Manual de utilizare

Combină Frigorifică
(Full No-Frost)
Model:
SCX450NF+

IMPORTATOR
SC SMART ELECTRO-DISTR. SRL
bvd. Basarabia, nr. 256, poarta 3,
-Faur, sector 3, Bucureşti, România
tel. 0040 21 2423171
www.samus-home.ro

Pentru o folosire cât mai bună a combinei frigorifice, citiţi cu atenţie instrucţiunile din
manualul de utilizare! Păstraţi cu grijă manualul şi pentru o consultare ulterioară!
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Consideraţii generale
Aceasta combină frigorifică este un produs destinat exclusiv uzului
casnic. Are un consum de energie redus şi eficient datorită compresorului şi
pieselor componente de foarte bună calitate.
Sistemul complet automat No Frost (Frost Free) asigură ca în aparat să
nu se formeze gheaţă. Nu mai este necesară dezgheţarea.
Iar el funcţionează astfel:
Alimentele sunt congelate printr-un curent de aer rece. Vaporizatorul în
sistemul No Frost răceste aerul. Aerul rece este distribuit în aparat printr-o
suflantă. Umiditatea din aer se condensează pe vaporizator, care în caz de
nevoie se dezgheaţă complet automat.
Apa de dezghetare este condusă la unitatea de răcire, unde se
evaporă. Unitatea de congelare şi alimentele aflate în ea sunt ţinute fără
gheaţă.
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A. INSTRUCŢIUNI DE INSTALARE
1. Nu aplecaţi aparatul frigorific la mai mult de 45° atunci când îl transportaţi sau îl mutaţi.
Evitaţi lovirile în timpul transportului deoarece performanţa aparatului frigorific va scădea
foarte mult.

2. Asiguraţi-vă că există un spaţiu suficient între combina frigorifică şi obiectele din
jur.

3. Aparatul frigorific trebuie ferit de temperaturI mari, razele solare şi de umiditate.plasaţi
combina frigorifică pe o suprafaţă plană şi solidă.

4. Înainte de a conecta aparatul la reţeaua electricã, verificaţi dacă voltajul indicat pe
eticheta electrică corespunde cu cel al locuinţei dvs. şi dacă împământarea s-a realizat în
conformitate cu normele electrice în vigoare.
Dacă sistemul nu este legat la pământ, producătorul îşi declinã orice responsabilitate
faţă de eventualele electrocutări rezultate din această cauză. Nu folosiţi adaptoare cu mai
multe prize. Poziţionaţi aparatul astfel încât să aveţi acces uşor la priza în care introduceţi
ştecherul..
5. Pardoseala sau suportul pe care va fi aşezat aparatul trebuie să fie perfect orizontale;
în caz contrar, puteţi realiza orizontalitatea cu ajutorul picioarelor reglabile situate în
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partea din faţă.
6. Pentru a asigura o bună funcţionare a aparatului dvs., aşezaţi aparatul în poziţie
verticalã şi aşteptaţi cel puţin 3 ore înainte de a introduce şecherul în priză.

B. MĂSURI DE SIGURANŢĂ
a. Toate reparaţiile, dezasamblările şi modificările trebuiesc făcute numai de tehnicieni
calificaţi. Încercând să rezolvaţi singuri aceste probleme, puteţi provoca incendiu,
defecte sau răniri.
b. Nu vărsaţi apă direct pe produs şi nu-l spălaţi cu apă pentru a nu rezulta un
scurtcircuit sau o cădere a curentului electric.
c. Nu puneţi substanţe inflamabile sau volatile în aparat pentru a nu provoca incendii sau
explozii.
d. Nu provocaţi stricăciuni, nu modificaţi, nu întindeţi mai mult decât normal, răsuciţi sau
mototoliţi cablul electric. De asemenea nu puneţi pe cablul electric obiecte grele şi nici
nu-l presaţi într-un loc strâmt, acestea îl pot deteriora, ducând astfel la un posibil şoc
electric sau incendiu.
e. Este recomandat ca acest aparat să dispună de priza sa. Nu folosiţi prelungitoare sau
prizele din baie pentru a nu provoca şocuri electrice, supraîncălziri sau incendii.
f. Nu folosiţi niciodată spray-uri inflamabile şi nu lăsaţi substanţe inflamabile lângă
aparat. Scânteile de la contactul electric pot provoca explozii sau incendii.
g. Nu depozitaţi sticle şi conserve în combina frigorifică. Produsele pot îngheţa iar
recipientele se pot sparge şi pot cauza stricăciuni aparatului.Atunci când scoateţi
aparatul din priză puneţi mâna pe ştecher, dacă trageţi de cablul electric există
posibilitatea unei ruperi a cablului ce poate produce supraîncălzire sau chiar un
incendiu.
h. Scoateţi aparatul din priză şi asiguraţi-vă că nu există deteriorări ale cablului de
alimentare înainte de a muta aparatul, un cablu deteriorat poate

