângere sau 
prelungire a perioadei depinde de calitatea alimentului şi de modul 
în care acesta a fost manipulat înaintea congelării. Pentru alimentele 
cu conţinut mare de grăsime sunt valabile valorile inferioare. 

Tava de congelare* 
vă permite să congelaţi individual 
fructe de pădure, verdeţuri, legume 
şi alte produse de congelat de 
dimensiuni reduse. Aceasta previne 
congelarea în bloc. Produsul de 
congelat îşi păstrează forma cât mai 
mult posibil, fiind totodată facilitată porţionarea ulterioară.   
W Distribuiţi cât mai bine produsul de congelat pe tava de 

congelare.
W Suspendaţi tava de congelare într-unul din compartimentele 

superioare. Lăsaţi produsul să se congeleze timp de 10 până 
la 12 ore, apoi ambalaţi-l într-o pungă de congelare sau într-un 
recipient şi depozitaţi-l într-un sertar. 

W Pentru dezgheţarea produsului congelat, redistribuiţi-l cât mai 
bine pe suprafaţa de depozitare.

Cartuşele de răcire*  
împiedică, în cazul unei pene de 
curent, o creştere prea rapidă a 
temperaturii - calitatea alimentelor se 
păstrează mai bine.
W Pentru economisirea spaţiului, 

puteţi congela şi păstra cartuşele de răcire în tava de congelare. 
- Dacă doriţi să beneficiaţi de “durata maximă de păstrare în caz de 

defecţiune”, atunci plasaţi cartuşele congelate în compartimentul 
superior, direct pe produsele congelate.

Pregătirea cuburilor de gheaţă
W Umpleţi cu apă tava pentru cuburi de 

gheaţă. 
W  Introduceţi tava pentru cuburi de gheaţă 

în aparat şi lăsaţi-o să se congeleze.
W  Cuburile de gheaţă se desprind din tavă 

prin torsionare sau dacă tava pentru 
cuburi de gheaţă este ţinută puţin sub 
apă curgătoare.

Semipreparate     

Vânat

Îngheţată
Peşte

Legume
Fructe

Mezeluri

Ciuperci
Pâine

Carne de pasăre
Carne de vită/viţel 

Carne de porc
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W Aveţi grijă ca apa folosită la curăţare să nu pătrundă 

în jgheabul de scurgere, în grilajul de ventilaţie şi în 
componentele electrice. Ştergeţi aparatul până la uscare.

- Nu deterioraţi sau îndepărtaţi plăcuţa de tip din interiorul 
aparatului - aceasta este importantă pentru serviciul de 
asistenţă pentru clienţi.

W Cutia pentru unt* poate fi curăţată în maşina de spălat 
vase; rafturile, plăcile de sticlă şi celelalte elemente de 
echipare vor fi curăţate manual; acestea nu sunt rezistente 
la spălarea în maşini de spălat vase.

W Dacă doriţi să scoateţi suportul superior montat pe uşă 
(compartimentul pentru unt şi brânzeturi), acesta trebuie 
ridicat întotdeauna împreună cu capacul*! Apoi împingeţi 
cu atenţie în afară un capăt al suportului până când este 
eliberat pivotul capacului şi capacul poate fi îndepărtat; 
aveţi grijă la eventualele bucşe de lagăr*.

W Rafturile şi suporturile de pe uşă pot fi dezasamblate în 
vederea curăţării - scoateţi marginile şi piesele laterale de 
pe plăcile de sticlă.  
Îndepărtaţi toate foliile protectoare de pe 
profilurile decorative, fig. L.

W Pentru curăţare, scoateţi sertarele 
BioFresh, apucându-le din spate şi 
ridicându-le din faţă, fig. M1.

- Pentru introducere: Aşezaţi fiecare sertar 
pe şinele extrase complet - şinele trebuie 
să fie în contact cu placa frontală a 
sertarului - şi împingeţi-l înăuntru, fig. M2. 

- Trageţi pur şi simplu capacul sertarului 
în faţă. La introducere, cuplaţi pivoţii de 
sprijin în canalele de ghidare.

 Capacul şi sertarul trebuie să fie aliniate 
unul deasupra celuilalt.

W Curăţaţi frecventgura de scurgere aflată 
pe peretele din spatele sertarului BioFresh 
superior, vezi săgeata din fig. N.  
Dacă este necesar, folosiţi-vă de un 
obiect subţire, de exemplu un beţigaş 
cu vată sau ceva asemănător, pentru a 
curăţa scurgerea. 

W Agregatul de răcire cu schimbătorul 
de căldură - grilajul metalic din spatele 
aparatului - trebuie curăţat de praf şi de 
mizerie o dată pe an; depunerile de praf 
sporesc consumul de energie.

