
Manual de utilizare

SCXE342NF

Congelator No-Frost

Citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni de utilizare şi păstraţi-le cu grijă şi în siguranţă  
pentru orice consultare ulterioară!
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Va multumim pentru alegerea dvs. de a achizitiona acest aparat 
frigorific.
In vederea unei bune utilizari si in conditii de siguranta, va rugam sa parcurgeti cu atentie

acest manual de utilizare si pastrati-l si pentru o consultare ulterioara. 

Ghid de utilizare a manualului de instructiuni

Urmatoarele simboluri vor fi gasite pe parcursul manualului si vor avea urmatoarele semnificatii:

Instructiuni de siguranta Sfaturi si ponturi

Instructiuni detaliate pentru Informatie pentru mediul inconjurator
o anumita operatiune
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MASURI IMPORTANTE DE SIGURANTA

Va rugam sa cititi
cu atentie aceste instructiuni

inainte de utilizare si pastrati-le
pentru consultari ulterioare.

Aceste atentionari sunt furnizate pentru siguranta dvs.Asigurati-va ca le-ati inteles in totalitate

inainte de instalarea si utilizarea acestui aparat. Siguranta dvs. este cu adevarat cea mai importanta

Daca aveti anumite incertitudini referitoare la intelesul unor anumite cuvinte, va rugam sa 

contactati magazinul de unde ati achizitionat produsul.

Instalarea

Siguranta pentru copii
Nu permiteti copiilor sa manipuleze

In timpul utilizarii

Acest aparat este greu. Aveti grija cand il mutati

Este periculos sa modificati caracteristicile
tehnice ale acestui produs in orice fel.
Asugurati-va ca aparatul nu este pozitionat
pe cablul de alimentare. Daca observati deteriorari
ale cablului de alimentare acesta ar trebui
inlocuit de catre un service local autorizat al
importatorului.
Orice actiune electrica legata de acest aparat
trebuie efectuata de catre un electrician sau de
catre o persoana competenta.
Partile care se incalzesc nu trebuie sa fie expuse
Ori de cate ori este posibil, spatele aparatului
trebuie sa fie aproape de un perete dar
pastrand distanta necesara pentru ventilatie
conform cu instructiunile din acest manual.
Aparatul trebuie lasat cel putin 2 ore inainte 
de a-l porni, pentru ca agentul frigorific sa se
stabilizeze.

sau transportati.

Acest aparat a fost creat doar pentru uz
casnic, putandu-se depozita in interiorul sau
doar produse alimentare.
Alimentele inghetate dup ce au fost dezghetate

Nu asezati in congelator nici un ambalaj cu bauturi
carbogazoase.
Inghetatele pot provoca degeraturi daca
sunt consumate direct din congelator.
Nu scoateti alimente din congelator avand
mainile ude/umede, aceasta putand cauza
degeraturi rapide.

Curatarea si Intretinerea 
Opriti congelatorul, scoateti-l din priza inainte

de a efectua operatiunile de curatare si de

intretinere.
Nu folositi ustensile ascutitepentru a elimina

gheata in timpul decongelarii(v. cap. Decongelarea).

Service-ul
Acest produs trebuie reparat de catre

personalul service autorizat, care va folosi doar 

piese original furnizate de catre importator .

In nici o circumstanta nu incercati sa reparati

raparatul dvs. insiva. Altfel, pot aparea accidente

sau disfunctionalitati ale aparatului. Contactati cel

mai apropiat service autorizat al importatorului

La sfarsitul “vietii” aparatului
Cand doriti sa eliminati acest aparat va rugam

sa luati legatura cu un centru de colectare .

Scoateti aparatul din priza,asigurati-va ca ati

taiat cablul de alimentare, iar in interiorul

aparatului nu a mai ramas nimic.

nu mai pot fi recongelate.

sau sa se joace cu si in interiorul aparatului.

Copiilor cu varsta mai mare de 8 ani le este

permis sa introduca si sa scoata alimente

in/din interiorul congelatorului



AVERTIZARE! Păstrați orificiile de ventilație, în incinta aparatului sau în structura 

încorporată, fără obstacole.

AVERTIZARE! Nu folosiți dispozitive mecanice sau alte mijloace accelerați procesul de 

decongelare, altele decât cele recomandate de producător.

AVERTIZARE! Nu deteriorați circuitul agentului refrigerant.