provoca

incendii sau şocuri electrice
i.

Asteptaţi minim 5 minute înainte de a reporni combina frigorifică după o pană de
curent.

j.

Dacă aparatul este depozitat temporar, asiguraţi-vă că nu este amplasat într-o
locaţie în care copii se joacă şi luaţi-vă măsuri că uşa nu este închisă complet.
Aceasta va micşora riscul ca un copil să rămână blocat în interiorul aparatului.
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TEMPERATURA ÎN GRADE
CELSIUS
10 – 32
16 – 32
18 – 38
18 – 43

CLASA CLIMATICĂ
SN
N
ST
T

C. PĂRŢI COMPONENTE
Balcoane
frigider

Rafturi
frigider

Sertar
legume

Sertare
congelator
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D. SCHIMBAREA SENSULUI DE DESCHIDERE AL UŞILOR
Înainte de a schimba sensul de deschidere al uşilor, vă rugăm să aveţi la
îndemână uneltele necesare efectuării acestei operaţiuni: surubelniţă dreaptă,
surubelniţă în cruce, cheie şi accesoriile oferite în punga aflată în aparat. Acestea
sunt:

Capac decorativ uşă - dreaptă x1

Capac balama uşa - stângă x1

1. Vă rugăm să scoateţi capacul din plastic cu ajutorul şurubelniţei drepte după ce
aţi deschis uşa frigiderului. Vă rugăm să fiţi atent la firul din interior.

2. Închideţi uşa, scoateţi şurubul din capacul superior cu ajutorul şurubelniţei în
cruce.
Scoateţi capacul superior din faţă şi capacul balamalei, scoateţi terminalul şi apoi
scoateţi şurubul din balama.Când efectuaţi această operaţiune asiguraţi-vă că uşa este
închisă.

3. Scoateţi uşa superioară(a frigiderului), scoateţi şurubul din balamaua de mijloc
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cu ajutorul şurubelniţei în cruce, apoi scoateţi uşa inferioară a combinei frigorifice(a
congelatorului).

4. Întindeţi combina frigorifică pe spate şi scoateti picioarele sale reglabile. Apoi
eliberaţi balamaua inferioară cu ajutorul şurubelniţei în cruce.

7. Reglând miezul balamalei inferioare şi balamaua superioară în poziţia opusă
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6. Instalaţi balamaua inferioară sub aparatul frigorific(ca în imaginea alaturată),
înşurubând în picioarele reglabile, asiguraţi-vă de poziţia ei orizontală.

7. Instalaţi usa inferioară, reglaţi şi fixaţi balamaua medie pe aparat.

8. Folosind capacul decorativ de pe dreapta uşii acoperiţi inserţia şi în
consecinţă scoateţi capacul de pe partea cealaltă. Între timp schimbaţi firul pe
partea cealaltă.
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9. Instalaţi

uşa

superioară

şi

apoi

fixaţi

balamaua superioară pe corpul aparatului.

10. Instalaţi capacul de plastic şi capacul balamalei de stânga uşii(furnizate în
punga din aparat) şi fixaţi firul în poziţia corespunzătoare(vezi imaginea alaturată).

