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Vă mulţumim pentru încrederea pe care aţi arătat-o achiziţionând

aparatul nostru, care este conceput pentru a vă simplifica viaţa. Pentru a ușura
utilizarea produsului, am furnizat instrucţiuni detaliate de utilizare și instrucţiuni
de instalare furnizate pe o foaie separată. Instrucţiunile vă vor permite să
cunoașteţi noul dumneavoastră aparat cât mai curând posibil.
Vă dorim să îl utilizaţi cu multă plăcere.
Aparatul este destinat exclusiv pentru uz casnic.
Frigiderul este destinat depozitării alimentelor proaspete la temperaturi de
peste 0°C.
Congelatorul este destinat congelării alimentelor proaspete și depozitării
pe termen lung a alimentelor congelate (până la un an, în funcţie de tipul de
alimente).
Vizitaţi site-ul nostru unde puteţi introduce numărul modelului aparatului
dumneavoastră, indicat pe plăcuţa cu date tehnice sau în fișa de garanţie,
pentru a găsi o descriere detaliată a aparatului dumneavoastră, sfaturi privind
utilizarea, depanarea, informaţii despre service, instrucţiuni de utilizare etc.

http://www.gorenje.com
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ATENŢIONĂRI ȘI PRECAUŢII
IMPORTANTE
!

INFORMAŢII DE SIGURANŢĂ ȘI
AVERTISMENT

Pentru siguranţa dumneavoastră, citiţi cu atenţie acest
manual, inclusiv indicaţiile și avertismentele, înainte de
instalarea și prima utilizare a aparatului electrocasnic. Pentru
a evita greșelile inutile și accidentele, este important să
vă asiguraţi că toate persoanele care vor folosi aparatul
sunt familiarizate cu modul de funcţionare al acestuia și
cu dispozitivele de siguranţă. Păstraţi aceste instrucţiuni și
asiguraţi-vă că rămân împreună cu aparatul în cazul în care
acesta este mutat sau vândut, astfel încât oricine îl folosește
de-a lungul duratei sale de viaţă utilă, să fie informat asupra
modului de utilizare și a avertismentelor de siguranţă.
Pentru a garanta siguranţa oamenilor și a bunurilor,
respectaţi avertismentele incluse în acest manual de
utilizare, având în vedere că producătorul nu este
responsabil pentru daunele cauzate prin omisiune.
Siguranţa copiilor și a altor persoane vulnerabile
Conform standardelor EN
Acest aparat poate fi folosit de copii începând cu vârsta
de 8 ani și de persoane cu capacităţi fizice, senzoriale sau
psihice reduse sau persoane căror le lipsesc experienţa și
cunoștinţele necesare, cu condiţia să fie supravegheate
sau să fi primit instrucţiuni privind utilizarea în siguranţă
a aparatului și să înţeleagă pericolele implicate. Copiilor
le este interzis să se joace cu aparatul. Curăţarea și
întreţinerea aparatului nu trebuie lăsate în seama copiilor
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fără supraveghere.
Copiii cu vârsta între 3 și 8 ani pot încărca și scoate alimente
în/din aparatele de răcit.
Conform standardelor IEC
Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane
(inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale sau psihice
reduse sau persoane căror le lipsesc experienţa și
cunoștinţele necesare, cu excepţia cazului în care sunt
supravegheate de către sau au primit instrucţiuni privind
utilizarea aparatului de la o persoană responsabilă pentru
securitatea lor.
•

Ţineţi toate ambalajele la distanţă de copii, din cauza
riscului de sufocare.
Când aruncaţi aparatul, scoateţi ștecărul din priză, tăiaţi
cablul de conectare (cât mai aproape de aparat cu
putinţă) și scoateţi ușa pentru a evita situaţiile în care
copii care se joacă să sufere un șoc electric sau să se
închidă în interiorul unităţii.
Dacă acest aparat cu garnituri de ușă magnetice va
înlocui un aparat mai vechi cu încuietoare (sistem de
închidere) cu arc pe ușă sau pe capac, asiguraţi-vă că
încuietoarea cu arc este inutilizabilă înainte de a arunca
aparatul vechi. Aceasta pentru a evita ca aparatul să
devină o capcană mortală pentru copii.

•

•

!

•

Siguranţă generală
AVERTISMENT — Acest aparat este destinat uzului
casnic sau în medii similare, cum ar fi
-bucătării pentru angajaţi în magazine, birouri și alte medii
de lucru;
-ferme și de către clienţi în hoteluri, moteluri și alte tipuri
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de medii rezidenţiale;
-medii de tip pensiune;
-livrare la domiciliu și moduri de vânzare diferite de cele
cu amănuntul.
•
•

•
•

•
•
•

•
•

AVERTISMENT — Nu depozitaţi în acest aparat
substanţe explozive cum ar fi pulverizatoare cu lichid
inflamabil.
AVERTISMENT — În cazul defectării cablului de
alimentare, acesta trebuie înlocuit de producător, un
reprezentant autorizat sau persoane calificate în mod
similar, pentru a evita pericolele.
AVERTISMENT — Nu blocaţi orificiile de aerisire în
montura aparatului sau în orice structură în care acesta
este încastrat.
AVERTISMENT — Nu utilizaţi dispozitive mecanice
sau orice alte mijloace pentru a grăbit procesul
de dezgheţare, cu excepţia celor recomandate de
producător.
AVERTISMENT — Nu avariaţi circuitul frigorific.
AVERTISMENT — Nu folosiţi aparate electrice în
compartimentele de depozitare a alimentelor, cu
excepţia celor de tipul recomandat de producător.
AVERTISMENT — Agentul frigorific și gazul izolant sunt
inflamabile. Pentru a vă debarasa de aparat, contactaţi
un centru autorizat de eliminare a deșeurilor. Nu expuneţi
flăcărilor.
AVERTISMENT — Când poziţionaţi aparatul, asiguraţi-vă
că nu blocaţi sau defectaţi cablul de alimentare.
AVERTISMENT — Nu amplasaţi multiple prize portabile
sau surse de alimentare portabile în spatele aparatului.