AVERTIZARE! Nu folosiți alte aparate electrice (cum ar fi producătorii de înghețată) în 

interiorul aparatelor frigorifice, cu excepția cazului în care acestea sunt autorizate în 

acest scop de fabricație.

AVERTIZARE! Nu atingeți becul dacă a fost aprins o perioadă lungă de timp, deoarece 

ar putea fi foarte cald.

AVERTIZARE! Când poziționați aparatul, asigurați-vă că cablul de alimentare nu este 

prins sau deteriorat.

AVERTIZARE! Nu localizați mai multe prize de priză portabile sau furnizori de energie 

portabilă în spatele aparatului.

• Nu depozitați substanțe explozive, cum ar fi cutii de aerosoli, cu un propulsor inflamabil 

    în acest aparat.

• Izobutanul refrigerant (R-600a) este conținut în agentul frigorific circuitul aparatului, un 

   gaz natural care este totuși inflamabil.

• Asigurați-vă că in timpul efectuarii transportului și al instalarii aparatului niciuna din 

   componentele circuitului de refrigerare să nu se deterioreze.

   - evitați flăcările deschise și sursele de aprindere

   - ventilați complet camera în care se află aparatul

•  Este periculos să modificați specificațiile sau să modificați acest produs în orice cale. 

    Orice deteriorare a cablului poate provoca un scurtcircuit, incendiu și / sau soc electric.

•  Acest aparat este destinat să fie utilizat în gospodărie și similar în aplicații precum

  - zone de bucătărie pentru personal din magazine, birouri și alte medii de lucru;

  - de către clienți din hoteluri, moteluri și alte medii de tip rezidențial;

  - pensiuni de tip “Bed& Breakfast”;

  - catering și aplicații similare.

AVERTIZARE! Orice componentă electrică (mufă, cablu de alimentare,compresorul etc.) 

trebuie înlocuită de un agent de service certificat sau personal de service calificat.

AVERTIZARE! Becul furnizat cu acest aparat este un „bec de uz special” utilizabil numai 

la aparatul furnizat. Această „lampă cu uz special” nu poate fi utilizată pentru iluminatul 

casnic.

4



• Cablul de alimentare nu trebuie să fie întins.

• Asigurați-vă că ștecherul nu este stropit sau deteriorat de partea din spate a aparatului. 

   Un cablu de alimentare ștrangulat sau deteriorat se poate supraîncălzi și poate provoca 

   un incendiu.

• Asigurați-vă că puteți accesa ștecherul cablului de alimentare al aparatului. 

• Nu trageți de cablul de alimentare.

• Dacă simțiți ca priza de alimentare poate avea probleme, nu introduceți ștecherul in ea. 

   Există riscul de electrocutare sau incendiu.

• Nu trebuie să utilizați aparatul fără becul din interior.

• Acest aparat este greu. Trebuie să aveți grijă atunci când îl mutați.

• Nu îndepărtați și nu atingeți obiectele din compartimentul congelatorului dacă mâinile 

   sunt umede / umede, deoarece acest lucru ar putea provoca abraziuni ale pielii sau

   arsuri de îngheț.

• Evitați expunerea prelungită a aparatului la lumina directă a soarelui.

• Nu puneți obiecte fierbinți pe piesele din plastic ale aparatului.

• Nu așezați produsele alimentare direct pe peretele din spate.

• Alimentele congelate nu trebuie re-congelate odată ce au fost dezghețate.

• Depozitați alimentele congelate preambalate în conformitate cu indicatiile de pe

   ambalajele alimentelor congelate.

• Nu așezați gaze carbogazoase în compartimentul congelator, deoarece creează 

   presiune pe recipient, ceea ce poate provoca explozie, ceea ce duce la deteriorarea 

   aparatului.

• Așchiile de gheață pot provoca arsuri de îngheț dacă sunt consumate direct din aparat.

• Deschiderea ușii pentru perioade lungi poate provoca o creștere semnificativă a 

   temperaturii în compartimentele aparatului.

• Curățați cu regularitate suprafețele care pot intra în contact cu alimentele și sistemele de 

   drenare accesibile.

• Depozitați carnea crudă și peștele în recipiente adecvate congelarii, astfel încât să nu 

   intre în contact cu alte limente sau să se scurgă pe acestea.

• Compartimentele cu două stele pentru alimente congelate (dacă sunt prezente în

   aparat) sunt potrivite pentru depozitarea alimentelor pre-congelate, depozitarea sau 

   fabricarea înghețatei și fabricarea cuburilor de gheață.