11.Fixaţi capacul din plastic şi conectaţi terminalul.
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12. Schimbaţi capacul decorativ dintr-o parte în cealaltă.

Urmaţi instrucţiunile pentru a scoate capacul decorativ. Aveţi grijă să nu
deterioraţi capacul.

13. În cele din urmă, folosiţi şurubul pentru a fixa capacul superior.
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E. OPERAREA FUNCŢIILOR
1. Panoul de control

2. Butoanele si afisajul
A. Butoanele de setari
3. Operarea afisajului
1)

Super

Freezing(Super Inghetarea):

LED-ul este aprins inseamna ca Super

Inghetarea este activata. Daca LED-ul este stins, Super Inghetarea este dezactivata.
2) Setarea temperaturii in compartimentul de racire: Numarul sub care LED este aprins
reprezinta treapta de setare aleasa.
4. Conditie de operare
După pornire, toate luminile de pe panoul luminos sunt aprinse timp de 1 secundă, iar
aparatul va funcționa cu aceeași setare (mod și temperatură), ultima dată când aparatul a
fost setat. Dacă este activată prima dată, rulează cu setarea implicită.

5. Super freezing(„Super Congelare”)
1) Intrarea in modul de „Super Congelare”
Când doriți să înghețați alimente într-un timp scurt, puteți aplica modul de „Super
Congelare”.
Apăsați continuu tasta A timp de peste 3 secunde, poate fi activat modul de „Super
Congelare”. LED-ul de sub butonul Super va fi pornit.
2) Iesirea din modul de „Super Congelare” se poate face in urmatoarele conditii:
a. Apăsați tasta A pentru mai mult de 3 secunde pentru a alege altă setare.
b. Durata de funcționare a modului de „Super Congelare” este de peste 50 de
ore.
3) După ieșirea din modul de „Super Congelare”, aparatul va funcționa cu aceeași
setare care a fost înainte de a începe modul de „Super Congelare”. Lumina LEDului sub Super va fi oprită.
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4) În modulul de „Super Congelare”, nu puteți schimba temperatura de setare a
compartimentului frigider apăsând butonul A. Când încercați să faceți acest lucru,
LED-ul de sub butonul Super va clipi timp de 3 secunde pentru a vă reaminti ca
aceasta setare nu este permisa.
6. Setarea temperaturii compartimentului frigider
În modul de înghețare fără „Super Congelare”, apăsați repetat butonul "A", temperatura
de reglare va fi modificată în mod ciclic de "2°C, 3°C, 4°C, 6°C, 8°C. Dacă apăsați o dată,
temperatura se schimbă o dată, numărul sub care LED-ul este aprins reprezinta treapta
de temperatura de aleasa.

Sfaturi importante:
Vă rugăm să urmați tabelul de mai jos pentru a alege temperatura de setare a frigiderului.

Temperatura ambientala

Temperatura recomandata

Vara (>32°C)

4°C,6°C, 8°C

Normala

4°C

Iarna(<13°C)

2°C, 3°C, 4°C

7. Afisarea temperaturii
Afisajul arata temperatura frigiderului aleasa.

8. Functia de Memorare dupa oprirea alimentarii cu energie
Setările din momentul în care alimentarea este oprită vor fi memorate. Aparatul va relua
automat funcționarea cu setarea momentului în care alimentarea a fost oprită atunci când
sursa de alimentare este restabilită.
9. Functie de protectie a pornirii
Aparatul are o funcție care întârzie declanșarea compresorului, rezultând protecția
acestuia. Odată ce compresorul este oprit, timpul de la această oprire a compresorului la
următoarea pornire a compresorului trebuie să fie de cel puțin 5 minute.
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10. Sfaturi de depanare
1. dacă senzorul de temperatură al compartimentului pentru frigider este defect,
lumina de sub 2°C va clipi continuu.
2. senzorul de decongelare este defect, lumina de sub 3°C va clipi continuu.
3. senzorul de temperatură ambientală defect, lumina sub 3 ° C va clipi continuu.
4.