W Aveţi grijă să nu fie rupte, îndoite 
sau deteriorate cablurile sau alte 
componente.

W Apoi reconectaţi/reporniţi aparatul şi introduceţi produsele în 
timp ce începe să scadă temperatura.

Dacă aparatul trebuie scos din funcţiune pentru o 
perioadă mai lungă de timp, goliţi aparatul, deconectaţi 
ştecherul de la priză, curăţaţi aparatul în modul descris 
şi lăsaţi uşa acestuia deschisă pentru a preveni formarea 
mirosurilor.

Dezgheţarea, curăţarea
Aparatul dumneavoastră este astfel construit şi fabricat încât 
să asigure siguranţa funcţionării 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:
Defecţiune Cauză posibilă şi remediu
Aparatul nu funcţionează, afişajul este stins
- Aparatul este pornit în mod corespunzător?
- Ştecherul este conectat corect la priza de alimentare?
- Siguranţa prizei de alimentare este funcţională?

- Frigiderul este pornit?
- Uşa a rămas deschisă mai mult de 15 minute?
-  Becul este defect. Înlocuiţi becul urmând instrucţiunile din 

capitolul “Iluminarea interioară”.

Iluminarea interioară nu se aprinde

-  Aparatul este fixat bine pe podea, mobilierul sau 
obiectele alăturate sunt supuse vibraţiei datorită 
agregatului de răcire aflat în funcţiune? Eventual, 
deplasaţi puţin aparatul, echilibraţi-l cu ajutorul picioarelor 
de sprijin şi/sau despărţiţi sticlele şi vasele.

- Sunt normale: Zgomotele de curgere, un zgomot de 
efervescenţă sau un clipocit, datorate agentului de răcire 
care curge prin circuit.

 Un clic slab, care se aude întotdeauna când agregatul de 
răcire (motorul) porneşte sau se opreşte automat. 

 Un zgomot de motor, care se amplifică pentru scurt timp 
atunci când porneşte agregatul.

Alarma sună, temperatura nu este suficient de scăzută
- A fost introdusă o cantitate prea mare de alimente proaspete fără 

activarea funcţiei SuperFrost? (vezi capitolul “SuperFrost”)
- Uşa aparatului este închisă corect?
- Ventilaţia şi aerisirea sunt suficiente?
 Eventual, eliberaţi grilajul de ventilaţie.
- Temperatura din încăpere este prea mare?  

(vezi capitolul “Specificaţii”)
-  Uşa aparatului a fost deschisă prea des sau prea îndelungat?
- Eventual aşteptaţi pentru a vedea dacă temperatura necesară se 

restabileşte de la sine.
    apare pe afişaj

-  A intervenit o cădere a reţelei de alimentare electrică/o 
întrerupere a alimentării cu energie; procedaţi conform 
indicaţiilor din capitolul Indicatorul pentru lipsa tensiunii de 
alimentare/”FrostControl”.

Zgomotul emis este prea puternic

Serviciul de asistenţă a clienţilor şi plăcuţa de tip
Dacă nu este prezentă nici una din cauzele mai sus 
menţionate şi nu puteţi remedia singuri defecţiunea, sau 
dacă 
pe afişajul temperaturii apare o valoare “F 0” până la “F 5”, înseamnă 
că: Există o defecţiune. În acest caz, adresaţi-vă celui mai apropiat 
atelier de asistenţă a clienţilor (vezi lista anexată). Comunicaţi 
această indicaţie, împreună cu
 denumirea aparatului 1, 
 numărul de service 2,  
 seria aparatului 3 
înscrise pe plăcuţa de tip. Acest lucru 
permite o depanare rapidă şi precisă. 
Plăcuţa de tip se află pe partea stângă în 
interiorul aparatului.
Lăsaţi aparatul închis până la sosirea 
serviciului de asistenţă pentru clienţi, pentru a preveni încălzirea 
suplimentară.

Defecţiuni - Probleme?

Compresorul funcţionează îndelung
- Acest lucru este necesar funcţionării la modelele cu economisirea 

energiei şi este normal. Compresorul cu turaţie reglată* comută, 
la un necesar de răcire mai scăzut, pe o turaţie redusă. Chiar 
dacă, în acest fel, durata de funcţionare se prelungeşte până la o 
funcţionare aproape permanentă, energia este economisită.
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W La mijloc: Schimbaţi între ele capacul bl şi suportul 
lagărului bm: desfaceţi şuruburile, scoateţi în lateral 
capacul bl şi suportul lagărului bm , apoi introduceţi-le în 
partea opusă rotite cu 180°, scoateţi bucşa suport bn şi 
reintroduceţi-o de sus în jos.