Înlocuirea becului LED
•
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AVERTISMENT — Becul LED nu trebuie înlocuit de
utilizator! În cazul în care becul LED se defectează,

contactaţi serviciul de asistenţă pentru consumatori.
Agentul frigorific
Agentul frigorific (R600a) este păstrat în circuitul
frigorific al aparatului, un gaz natural cu un nivel ridicat de
compatibilitate cu mediul înconjurător, fiind totuși inflamabil.
Asiguraţi-vă că nici unul dintre elementele circuitului
frigorific nu este avariat în timpul transportului și instalării
aparatului.
Agentul frigorific (R600a) este inflamabil.
•

AVERTISMENT — Frigiderele conţin agent frigorific
și gaze în izolaţie. Agentul frigorific și gazele trebuie
eliminate de persoane calificate, deoarece pot produce
vătămare oculară sau incendiu. Asiguraţi-vă că sistemul
de ţevi al circuitului agentului frigorific nu este avariat
înainte de eliminare.
Atenţie: risc de incendiu

În cazul în care circuitul frigorific este avariat:
• Evitaţi flăcările deschise și sursele de inflamare.
• Aerisiţi bine încăperea în care se află aparatul.
Este periculos să schimbaţi specificaţiile sau să modificaţi
produsul în orice fel.
Orice defecţiune a cablului poate provoca un scurtcircuit,
incendiu și/sau șoc electric.
!

•
•
•

Siguranţa electrică
Cablul de alimentare nu trebuie prelungit.
Asiguraţi-vă că ștecărul nu este strivit sau avariat. Un
ștecher strivit sau avariat se poate supraîncălzi și poate
provoca incendiu.
Asiguraţi-vă că puteţi accesa fișa aparatului onectată la
reţeaua electrică.
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•
•
•
•

Nu trageţi de cablul de alimentare.
Dacă priza murală este slăbită, nu introduceţi ștecărul în
ea. Există riscul de șoc electric sau incendiu.
Nu utilizaţi aparatul fără capacul lămpii de iluminat din
interior.
Frigiderul trebuie alimentat numai cu curent alternativ
monofazat de 220~240V/50Hz. Dacă fluctuaţia tensiunii
în sectorul utilizatorului este atât de mare încât tensiunea
să depășească acest interval, ca măsură de siguranţă,
trebuie să folosiţi un stabilizator de tensiune cu curent
alternativ de mai mult de 350W. Frigiderul trebuie să
folosească o priză dedicată, nu una comună cu alte
aparate electrocasnice. Ștecărul trebuie să corespundă
prizei cu împământare.

Utilizarea cotidiană
•
•
•
•
•
•
•
•
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Nu ţineţi în frigider gaz sau lichide inflamabile. Există
riscul de explozie.
Nu utilizaţi dispozitive electrice în aparatul electrocasnic
(ex. mașini electrice de îngheţată, mixere, etc.).
Când deconectaţi aparatul, scoateţi întotdeauna ștecărul
din priza electrică. Nu trageţi de cablu.
Nu puneţi obiecte fierbinţi în apropierea pieselor din
plastic ale acestui aparat.
Nu puneţi produse alimentare direct în dreptul orificiului
de evacuare a aerului aflat pe peretele din spate.
Depozitaţi alimentele congelate preambalate conform
instrucţiunilor producătorului alimentelor congelate.
Respectaţi cu stricteţe recomandările producătorului
privind depozitarea. Consultaţi instrucţiunile de
depozitare relevante.
Nu ţineţi băuturi carbonatate sau gazoase în congelator,
deoarece se creează presiune asupra recipientului,
ceea ce îl poate face să explodeze producând daune
aparatului.