în cazul în care comunicarea este defectă, toate luminile afișate vor clipi

continuu.

11. Controlul temperaturii compartimentului congelator
1. Butonul de reglare a temperaturii congelatorului:

CONTROLUL CONGELATORULUI

2. setarea temperaturii congelatorului
Temperatura congelatorului poate fi reglată prin schimbarea butonului pentru a
muta distribuția aerului intre congelator și frigider..
3. Reglarea temperaturii congelatorului:
a. Temperatura compartimentului congelatorului poate fi reglată, temperatura crește
treptat când butonul este deplasat de la stânga la dreapta
b. Când butonul este setat în poziția min, debitul de aer de la congelator la frigider va
crește la nivelul maxim, temperatura congelatorului va crește. Recomandăm ca
acest mod să fie utilizat numai atunci când congelatorul este gol sau când
mâncarea este păstrată rar în compartimentul congelator.
c. Când butonul este setat în poziția max, debitul de aer de la congelator la frigider va
scădea la nivelul minim, temperatura congelatorului va scădea. Recomandăm ca
acest mod să fie utilizat numai când sunt stocate destul de multe alimente in
congelator.
d. Îndreptați utilizatorul să deplaseze butonul de temperatură în poziția de mijloc în
condiții normale, cu toate acestea, utilizatorul poate ajusta și intervalul de
temperatură în funcție de situația depozitării produselor alimentare.

.
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F. PĂSTRAREA ALIMENTELOR
a. REFRIGERAREA ALIMENTELOR PROASPETE (în frigider)
Constă în menținerea alimentelor la temperaturi scăzute (între +2°C și
+8°C) cu scopul de a încetini reacțiile chimice de degradare enzimatică și a
diminua multiplicarea bacteriană. Produsele pot fi astfel păstrate de la câteva
zile până la câteva săptămâni, fie în frigiderele menajere, fie în cele
industriale.
În industria alimentară, refrigerarea este frecvent asociată cu modificarea
compoziției aerului din incintele frigorifice (este scăzută concentrația de oxigen
și crescută cea de dioxid de carbon sau azot), tocmai pentru a încetini
dezvoltarea germenilor și a bloca procesele oxidative care au loc în prezența
oxigenului.
Refrigerarea se adresează tuturor produselor, de la fructe și legume până
la carne, pește, lapte și produse lactate, mâncare gătită. Chiar și florile
proaspete sunt transportate și păstrate în camere frigorifice.
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În ciuda opiniei generale, mâncarea gătită nu se păstreazã mai mult decât
alimentele proaspete.
Nu ţineţi lichide în recipiente neacoperite deoarece acest fapt va
determina creşterea umidităţii în interiorul frigiderului şi implicit formarea gheţii
pe peretele din spate.
Reţineţi că, înainte de a introduce mâncare gătită în frigider, aceasta
trebuie mai întâi bine răcită. În caz contrar, temperatura din frigider va creşte
iar compresorul va funcţiona un timp mai îndelungat, conducând implicit la un
consum mai mare de energie electrică.

b. CONGELAREA PRODUSELOR PROASPETE
Congelarea este cea mai uşoară metodă de a păstra alimentele pentru mai
mult timp. Este ieftină, igienică şi la îndemâna aproape oricui. Calitatea iniţială
a

alimentelor-prospeţimea,

gradul

de

coacere,

sursa-

sunt

factori

ce

influenţează congelarea.
Mineralele şi vitaminele sunt prezente în cantităţi rezonabile în alimentele
congelate. Atâta timp cât folosim produse organice şi proaspete, calităţile
nutritive pot fi reţinute în proporţie destul de mare.
IMPORTANT: înainte de congelare, împachetaţi alimentele proaspete în
folie de aluminiu, folii de plastic, pungi de plastic, casolete din plastic, etc.
Alimentele vor fi complet congelate in 24 de ore.