- Jos: Ridicaţi piesa distanţier bo cu şurubelniţa şi apoi 
introduceţi-o în partea opusă.

W Mutarea sertarelor BioFresh, fig. T1, 2, 3:
- Scoateţi complet fiecare sertar, apucaţi-l din spate şi 

ridicaţi-l, fig. T1.
- Fig. T2: Trageţi afară capacul sertarului cr şi împingeţi-

l înapoi în canalele de ghidare dinspre noua poziţie a 
mânerului, până când pivoţii de sprijin se cuplează.

- Introduceţi la loc sertarele, aşezând fiecare sertar pe şinele 
extrase complet - şinele trebuie să fie în contact cu placa 
frontală a sertarului - şi împingeţi sertarul înăuntru, fig. T3. 

 Capacul şi sertarul trebuie să fie aliniate unul deasupra 
celuilalt.

W Montaţi la loc uşile: Scoateţi dopul bp din bucşa suport a 
uşii şi introduceţi-l în partea opusă.

- Agăţaţi uşa superioară în bolţul suportului 7 (la varianta I, 
aveţi grijă la bucşa distanţieră 9). Închideţi uşa.

- Împingeţi bolţul 6 al suportului din mijloc, de jos în sus, 
prin suportul lagărului bm, în lagărul uşii. Aveţi grijă ca 
uşa să fie la acelaşi nivel cu carcasa aparatului, eventual 
reglaţi poziţia acesteia folosind orificiile longitudinale ale 
suportului lagărului.

- Agăţaţi uşa inferioară şi închideţi-o.
- Rotiţi piesa suport 4 cu 180°, scoateţi bolţul suportului 5 şi 

reintroduceţi-l în partea superioară; aveţi grijă la siguranţa contra 
răsucirii. Montaţi ambele piese în suportul lagărului bq: Împingeţi 
bolţul suportului, prin suportul lagărului, în lagărul uşii, introduceţi 
piesa suport în poziţie înclinată, împingeţi-o în sus şi fixaţi-o 
provizoriu cu şurubul 3.

W Reglaţi uşa cu ajutorul orificiului longitudinal din suportul 
lagărului bq pentru a o alinia cu carcasa aparatului, apoi 
strângeţi bine şurubul 3.

W Montaţi masca postamentului 1 şi fixaţi-o prin apăsare.
W Cu uşa deschisă, introduceţi partea din faţă a capacului 2 

în masca postamentului şi cuplaţi-l în partea din spate.
W Mutaţi mânerele uşii br şi dopurile bt*. Cu uşa deschisă, 

decuplaţi cu atenţie plăcile de presare* bs în partea din 
faţă şi scoateţi-le în lateral; deşurubaţi mânerul cu ajutorul 
unei şurubelniţe Torx® sau în cruce*.

 La montare, procedaţi invers: introduceţi plăcile de presare 
prin glisare şi aveţi grijă să se cupleze corect.

W Pentru aparatele cu etajeră pentru sticle*, fig. T:
 Pentru a scoate sticlele mai uşor, schimbaţi partea laterală 

a etajerei pentru sticle cu cea a sertarului pentru legume 
(etajera pentru sticle trebuie să fie amplasată întotdeauna 
în partea dinspre mâner).

Instrucţiuni de instalare şi montaj   
Nu instalaţi aparatul “perete în perete” cu o altă combină 
frigorifică. Acest lucru este important pentru evitarea formării 
condensului şi a pagubelor astfel rezultate.

Dimensiuni de montaj
Dimensiunile exterioare ale aparatului sunt specificate în 
fig. S de pe verso şi în tabelul următor.
Aparat, capacitatea brută a modelului (l) Înălţime H 
vezi plăcuţa de tip  (mm)________________________________________________
 332 (36..) 1788
 366 (40..) 1982

Inversarea deschiderii uşii 
Fig. T. La nevoie, puteţi inversa deschiderea uşii:
Efectuaţi întotdeauna inversarea uşii numai după ce aţi scos 
ştecherul din priză! 
W Cu uşa deschisă şi folosind o şurubelniţă, decuplaţi masca 

postamentului 1 în partea dinspre balama şi trageţi-o 
către înainte.

- Decuplaţi capacul 2 cu ajutorul unei şurubelniţe. Închideţi 
uşa.