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Nu puneţi alimente direct în dreptul orificiului de
evacuare a aerului aflat pe peretele din spate, deoarece
aceasta poate cauza explozia alimentelor producând
daune aparatului.
Alimentele congelate pot produce degerături dacă sunt
consumate imediat după scoaterea din congelator.
Nu ţineţi aparatul în lumina directă a razelor soarelui.
Ţineţi lumânările aprinse, lămpile și alte obiecte cu flacără
deschisă departe de aparat.
Aparatul este destinat numai alimentelor și/sau băuturilor
pentru uz casnic obișnuit, conform instrucţiunilor din
acest manual.
Aparatul este greu. Procedaţi cu precauţie când îl mutaţi.
Nu scoateţi și nici nu atingeţi obiecte aflate în congelator
dacă aveţi mâinile umede/ude, deoarece acest lucru
poate cauza iritaţia pielii sau degerături.
Nu vă urcaţi niciodată pe baza, sertarele, ușile, etc.
aparatului, și nici nu le folosiţi ca suport.
Alimentele congelate nu trebuie recongelate odată ce au
fost dezgheţate.
Nu consumaţi îngheţată pe băţ sau cuburi de gheaţă
direct din congelator, aceasta putând provoca degerături
ale gurii și buzelor.
Pentru a evita căderea obiectelor, care poate
produce vătămare corporală sau daune aparatului, nu
supraîncărcaţi rafturile de pe uși și nu puneţi prea multe
alimente în compartimentul pentru produse proaspete.
AVERTISMENT - Alimentele trebuie ambalate în
pungi înainte de a fi puse în frigider. Lichidele trebuie
depozitate în sticle sau în recipiente închise pentru a
evita scurgerea deoarece produsul nu este ușor de
curăţat.
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Atenţie!
Întreţinere și curăţare
• Înainte de a efectua activităţi de întreţinere, opriţi
aparatul și deconectaţi fișa principală de la priza
electrică.
• Nu curăţaţi aparatul cu obiecte metalice, aparate de
curăţare cu aburi, uleiuri eterice, solvenţi organici sau
produse de curăţenie abrazive.
• Nu folosiţi obiecte ascuţite pentru a îndepărta gheaţa din
aparat. Folosiţi o racletă din plastic.
Observaţii importante privind instalarea!
• Pentru conexiunea electrică, urmaţi cu atenţie
instrucţiunile din acest manual.
• Dezambalaţi aparatul și asiguraţi-vă că nu prezintă
defecţiuni. Nu conectaţi aparatul dacă este defect.
Informaţi imediat comerciantul de orice potenţială
defecţiune. Într-o astfel de situaţie, păstraţi ambalajul.
• Este recomandat să așteptaţi cel puţin patru ore înainte
de a conecta aparatul pentru a permite uleiului să curgă
înapoi în compresor.
• Este important să asiguraţi o ventilaţie corespunzătoare
în jurul aparatului, în caz contrar existând pericolul de
supraîncălzire. Pentru a asigura un nivel suficient de
ventilaţie, urmaţi instrucţiunile relevante pentru instalare.
• În măsura în care este posibil, spatele produsului nu
trebuie să fie prea aproape de perete pentru a evita
atingerea sau agăţarea pieselor care se încălzesc
(compresor, condensator), pentru a evita pericolul de
incendiu, urmaţi instrucţiunile relevante pentru instalare.
• Aparatul nu trebuie amplasat în apropierea radiatoarelor
sau a dispozitivelor de gătit.
• Asiguraţi-vă că puteţi accesa fișa conectată la reţeaua
electrică după instalarea aparatului.
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Depanare
• Orice intervenţie electrică necesară pentru depanarea
aparatului trebuie efectuată de un electrician calificat sau
de o persoană competentă.
• Acest produs trebuie depanat de un centru
sau de un agent autorizat, și nu trebuie
folosite decât piese de schimb originale.
1) Dacă aparatul este un „sistem fără gheaţă”.
2) Dacă aparatul conţine un congelator.
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INSTALAREA NOULUI
DUMNEAVOASTRĂ APARAT
ELECTROCASNIC
• Înainte de prima utilizare a aparatului, trebuie să fiţi informat cu privire la
următoarele aspecte.
Atenţionare!
Pentru o instalare corespunzătoare, acest frigider trebuie poziţionat pe o
suprafaţă uniformă din material dur care are aceeași înălţime ca și restul podelei.
Această suprafaţă trebuie să fie suficient de puternică pentru a suporta un
frigider complet încărcat.
Rolele, care nu sunt rotiţe, trebuie folosite doar pentru mișcări înainte și înapoi.
Mișcarea frigiderului în lateral poate deteriora podeaua și rolele.

Ventilaţia aparatului
Pentru a mări eficienţa sistemului de răcire și a economisi energie, este necesar să
menţineţi o bună ventilaţie în jurul aparatului pentru disiparea căldurii. Din această
cauză, trebuie să existe suficient spaţiu liber în jurul frigiderului.
Sugestie: Este recomandabil să se lase un spaţiu de 50~70 mm între spatele
frigiderului și perete, cel puţin 100 mm deasupra, și cel puţin 100 mm între laterala
frigiderului și perete, și spaţiu liber în faţă, pentru a permite deschiderea ușilor la 130°.
704mm

100mm

1339mm

100mm

1850mm

686mm

100mm

13

0°

50-70mm

100mm

100mm

1154.5mm
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Observaţie:
• Acest aparat funcţionează bine în clasele climatice de la N la T. Pot exista
probleme de funcţionare dacă aparatul este ţinut mult timp la o temperatură
mai mare sau mai mică decât intervalul indicat.
Class
N
ST
T

Temperature
+16 °C pană la +32 °C
+16 °C pană la +38 °C
+16 °C pană la +43 °C

• Păstraţi aparatul într-un spaţiu uscat pentru a evita daunele cauzate de
umezeala ridicată.
• Ţineţi aparatul departe de acţiunea directă a razelor soarelui, ploii sau gerului.
Păstraţi aparatul departe de sursele de căldură, cum ar fi plite, focuri sau
aparate de radiatoare.
Reglarea orizontală a aparatului
• Pentru a asigura aparatului o poziţie dreaptă și circulaţia suficientă a aerului
în partea inferioară din spatele aparatului, este posibil să fie necesară reglarea
picioarelor acestuia. Le puteţi regla cu degetele sau cu o cheie adecvată.
• Pentru a permite închiderea automată a ușii, înclinaţi spre spate partea
superioară cu 10-15 mm.

Notă:
• Dacă este nevoie, puteţi așeza frigiderul pe spate pentru a avea acces la bază,
trebuie să-l așezaţi pe un ambalaj din spumă moale sau un material similar
pentru a evita deteriorarea părţii din spate a frigiderului.
• Nu este nevoie să instalaţi aceste accesorii în condiţii de utilizare normală.
Doar în condiţii extreme, precum deschiderea ușii la aproximativ 90 de grade,
acest frigider poate prezenta riscul de se înclina. În astfel de cazuri, căptușeala
de susţinere din cauciuc trebuie așezată pe partea inferioară a bazei pentru a
stabiliza aparatul.
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1. Înclinaţi aparatul pentru a găsi orificiul pentru șurubui pe capacul părţii
inferioare a bazei.