Când cumpăraţi alimente congelate
Asiguraţi-vă că pachetele nu sunt deteriorate (alimentele pot fi de
asemenea deteriorate). Dacă pachetele sunt umflate sau prezintă urme de
umezeală, acestea nu au fost pastrate în condiţii optime şi decongelarea a
început.
Când

cumpăraţi

produse

îngheţate,

l ăsa ţi-le

la

sfârşitul

listei

de

procesul

de

cumpărături şi tr an spo rta ţi-le în pungi speciale.
Pu ne ţi-le

imediat

în

congelator,

înainte

să

înceapă

dezgheţare. Dacă a început deja dezgheţarea, nu le puneţi în congelator, ci
consumaţi-le în maxim 24 de ore.
Reduceţi variaţiile de temperatură la minim şi respectaţi datele de pe
ambalaj. Întotdeauna să observați modul de depozitare a produselor pe care
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vreti să le cumpărați.
Recomandările legate de perioadele de păstrare ale alimentelor în
congelator sunt în special de ordin calitativ şi nu igienic. Verifică întâi mirosul.
Prin congelare îndelungată, anumite alimente capătă un miros greu. Aruncă-le
dacă ajung într-o astfel de situaţie!

Pentru a evita asemenea întamplări,

etichetaţi fiecare ambalaj cu data congelării şi numele alimentului.
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G. CURĂŢAREA ŞI ÎNTREŢINEREA
Când curăţaţi aparatul frigorific, scoateţi-l din priză, pentru a preveni
electroşocurile!!
1. Opriţi funcţionarea aparatului frigorific;
2. Scoateţi toată mâncarea din interiorul frigiderului;
3. Aruncaţi mâncarea mucegăită, expirată sau stricată;
4. Scoateţi toate părţile demontabile, inclusiv rafturile şi sertarele;
5. Puneţi într-un vas apă caldă şi adăugaţi detergent/săpun pentru spălat vase sau şi mai
indicat un produs special pentru curăţarea frigiderelor. Se pot folosi cu succes şi spray-uri
speciale pentru curăţarea interioară a frigiderului;
6. Cu un burete înmuiat în soluţia de mai sus, ştergeţi orice resturi de mâncare din
interior şi spălaţi rafturile şi sertarele. Pentru persoanele foarte exigente cu curăţenia,
recomandăm un amestec de jumătate apă, jumătate clor şi curăţaţi total interiorul şi
sertarele, folosind o perie care poate ajunge în cele mai dificile colţuri. Această soluţie va
distruge şi cele mai mici bacterii şi culturi! Pentru cei care nu suportă mirosul clorului,
acesta poate fi inlocuit cu oţet alimentar;
7. Clătiţi totul cu multă apă călduţă;
8. Se lasă la uscat toate componentele spălate sau se pot şterge cu o cârpă moale care
să nu lase scame;
9. Mutaţi frigiderul de pe locul pe care se află şi aspiraţi/ştergeţi reţeaua de conducte din
spatele frigiderului. Încercaţi să nu deformaţi radiatorul metalic din spate!
10. Ştergeţi/spălaţi suprafaţa respectivă pe care a stat frigiderul. Deseori sub frigider se
adună mult praf;
11. Readuceţi frigiderul pe poziţia iniţială şi verificaţi dacă acesta este stabil pe toate cele
4 picioare. Dacă frigiderul se clatină înseamnă că unul dintre picioare nu mai este bine
reglat şi este necesară o noua reglare;
12. Ştergeţi interiorul cu o cârpă uscată şi moale;
13. Puneţi la loc toate rafturile, sertarele şi grătarele;
14. Lăsaţi un plic cu bicarbonat de sodiu pe unul dintre rafturile frigiderului sau
congelatorului. Acest plic va absorbi eventualele mirosuri, apărute ulterior în frigider.
Plicul se schimbă în fiecare lună. De asemenea, puteţi folosi cărbuni speciali pentru
frigider, care înlătură eficient mirosul;
15. Ajustaţi temperatura la nivelul dorit;
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16. Puneţi în funcţiune frigiderul;
17. Aşteptaţi (cel puţin o jumătate de oră) pe cât posibil atingerea temperaturii dorite;
18. Puneţi mâncarea înapoi în frigider, ştergând mai întâi borcanele şi sticlele;
19. Un frigider/congelator curat, igienizat păstrează alimentele proaspete un timp mai
îndelungat. La fel vă pastrează şi dumneavoastră sănătatea. Nu este de neglijat nici
consumul de curent electric. Un frigider/congelator îngrijit vă poate oferi un randament
mai bun şi un consum mai redus de energie electrică.