- Desfaceţi şurubul M5 3.
W Trageţi în jos piesa suport 4 cu bolţul suportului 5, 

înclinaţi-o în afară şi îndepărtaţi-o.
- Deschideţi uşa şi îndepărtaţi-o, înclinând în afară partea 

inferioară.
- Scoateţi bolţul suportului 6 de la semiînălţime.
- Înclinaţi în afară uşa superioară şi îndepărtaţi-o trăgând de 

ea în jos, (la varianta I, aveţi grijă la bucşa distanţieră 9). 
W Montaţi toate piesele suport pe partea opusă:
W În partea de sus, în funcţie de variantă, procedaţi astfel:  
 Varianta I (panou de operare vizibil): Decuplaţi capacele 

8 din faţă, cu ajutorul unei şurubelniţe, şi îndepărtaţi-le 
trăgând de ele oblic în jos. Deşurubaţi bolţul suportului 
7 şi înşurubaţi-l în partea opusă. Pentru aceasta, utilizaţi 
locaşul hexagonal al cheii fixe livrate (mărimea 5). Montaţi 
la loc capacele 8: introduceţi partea din spate şi cuplaţi în 
partea din faţă.

 Varianta II (panou de operare mascat): Ridicaţi capacul 
8 dinspre mâner şi împingeţi-l în lateral; ridicaţi capacul 
dinspre balama şi îndepărtaţi-l.

- Deşurubaţi plăcuţa de împământare cm: întâi şurubul de 
împământare cl, apoi şurubul de fixare interior cq.

- Deşurubaţi suportul lagărului 9: întâi şurubul de 
împământare cl, apoi şuruburile de fixare cq. Montaţi 
suportul lagărului 9 pe partea opusă: pentru a uşura 
montajul, aplicaţi de sus suportul lagărului şi fixaţi-l mai întâi 
strâns cu şurubul de fixare superior M5 cq, apoi montaţi 
şurubul cq şi în final şurubul de împământare M4 cl. 

- Fixaţi bine în şuruburi plăcuţa de împământare cm, rotită 
cu 180°, în noua poziţie: întâi şurubul de fixare cq, apoi 
şurubul de împământare cl. 

- Introduceţi bolţul suportului 7 în celălalt orificiu de fixare. 
Pentru aceasta, utilizaţi locaşul hexagonal al cheii fixe 
livrate (mărimea 5).

- Montaţi la loc capacele 8: împingeţi în exterior capacul 
dinspre balama şi cuplaţi-l; împingeţi din exterior capacul 
dinspre mâner şi cuplaţi-l.
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Instrucţiuni de instalare şi montaj   

* În funcţie de model şi dotări

Integrarea în mobilierul de bucătărie 
Fig. U. Aparatul poate fi montat în mobilierul de bucătărie. 
Pentru a aduce aparatul la acelaşi nivel cu mobilierul de 
bucătărie, se poate monta deasupra acestuia un dulap 
suspendat 1 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. În principiu: cu cât este mai mare suprafaţa de 
ventilaţie, cu atât economiseşte aparatul mai multă energie.
W La integrarea în dulapurile de bucătărie standard 

(adâncime maximă 580 mm) cu plăci decorative cu 
grosime de maxim 2 mm, aparatul poate fi amplasat direct 
lângă dulapul de bucătărie. Uşa aparatului iese în lateral cu 
34 mm şi în centrul aparatului cu 51 mm în afară, în raport 
cu suprafaţa frontală a dulapului de bucătărie. Aceasta 
poate fi astfel deschisă şi închisă fără probleme.

W La amplasarea aparatului lângă un perete 4, în partea 
dinspre balamale este necesară asigurarea unei distanţe 
de minim 36 mm între aparat şi perete (pentru proeminenţa 
mânerului în poziţia deschisă a uşii).

 1 Dulap suspendat  3 Perete mobilă 
 2 Combină frigorifică  4 Perete

Indicaţie pentru montajul plăcilor 
decorative*
(la aparatele de culoare albă cu înălţime H = 1.982 mm)  
Cu ajutorul plăcilor şi ramelor decorative, puteţi adapta sau 
scoate în evidenţă culoarea aparatului în raport cu mobilierul 
de bucătărie.
Plăcile decorative le puteţi obţine de la furnizorii 
dumneavoastră de mobilier de bucătărie. Ramele decorative 
pot fi achiziţionate ca accesorii de la comercianţii de 
specialitate.
Dacă doriţi să montaţi singuri plăcile decorative, pentru 
realizarea orificiilor de fixare aveţi nevoie de o bormaşină sau 
de o şurubelniţă acţionată electric. Mânerele uşilor trebuie 
înlocuite cu mânerele rigide incluse în setul accesoriu de 
rame decorative.
Instrucţiuni suplimentare referitoare la montaj şi dimensiuni 
puteţi obţine din instrucţiunile de montaj livrate cu setul de 
accesorii.

_______________________________________________
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.