2. Introduceţi șurubul în orificiul căptușelii de susţinerii din cauciuc.
șurub

Căptușeală de cauciuc
3. Aliniaţi șurubul cu orificiul de pe partea inferioară a bazei. Așezaţi căptușeala
de susţinere pe partea inferioară a bazei cu un o șurubelniţă cu cap în cruce.
(nu este furnizată).

1

14

2

3

Ușă reversibilă
Partea în care se deschide ușa poate fi schimbată, de la dreapta (așa cum este
furnizat) către stânga, dacă este necesar.
Atenţionare! Când schimbaţi deschiderea ușii, aparatul nu trebuie să fie conectat
la electricitate. Asiguraţi-vă că ștecherul nu este conectat la priză.
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Uneltele de care aveţi nevoie
Nu este furnizat

Cheie tubulară 8mm

Șurubelniţă cu cap în cruce

Patent

Șurubelniţă cap drept

Cheie reglabilă

Cheie fixă 8 mm

Componente adiţionale (în punga de plastic)

Balama superioară
stânga

Capac balama
superioară stânga

Opritor ușă stânga

Balama mediană
stânga

Blocaj opritor

Cheie imbus

Notă: dacă este necesar, puteţi așeza frigiderul pe spate pentru a avea acces
la bază, , trebuie să-l așezaţi pe un ambalaj din spumă moale sau un material
similar pentru a evita deteriorarea părţii din spate a frigiderului. Pentru a
schimba deschiderea ușii, următorii pași sunt recomandaţi
1. Așezaţi frigiderul în poziţie dreaptă. Deschideţi ușa pentru a scoate toate
rafturile (pentru a evita deteriorarea) și apoi închideţi ușa.
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Atenţie! Strângeţi ușor raftul de pe ușă, apucând din două părţi laterale către
centru și în interiorul raftului și apoi trageţi în sus când îl scoateţi.
2. Îndepărtaţi capacul balamalei superioare dreapta (1) de pe partea superioară
a aparatului.. Scoateţi cele 3 șuruburi (2) care sunt utilizate pentru fixarea
balamalei superioare drepte (vedeţi imaginea de mai jos) și scoateţi
componentele balamalei superioare.(3).
capac balama
șurub autofiletant

componente balama superioară

Atenţie! Menţineţi în poziţie ușa superioară pe durata pasului 2 pentru a preveni
căderea ușii.
3. Îndepărtaţi capacul pentru șurub din colţul stânga-faţă al aparatului cu o
șurubelniţă cu cap drept și instalaţi-l pe colţul dreapta-faţă.

4. Scoateţi ușa superioară de pe balamaua mediană ridicând cu atenţie ușa.
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5. Poziţionaţi ușa superioară pe o suprafaţă moale cu panoul în sus. Slăbiţi
șurubul (3) și îndepărtaţi partea (2) și partea (1), instalaţi opritorul pentru
ușă stânga (4) și blocajul (5) furnizate (în punga de plastic) pe partea stângă
folosind șuruburi (3). Păstraţi componenta (1) și (2) împreună cu aparatul
pentru utilizări viitoare.

1 Opritor ușă
2 Blocaj opritor
3 Șurub autofiletant

6. Slăbiţi șuruburile care sunt utilizate pentru a fixa balamaua mediană și scoateţi
balamaua mediană. Apoi scoateţi ușa inferioară.
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7. Poziţionaţi ușa inferioară pe o suprafaţă moale cu panoul în sus. Slăbiţi șurubul
(3) și îndepărtaţi partea (2) și partea (1), instalaţi opritorul pentru ușă stânga
(4) și blocajul (5) furnizate (în punga de plastic) pe partea stângă folosind
șuruburi (3). Păstraţi componenta (1) și (2) împreună cu aparatul pentru
utilizări viitoare.

1 Opritor ușă
2 Blocaj opritor
3 Șurub autofiletant

8. Schimbaţi capacele orificiilor pentru șuruburi și înșurubaţi plăcuţa capacului din
mijloc de la stânga la dreapta. (așa cum este prezentat în figura de mai jos).

9. Înclinaţi frigiderul spre spate, îndepărtaţi partea (2) și apoi scoateţi șuruburile (3).

1 Balama inferioară (dreapta)
2 Piciorușe ajustabile inferioare
3 Șuruburi autofiletante
4 Piciorușe ajustabile inferioare
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10.Scoateţi componenta (4) de pe suportul balamalei inferioare, mutaţi-l în locul
orificiului pentru reversibilitate și strângeţi șurubul, apoi instalaţi partea (4) pe
suportul balamalei inferioare.
11.Înlocuiţi componentele montate în pasul 10, schimbaţi componenta (1) către
stânga și apoi fixaţi-le cu șuruburi (3). La final, instalaţi partea (2).
Balama inferioară
(stânga)

12.Puneţi aparatul în poziţie verticală și glisaţi cu atenţie ușa inferioară pe
suportul balamalei inferioare și menţineţi în poziţie. Scoateţi balamaua
mediană din punga de plastic, ajustaţi balamaua mediană în poziţia
corespunzătoare și apoi instalaţi-o ţinând ușa inferioară în poziţie fixă.

Schimbaţi balamaua
mediană stânga din
punga de plastic. Păstraţi
balamaua mediană
dreapta pentru utilizare
viitoare.