ATENTIE!!!
* Nu deconectaţi/conectati frigiderul (de) la reţeaua de curent electric având mâinile ude!
Vă supuneţi unui mare risc de electrocutare!
* Solicitaţi un specialist pentru verificarea împământării prizei de curent electric, de unde
este alimentat aparatul frigorific. Lipsa unei împământări corecte poate produce
electrocutări!
* Nu folosiţi niciodată pentru curăţare soluţii chimice sau bureţi duri, obiecte metalice
ascuţite sau tăioase!
* Dacă dezactivaţi şi depozitaţi un frigider/congelator, pentru o perioadă de timp,
demontaţi din balamale uşa acestuia (copiii sunt tentaţi să se ascundă în interiorul
aparatului riscând să se blocheze în interior). În lipsa uşii, frigiderul poate fi acoperit cu
folie de plastic, lipită pe marginea acestuia cu banda adezivă.
20.

Atenţie: Dacă pentru aplicarea sfaturilor de mai sus consideraţi că vă supuneţi unui

risc de orice fel, nu aveţi îndemânarea necesară, vă este teamă să efectuaţi singuri una
dintre operaţiuni sau dacă nu vă regăsiţi în niciuna dintre situaţiile descrise de noi, vă
recomandăm să consultaţi sau să solicitaţi serviciile unui specialist service.
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H. GHID DE PROBLEME ŞI REZOLVĂRILE LOR
Problema

Aparatul nu
funcţionează

Posibilă cauză

Soluţie

Ştecherul cablului de alimentare
nu este introdus în priză

Introduceţi ştecherul în priză.

Siguranţa este căzută sau este
defectă
Priza este defectă

Aparatul frigorific
răceşte sau
congelează prea
mult

Temperatura setată este prea
coborâtă sau aparatul este setat
în modul SUPER.
Temperatura nu este ajustată
corespunzator
Uşile au fost menţinute deschise
pentru un timp prea îndelungat

Alimentele nu sunt
congelate suficient

O cantitate prea mare de
alimente mai calde au fost
introduse în ultimele 24 de ore.
Aparatul este poziţionat lângă o
sursă de căldură.

Gheaţă pe garnitura
interioară a uşilor.

Garnitura nu etanşeizează
închiderea uşilor.

Zgomote
neobişnuite

Aparatul nu este aşezat la
orizontală.
Aparatul atinge peretele sau alte
corpuri.
O componentă, de exemplu o
conducta,atinge o altă parte a
aparatului sau un perete.

Verificaţi siguranţa. Schimbaţi-o
dacă este necesar.
Funcţionările defectuoase ale
prizei trebuiesc remediate de un
electrician.
Comutaţi, temporar, regulatorul
de temperatură la un nivel de
temperatură mai ridicat(mai
cald)
Vă rugăm să parcurgeţi capitolul
de reglare a temperaturii.
Deschideţi uşile strict cât este
necesar.
Comutaţi, temporar, regulatorul
de temperatură la un nivel de
temperatură mai coborât(mai
rece)
Vă rugăm să parcurgeţi capitolul
de instalare a aparatului.
Încălziţi uşor locul unde
garnitura a cedat cu un uscător
de păr. În acelaşi timp apăsaţi
uşor pe zona cu pricina până
când se aşează corespunzător.
Reglaţi picioruşele
Mutati usor aparatul frigorific.
Dacă se poate, îndoiţi uşor
ţeava respectivă până nu mai
atinge nici un alt corp.