• Compartimente cu una, două și trei stele (dacă sunt prezente în aparat) nu sunt potrivite 

   pentru congelarea alimentelor proaspete.

• Dacă aparatul este lăsat gol timp îndelungat, opriți, decongelați, curățați, uscați și lăsați 

   ușa deschisă pentru a împiedica dezvoltarea bacteriilor în interiorul aparatului.
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• Înainte de efectuarea operațiunilor de întreținere, opriți aparatul și deconectați mufa de 

   la priză.

• Nu curățați aparatul cu obiecte metalice.

• Nu folosiți obiecte ascuțite pentru a îndepărta înghețul din aparat. Folosiți un raclet din 

   plastic.

   INSTALAREA APARATULUI

   Important! Pentru conexiunea electrică, urmați cu atenție instrucțiunile din paragrafele 

   specifice.

• Despachetați aparatul și verificați dacă există deteriorari ale acestuia. Nu conectați 

   aparatul dacă este deteriorat. Raportați posibile daune imediat la magazinul de unde 

   l-ați cumpărat. În acest caz, păstrați ambalajul.

• Este recomandabil să așteptați cel puțin patru ore înainte de conectarea aparatului

   la priză pentru a permite uleiului să revină în compresor dupa efectuarea transportului.

• Daca nu se permite circulația adecvată a aerului în jurul aparatului, aceasta ar putea

   conduce la supraîncălzire. Pentru a se realiza o ventilație corespunzătoare, urmați

   instrucțiuni relevante pentru instalare.

• Ori de câte ori este posibil, distanțierele produsului trebuie să fie instalate în locul

   potrivit pentru a evita atingerea sau prinderea unor părți calde (compresor, condensator) 

   de peretele din spate prevenind astfel o supraîncălzire a aparatului. 

• Aparatul nu trebuie să fie amplasat în apropierea caloriferelor sau aragazelor.

• Asigurați-vă că priza de alimentare este accesibilă după instalarea aparatului.

• Orice lucrare electrică necesară pentru repararea aparatului trebuie efectuată de un 

   electrician calificat sau de o persoană competentă. 

• Acest produs trebuie deservit de un centru de service autorizat și trebuie utilizate numai 

   piese de schimb originale.

• Nu puneți alimente calde în aparat;

• Nu împachetați alimentele strâns, deoarece acest lucru împiedică circulația aerului.

• Asigurați-vă că alimentele nu ating partea din spate a congelatorului.

• Dacă alimentarea cu energie electrică se oprește, nu deschideți ușile;

• Nu deschideți ușile (ușile) frecvent;

• Nu țineți ușile (ușile) deschise prea mult timp;

• Nu setați termostatul la depășirea temperaturilor reci;

• Unele accesorii, cum ar fi sertarele, pot fi îndepărtate pentru a obține un volum mai 

   mare de stocare și un consum de energie mai mic.
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    Acest aparat nu conține gaze care ar putea deteriora stratul de ozon, fie în circuitul 

său de refrigerare, fie în materialele de izolare.Aparatul nu trebuie aruncat împreună cu 

deșeurile menajere. Spuma de izolare conține gaze inflamabile: aparatul se va elimina 

conform reglementărilor autorităților locale. Evitați deteriorarea aparatului, în special a 

schimbătorului de căldură. Materialele utilizate pe acest aparat marcate de simbolul         

sunt reciclabile.

MATERIALE DE AMBALARE

Materialele cu simbolul sunt reciclabile. Eliminați ambalajul într-un recipient de colectare 

adecvat pentru a-l recicla.

ELIMINAREA APARATULUI

1. Deconectați mufa de la priza de alimentare.

2. Tăiați cablul de alimentare și aruncați-l.

        AVERTIZARE! În timpul utilizării, deservirii și eliminării aparat, vă rugăm să acordați 

atenție simbolului din partea stângă,care este amplasat pe partea din spate a aparatului 

(panoul posterior sau compresor)

Este riscul simbolului de avertizare la incendiu. Există materiale inflamabile în conductele 

de refrigerare și compresor.

Vă rugăm să fiți departe de surse de incendiu în timpul utilizării și al eliminării aparatului.
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Descrierea congelatorului
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Sertare 
pt. depozitare

Capac sertar

Rafturi

Lumina LED

Picioruşe reglabile

Balcoane



INAINTE DE UTILIZARE

Eliminati toate benzile adezive de siguranta

Spalati interiorul aparatului cu apa calduta cu putin bicarbonat de sodiu (5 ml 

la 0,5 litri de apa)

Nu folositi sapun sau detergent pentru ca mirosul lor poate persista. 