13.Glisaţi cu atenţie ușa superioară pe suportul balamalei mediane și menţineţi în
poziţie. Mutaţi ușa superioară în poziţia corespunzătoare. Scoateţi balamaua
mediană superioară din punga de plastic, apoi fixaţi suportul balamalei
superioare stânga în orificiul balamalei stânga de pe partea superioară a
ușii pentru a fixa ușa. Ajustaţi balamaua superioară, apoi fixaţi balamaua
superioară cu șuruburi Păstraţi balamaua superioară dreapta pentru utilizare
viitoare.
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(Ţineţi ușa superioară cu grijă atunci când o instalaţi)

14.Asamblaţi capacul pentru balamaua stânga furnizat (în punga de plastic)
pentru a se potrivi cu balamaua, instalaţi rafturile pentru ușă în poziţia original.
Păstraţi capacul pentru balamaua dreapta pentru utilizare viitoare.
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DESCRIEREA APARATULUI
1. Canal ventilaţie
congelator
2. Raft congelator
3. Control temperatură
congelator
4. Tavă multifuncţională
(sau raft frigider)
5. Control temperatură
frigider
6. Raft frigider
7. Canal ventilaţie frigider
8. Capac sertar fructe și
legume
9. Sertar fructe și legume
10.Picioare ajustabile
11. Garnitură ușă
congelator
12. Ușă congelator
13. Raft ușă congelator
14. Garnitură ușă frigider
15. Raft ușă superior
16. Buton ușă
17. Raft ușă mic
18. Raft ușă inferior
19. Ușă frigider
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3
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5
16
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18
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Notă!
• Datorită modificării continue a produselor noastre, frigiderul dvs. poate fi ușor
diferit faţă de acest manual de instrucţiuni, dar funcţiilor și moduri de utilizare
rămân neschimbate.
• Pentru a obţine cea mai bună eficienţă a energiei, poziţionaţi toate sertarele,
rafturile și coșurile în poziţia originală așa cum este ilustrat mai sus.
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PANOUL DE COMANDĂ
Utilizaţi aparatul în conformitate cu reglementările în vigoare, aparatul dvs. are
funcţiile corespunzătoare cu panourile de control prezentat în imaginile de mai
jos.
Reglarea temperaturii în frigider
• Răcire insuficientă în frigider: Setaţi
butonul de reglare a temperaturii pe
poziţia 7.
• Utilizaţi frigiderul în mod normal:
Setaţi butonul de reglare a
temperaturii pe poziţia 4.

Important!
Temperaturile ambientale ridicate ( de ex. în zilele călduroase de vară) și o setare
mai joasă a temperaturii poate cauza funcţionarea continuă sau chiar neîncetată
a compresorului!
Așa că nu vă sfătuim să setaţi butonul de reglare a temperaturii în poziţia 7 în
condiţii normale de utilizare.
Motiv: când temperatura ambientală este ridicată, compresorul trebuie să
funcţioneze continuu pentru a menţine temperatura din aparat.
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Butonul de reglarea temperaturii în congelator
Butonul vă permite să reglaţi temperatura în interiorul frigiderului.
• În cazul în care vreţi alimente mai
mult congelate sau gheaţă, setaţi
butonul de control al temperaturii pe
poziţia

.

• În cazul utilizaţi frigiderul în condiţii obișnuite, setaţi butonul de reglare a
temperaturii în poziţia de mijloc.
• În cazul în care doriţi alimente mai puţin congelate, setaţi butonul de control al
temperaturii pe poziţia

.

Important!
Nu vă sfătuim să setaţi butonul de reglare a temperaturii în poziţia

or

în condiţii normale de utilizare. Când rotiţi butonul în poziţia
, poate duce la
o mai bună eficienţă a energiei. În caz contrar, ar putea rezulta un consum mai
mare de energie.
Important!
Nu așezaţi prea multă mâncare direct pe supapa de aer a senzorului de
temperatură de pe capacul canalului pentru ventilaţie al frigiderului, întrucât
poate afecta funcţionarea corectă a aparatului.

Senzor
temperatură
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UTILIZAREA APARATULUI
Aparatul dvs. conţine accesoriile conform ”Descrierii aparatului” prezentată
în acest manual de instrucţiuni, aveţi prezentat modul corect de utilizare. Vă
recomandăm să citiţi instrucţiunile cu atenţie înainte de a utiliza aparatul.
Raftul de pe ușă
• Este potrivit pentru depozitarea ouălor, cutiilor cu lichide, băuturilor la sticlă și
alimentelor ambalate,etc. Nu puneţi prea multe obiecte grele pe rafturi.
• Raftul mic de pe ușa de jos poate și poziţionat la diferite înălţimi în funcţie
de nevoile dvs. Scoateţi alimentele de pe raft înainte de a ridica pe verticală
pentru repoziţionare.
Raftul din Frigider
1. Sunt rafturi și în frigider și acestea pot fi scoase pentru a fi curăţate.

2. Sertarul pentru legume și fructe este potrivit pentru păstrarea legumelor și
fructelor, etc.

Sertarul pentru legume și fructe și Controlul Umidităţii
• Sertarul pentru fructe și legume este poziţionat în partea de jos pentru
păstrarea legumelor și fructelor. Puteţi ajusta umiditatea din sertarul pentru
fructe și legume cu butonul de reglare a umidităţii de pe capacul sertarului
pentru legume și fructe.
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• Butonul de blocare de pe capacul sertarului poate fi glisat către stânga
sau dreapta și orificiul pentru aer se deschide mai mult sau mai puţin. O
deschidere mai mare înseamnă mai puţină umiditate și o deschidere mai mică
înseamnă mai multă umiditate.