NOTĂ:
În timpul funcţionării aparatului frigorific, acesta poate prezenta pe exterior urme
de condens. Aceasta nu este o defecţiune. Curăţaţi cu o cârpă moale şi uscată.
Dacă aparatul frigorific nu funcţionează după verificările de mai sus, apelaţi la cea
mai apropiată unitate de service autorizată de către producător/importator.
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I. SPECIFICAŢII TEHNICE
 pentru specificaţiile tehnice detaliate, vă rugăm să consultaţi atât eticheta
produsului de pe spatele aparatului frigorific, cât şi fişa tehnică a acestuia.
 producătorul îşi rezervă dreptul de a face modificări fără o notificare în prealabil.
1. Denumirea / marca de comerţ a producătorului / importatorului .........................
2. Identificatorul de model al producătorului / importatorului ......................................... SCX450NF+
3. Numele importatorului ............................................ SC SMART ELECTRO-DISTRIBUTION SRL
4. Adresa importatorului . bvd. Basarabia, nr. 256, poarta 3-Faur, sector 3, Bucureşti, România
5. Tip aparat frigorific ........................................................................................ Combină frigorifică
6. Sistem răcire ................ Full No-Frost(fără cristale de gheaţă;răcire prin curenţi de aer rece)
7. Clasă de eficienţă energetică .................................................................................................... A+
8. Consumul anual de energie(kWh/an) ....................................................................................... 306
9. Capacitate netă(volum de depozitare) al compartimentului de răcire(litri) ............................... 225
10. Capacitate netă(volum de depozitare) al compartimentului de congelare(litri) .......................... 95
11. Clasificare după numărul de stele(compartimentul de congelare) ....................................... 4(****)
12. Autonomie de funcţionare în caz de nealimentare cu energie(h) ............................................... 12
13. Metoda de dezgheţare a compartimentului de răcire ........... Nu se formează cristale de gheaţă
14. Metoda de dezgheţare a compartimentului de congelare .... Nu se formează cristale de gheaţă
15. Capacitatea de congelare(kg/24h) ............................................................................................. 15
16. Nr. sertare congelator ................................................................................................................... 3
17. Clasa de climă(temp. încăperii în care ap. funcţ. la param. normali / °C) ......... SN/N/ST/T(10-43)
18. Nivelul emisiilor de zgomot transmise prin aer[dB(A) re 1pW] ................................................... 43
19. Greutare brută(cu ambalaj) / netă(fără ambalaj, kg) ............................................................ 72/66
20. Dimensiuni brute(cu ambalaj,LxAxH, mm) ......................................................... 640 x 715 x 1931
21. Dimensiuni nete(fără ambalaj,LxAxH, mm) ........................................................ 600 x 672 x 1855
22. Voltaj/Frecvenţă(V/Hz) ................................................................................................. 220-240/50
23. Culoare ............................................................................................... inox(uşi)/argintiu(laterale)
24. Fabricat în China

Parametrii energetici sunt măsuraţi în conformitate cu prevederile EMC Directive
2014/30/EU cu privire la compatibilitatea electromagnetică şi EMC Directive 2014/35/EU
pentru echipamente de joasă tensiune.
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Folosirea simbolului alăturat indică faptul că acest produs nu poate fi tratat ca un gunoi
menajer.
Asigurându-vă că produsele care au acest symbol sunt scoase din uz într-un mod
corect, veţi ajuta la prevenirea potenţialelor consecinţe negative pentru mediul înconjurător şi
pentru sănătatea oamenilor, consecinţe care ar fi putea fi cauzate de manipularea neadecvată
a acestor produse.
Vă rugăm contactaţi cel mai apropiat Centrul de Colectare a DEEE (deşeuri de
echipamente electrice şi electrocasnice), service-ul local ce se ocupă de scoaterea din uz a
acestor tipuri de produse sau magazinul de unde

22

aţi achiziţionat produsul!
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