• Vă recomandăm să păstraţi legumele la umiditate mai multă și fructele la
umiditate mai puţină.
Compartimentul pentru congelator
Comportamentul pentru congelator este potrivit pentru depozitarea alimentelor
care necesită congelare, precum carne, gheaţă.
Atenţie! Nu închideţi ușa frigiderului când instalaţi suportul. Poate deteriora
unitate. Asiguraţi-vă că sticlele nu sunt lăsate în congelator mai mult timp decât
este necesar întrucât lichidul îngheţat poate cauza spargerea sticlei.
Pentru a evita contaminarea alimentelor, respectaţi următoarele instrucţiuni
• Deschiderea ușii pentru perioade lungi de timp poate cauza o creștere
semnificativă a temperaturii în compartimentele aparatului.
• Curăţaţi regulat suprafeţele care vin în contact cu alimentele și sistemele de
evacuare accesibile.
• Depozitaţi carnea crudă și peștele în recipiente adecvate din frigider, astfel
încât să nu intre în contact cu alte alimente sau să se scurgă pe acestea.
• Compartimentele cu două stele pentru alimente congelate sunt potrivite
pentru depozitarea alimentelor pre-congelate, depozitarea și producerea
îngheţatei și pentru producerea cuburilor de gheaţă.
• Compartimentele cu una, două și trei stele nu sunt potrivite pentru congelarea
alimentelor proaspete.
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Ordine

Tipuri de
Compartimente

Temperatură de
depozitare [°C]

Alimente potrivite

1

Frigider

+2 ≤ +8

Ouă, alimente gătite, alimente
ambalate, fructe și legume, produse
lactate, prăjituri, băuturi și alte
alimente care nu sunt potrivite pentru
a fi congelate.

2

(***)* –
Congelator

≤ –18

Fructe de mare (pește, creveţi,
scoici), produse acvatice proaspete
și produsele din carne (timpul
recomandat este de 3 luni – valorile
nutritive și gustul scad cu timpul),
potrivit pentru congelarea alimentele
proaspete.

3

*** – Congelator

≤ –18

Fructe de mare (pește, creveţi,
scoici), produse acvatice proaspete
și produsele din carne (timpul
recomandat este de 3 luni – valorile
nutritive și gustul scad cu timpul).
Nu este adecvat pentru congelarea
alimentelor proaspete

4

** – Congelator

≤ –12

Fructe de mare (pește, creveţi,
scoici), produse acvatice proaspete
și produsele din carne (timpul
recomandat este de 2 luni – valorile
nutritive și gustul). Nu este adecvat
pentru congelarea alimentelor
proaspete.

5

* – Congelator

≤ –6

Fructe de mare (pește, creveţi,
scoici), produse acvatice proaspete
și produsele din carne (timpul
recomandat este de 1 lună – valorile
nutritive și gustul). Nu este adecvat
pentru congelarea alimentelor
proaspete.

6

0 stele

–6 ≤ 0

Carne proaspătă de porc, vită, pește,
pasăre, unele pachete cu alimente
procesate, etc. (Recomandate a se
mânca în aceeași zi, preferabil nu mai
târziu de 3 zile). Alimente procesate
parţial ambalate/ împachetate
(alimente care nu se pot congela).
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7

Răcire

–2 ≤ +3

Carne de porc, de vită, pasăre, produse
acvatice proaspete / congelate.(7 zile sub
0 °C și mai mare de 0 °C sunt recomandate
pentru consumul în aceeași zi, preferabil nu
mai mult de 2 zile). Fructele de mare (mai
puţin de 0 timp de 15 zile, nu se recomandă
depozitarea la o temperatură mai mare de
0 °C)

8

Alimente
proaspete

0 ≤ +4

Carne de porc, vită, pește, pasăre, alimente
gătite proaspete, etc. (Se recomandă
consumul în aceeași zi, preferabil nu mai
mult de 3 zile)

9

Vin

+5 ≤ +20

Vin roșu, vin alb, vin spumant etc.

Notă: depozitaţi diferitele alimente în funcţie de compartimente sau de
temperatura de depozitare a produselor achiziţionate.
• Dacă aparatul de refrigerare este lăsat gol pentru perioade lungi de timp,
opriţi-l, decongelaţi-l, curăţaţi-l, uscaţi-l și lăsaţi ușa deschisă pentru a preveni
dezvoltarea mucegaiului în aparat.
Curăţarea dozatorului de apă (special pentru produsele cu dozator de apă) :
• Curăţaţi rezervorul de apă dacă nu a fost folosit timp de 48 de ore; curăţaţi
sistemul de apă.
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SFATURI SI RECOMANDĂRI UTILE
Sfaturi pentru economisirea energiei
Vă recomandăm să urmaţi sfaturile de mai jos de economisire a energiei.
• Evitaţi să ţineţi ușa deschisă pentru perioade lungi, pentru a economisi
energie.
• Asiguraţi-vă că aparatul este departe de orice surse de căldură (acţiunea
directă a razelor soarelui, cuptor electric sau aragaz, etc.).
• Nu selectaţi o temperatură mai mică decât este necesar.
• Nu depozitaţi în aparat alimente calde sau lichid care se evaporă.
• Ţineţi aparatul într-o încăpere bine aerisită, fără umiditate. Consultaţi capitolul
privind instalarea aparatului nou.
• Schema aparatului prezintă combinaţia corectă de sertare, compartiment
pentru alimente proaspete și rafturi, nu modificaţi această combinaţie,
deoarece a fost proiectată pentru a oferi configuraţia cea mai eficientă din
punct de vedere energetic.
Sfaturi privind refrigerarea
• Nu puneţi alimente fierbinţi direct în frigider sau congelator, deoarece
temperatura internă va crește și compresorul va face un efort mai mare.
• Acoperiţi sau împachetaţi alimentele, mai ales dacă miros puternic.
• Așezaţi alimentele astfel încât să permiteţi circulaţia liberă a aerului printre ele.
• Carne (de orice tip): Ambalaţi în polietilenă: ambalaţi-o și puneţi-o pe raftul din
sticlă de deasupra sertarului pentru legume. Respectaţi întotdeauna perioadele
de depozitare și de valabilitate indicate de producători.
• Alimente gătite, mâncăruri reci, etc.: Trebuie să fie acoperite și pot fi puse pe
orice raft.
• Fructe și legume: Trebuie depozitate în compartimentul pentru produse
proaspete.
• Unt și brânză: Trebuie ambalate ermetic în folie sau plastic.
• Este recomandată etichetarea și datarea fiecărui pachet congelat pentru a
putea monitoriza durata de depozitare.
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Sfaturi pentru congelare
• Când porniţi aparatul pentru prima dată sau după o perioadă în care nu este
utilizat, lăsaţi aparatul să funcţioneze cel puţin 2 ore pe setările cele mai
ridicate înainte de apune alimente în compartiment.
• Pregătiţi mâncarea în porţii mici pentru a permite congelarea rapidă și
completă și pentru a dezgheţa doar cantitatea dorită.
• Împachetaţi alimentele în folie de aluminiu sau folie de plastic ermetică.
• Nu permiteţi ca alimentele proaspete, necongelate să atingă alimentele care
sunt deja îngheţate pentru a evita creșterea temperaturii la cele din urmă.
• Produsele îngheţate, dacă sunt consumate imediat după ce au fost scoase din
congelator vor provoca, cel mai probabil, arsuri pe piele.
• Se recomandă să etichetaţi și să dataţi fiecare pachet îngheţat pentru a păstra
o evidenţă a timpului de stocare.
Sfaturi privind depozitarea alimentelor congelate
• Asiguraţi-vă că alimentele congelate au fost depozitate corect de comerciantul
alimentar.
• O dată dezgheţate, alimentele se vor altera rapid și nu trebuie recongelate. Nu
depășiţi perioada de depozitare indicată de producătorul alimentelor.
Oprirea aparatului
În cazul în care aparatul trebuie oprit pentru o perioadă lungă de timp, trebuie
respectaţi următorii pași pentru a preveni apariţia mucegaiului.
1. Scoateţi toate alimentele.
2. Scoateţi ștecărul din priză.
3. Curăţaţi și uscaţi foarte bine interiorul.
4. Asiguraţi-vă că toate ușile rămân întredeschise pentru a permite aerului să
circule.
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CURĂŢARE ȘI ÎNGRIJIRE
Pentru igiena aparatului (și a accesoriilor exterioare și interioare), acesta trebuie
curăţat periodic (cel puţin o dată la două luni).
Avertisment!
În timpul curăţării acestuia, aparatul nu trebuie să fie conectat la reţea. Există
riscul de șoc electric! Înainte de a începe curăţarea, opriţi aparatul și scoateţi
ștecărul din priză.
Curăţarea exteriorului
Pentru a menţine aspectul aparatului dumneavoastră trebuie să îl curăţaţi
periodic.
• Ștergeţi panoul digital și panoul de afișaj cu o cârpă curată și moale.
• Pulverizaţi apă pe cârpă în loc să o pulverizaţi direct pe suprafaţa aparatului.
Aceasta ajută la o distribuţie uniformă a umezelii pe suprafaţă.
• Curăţaţi ușile, mânerele și suprafeţele sertarelor cu un detergent moderat și
ștergeţi-le cu o cârpă moale.

Avertisment!
• Nu folosiţi obiecte ascuţite care pot zgâria suprafaţa.
• Nu folosiţi pentru curăţare dizolvant, detergent pentru mașini, Clorox, ulei
eteric, soluţii de curăţare abrazive sau diluanţi organici cum ar fi benzenul.
Acestea pot fi dăunătoare pentru suprafaţa aparatului și pot provoca incendii.
Curăţarea interiorului
Curăţaţi periodic interiorul aparatului. Este mai ușor de curăţat când
cantitatea de alimente depozitată este mică. Curăţaţi interiorul frigiderului și al
congelatorului cu o soluţie slabă de bicarbonat de sodiu și clătiţi cu apă caldă
cu un burete stors sau cu o cârpă. Ștergeţi-l foarte bine înainte de a pune la loc
rafturile și sertarele.
Uscaţi foarte bine toate suprafeţele și piesele demontabile înainte de a le pune la
loc.
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Cu toate că acest aparat se dezgheaţă automat, un strat de gheaţă poate
apărea pe pereţii interior ai compartimentului pentru congelator dacă ușa
congelatorului este deschis frecvent sau este ţinută deschisă prea mult timp.
Dacă stratul de gheaţă este prea gros, alegeţi un moment în care congelatorul
este aproape gol și urmaţi pașii de mai jos:
1. Îndepărtaţi alimentele și accesoriile, scoateţi aparatul din priză și lăsaţi ușa
deschisă. Ventilaţi bine camera pentru a accelera procesul
2. Când s-a dezgheţat complet, curăţaţi congelatorul așa cum este descris mai
sus.
Atenţie! Nu utilizaţi obiecte ascuţite pentru a îndepărta gheaţa din congelator.
Numai după ce interiorul este complet uscat puteţi conecta aparatul la priză și
îl puteţi porni.
Curăţarea garniturilor ușii
Păstraţi garniturile ușii curate. Alimentele și băuturile lipicioase pot duce la
lipirea garniturilor de frigider și la ruperea acestora la deschiderea ușii. Spălaţi
garniturile cu un detergent moderat și apă caldă. Clătiţi-le și uscaţi-le foarte bine
după curăţare.
Avertisment! Porniţi aparatul numai după ce garniturile ușile sunt perfect uscate.
Înlocuirea becului LED
Atenţionare:
Led-ul trebuie înlocuit de o persoană competentă. Dacă LED-ul este deteriorat,
contactaţi departamentul ”relaţii cu clienţii” pentru asistenţă. Pentru a înlocui
LED-ul, pașii de mai jos pot fi urmaţi:
1. Scoateţi aparatul din priză.
2. Îndepărtaţi capacul LED-ului împingând în sus și în exterior.
3. Ţineţi capacul LED-ului cu o mână și trageţi de el cu cealaltă mână în timp ce
apăsaţi ivărul conector.
4. Înlocuiţi LED-ul și prindeţi-l în poziţia corectă.
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DEPANARE
În cazul în care întâmpinaţi probleme cu aparatul sau aveţi motive să credeţi
că aparatul nu funcţionează corect, puteţi efectua câteva verificări înainte de a
solicita asistenţă, conform indicaţiilor de mai jos. Puteţi efectua câteva verificări
conform acestei secţiuni, înainte de a solicita asistenţă.
Avertisment! DNu încercaţi să reparaţi singuri aparatul. Dacă problema persistă
și după ce aţi efectuat verificările de mai jos, contactaţi un electrician calificat,un
depanator autorizat sau magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.
Problemă

Cauza probabilă și soluţia

Aparatul nu
funcţionează corect

• Asiguraţi-vă că cablul de alimentare este bine
băgat în priză.
• Verificaţi siguranţa sau circuitul alimentării
electrice, înlocuiţi dacă este cazul.
• Este normal ca congelatorul să nu funcţioneze
în timpul ciclului automat de dezgheţare, sau la
scurtă vreme după ce aparatul a fost pornit, pentru
a proteja compresorul.

Compartimentul emană
miros

• Este posibil ca interiorul să necesite curăţare.
• Unele alimentele, recipiente sau ambalaje emană
miros.

Sunetele de mai jos sunt normale:
• Zgomotele produse de funcţionarea compresorului
• Zgomotul aerului circulând provenind de la
motorul mic al ventilatorului din congelator sau din
alte compartimente
• Bolboroseala similară cu apa în fierbere
• Trosniturile în timpul decongelării automate
Aparatul emite zgomote • Pocniturile înainte de pornirea compresorului.
Alte zgomote neobișnuite sunt cauzate de motivele
de mai jos și pot necesita verificări și luarea unor
măsuri:
• Aparatul nu este poziţionat drept.
• Spatele aparatului atinge peretele.
• Sticle sau recipiente cad sau se rostogolesc.
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Problemă

Motorul funcţionează în
continuu

Cauza probabilă și soluţia
Este normal să se audă frecvent sunetul motorului,
trebuie să funcţioneze intens în următoarele situaţii:
• Temperatura selectată este mai joasă decât este
necesar.
• O cantitate mare de alimente calde au fost
introduse recent în aparat.
• Temperatura din afara aparatului este prea ridicată.
• Ușile sunt ţinute deschise prea mult timp sau prea
des.
• După instalarea aparatului sau dacă acesta a fost
mult timp oprit.

Un strat de gheaţă s-a
depus în congelator

• Asiguraţi-vă că orificiile de aerisire nu au fost
blocate de alimente și asiguraţi-vă că alimentele
sunt poziţionate astfel încât să permite o aerisire
suficientă. Asiguraţi-vă că ușa se poate închide
bine. Pentru a îndepărta gheaţa, consultaţi
capitolul referitor la curăţare și îngrijire.

Temperatura din interior
este prea ridicată

• Poate că aţi lăsat ușile deschise prea mult timp
sau prea des; sau ușile sunt ţinute deschise de un
obstacol; sau aparatul nu are suficient spaţiu liber
pe laterale, în spate și deasupra.

Temperatura din interior • Măriţi temperatura urmând indicaţiile din capitolul
este prea joasă
„Panoul de comandă”.
Ușile nu se pot închide
cu ușurinţă
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• Verificaţi dacă partea superioară a frigiderului
este înclinată înapoi cu 10-15 mm pentru a permite
ușilor să se închidă singure, sau dacă ceva din
interior împiedică închiderea ușilor.

ELIMINAREA APARATULUI
Este interzisă aruncarea aparatului ca deșeu menajer.
Ambalajele
Ambalajele cu simbolul Reciclare sunt reciclabile. Depuneţi ambalajele într-un
container de colectare a deșeurilor pentru reciclare.
Înainte de a arunca aparatul
1. Scoateţi ștecărul din priză.
2.Tăiaţi cablul de alimentare și aruncaţi-l împreună cu ștecărul.
Avertisment! Frigiderele conţin agent frigorific și gaze în izolaţie. Agentul
frigorific și gazele trebuie eliminate de persoane calificate, deoarece pot
produce vătămare oculară sau incendiu. Asiguraţi-vă că sistemul de ţevi al
circuitului agentului frigorific nu este avariat înainte de eliminare.

ELIMINAREA CORECTĂ A PRODUSULUI
Simbolul de pe produs sau de pe ambalaj indică faptul că
produsul nu trebuie aruncat împreună cu gunoiul menajer.
Trebuie predat la un centru de colectare autorizat pentru
reciclarea echipamentelor electrice şi electronice. Asigurânduvă că aţi eliminat în mod corect produsul, ajutaţi la evitarea
potenţialelor consecinţe negative pentru mediul înconjurător şi
pentru sănătatea persoanelor, consecinţe care ar putea deriva
din aruncarea necorespunzătoare a acestui produs. Pentru
informaţii detaliate despre eliminarea și reciclarea acestui
produs, vă rugăm să contactaţi organismul municipal responsabil
cu gestionarea deșeurilor, serviciul pentru eliminarea deşeurilor
sau magazinul de la care l-aţi achiziţionat.

Gorenje, d.o.o.
Partizanska 12
SI - 3320 Velenje, Slovenija
info@gorenje.com
www.gorenje.com