Stergeti apoi cu o carpa uscata intreaga suprafata. 

POZITIONAREA APARATULUI .

AVERTIZARE! Inainte de instalare cititi cu atentie instructiunile despre 

siguranta dumneavoastra si operarea corecta a aparatului. 

·  Alegeti o zona unde, odata aparatul fiind amplasat, usa se poate deschide 

cu usurinta;

· Asezati congelatorul pe o suprafata neteda, plana;

· Cautati sa existe spatiu suficient pentru instalarea frigiderului dvs.;

· Pastrati o distanta de minim 10 cm. în spatele frigiderului pentru a exista 

spatiu suficient de ventilare a circuitelor de racire. Aceasta va reduce pe cat 

posibil consumul de energie al aparatului dvs.

Instalaţi congelatorul cât mai departe de surse de căldură. Instalarea acestuia 

în mediu fierbinte, fie expus razelor solare, fie lângă surse de căldură, va creşte 

consumul de energie electrică, ceea ce încercăm cu toţii să evităm.

Dacă nu este posibil acest lucru atunci încercaţi să păstraţi următoarele distanţe 

minime:

-  30 cm faţă de sobe cu cărbune sau ulei;

-  10 cm de sobe electrice sau pe gaz

Potriviţi distanţierele (daca sunt livrate) pe grilajul condensatorului poziţionat în 

spatele congelatorului;

Pentru a optimiza funcţionarea congelatorului, lăsaţi un spaţiu gol de 5 cm 

deasupra acestuia şi asiguraţi-vă că toate celelalte aparate din bucătărie sunt 

la distanţe suficient de mari pentru o mai bună ventilare a aerului;

Instalaţi congelatorul într-un spaţiu uscat şi bine ventilat şi asiguraţi-vă că 

acesta este aşezat corespunzător pe podea folosind picioarele reglabile.

-  curăţaţi interiorul congelatorului;

-  aşezaţi accesoriile.
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   ASEZAREA LA NIVEL A CONGELATORULUI DVS.

   Realizati aceasta operatiune prin reglarea picioruselor aflate la baza aparatului dvs.

   Acest aparat ar trebui sa fie pozitionat pe o suprafata de acelasi nivel pentru a 

   elimina vibratiile. 

   Pentru a aseza drept aparatul, acesta ar trebui sa stea vertical si amandoua 

   picioarele de reglare sa fie complet in contact cu podeaua. 

   Puteti regla nivelul prin desurubarea picioarelor de reglare la nivelul potrivit 

   (cu degetele sau cu o cheie potrivita)..

   Amplasaţi conelatorul într-un loc uscat şi bine ventilat. Acesta este setat pentru a 

   funcţiona într-un ambient specific, în concordanţă cu clasa climatică a produsului 

   înscrisă pe eticheta acestuia;

   Aparatul poate prezenta defecţiuni dacă este instalat la o temperatură ambientală 

   mai joasă sau mai ridicată decât cea recomandată

   CLASA CLIMATICĂTEMPERATURA ÎN GRADE CELSIUS

Amplasati aparatul departe de sursele de caldura precum sobe, radiatoare, • 

   lumina directa a soarelui, etc.

Performanta si siguranta maxima sunt garantate prin mentinerea unei temperaturi • 

   de interior corecte pentru clasa din care face parte aparatul, asa cum este 

   specificat in placa de caracteristici.

   CONECTAREA ELECTRICA 

   Dupa transport, pozitionati aparatul vertical si asteptati cel putin 3 ore înainte de a-l 

   cupla la retea. Înainte de a introduce stecherul în priza, asigurati-va ca:  

priza sa fie cu împamântare si conform prevederilor de lege;  • 

caracteristicile prizei sa fie astfel încât sa suporte sarcina de putere a aparatului, • 

   indicata pe tablita de caracteristici de pe spatele frigiderului;  

tensiunea de alimentare trebuie sa fie cuprinsa în rangul valorilor indicate în placuta • 

   de caracteristici de pe spatele frigiderului  - de ex. 220-240V;

priza sa fie compatibila cu stecherul aparatului. În caz contrar, apelati la serviciile • 

unui electrician autorizat; nu folositi prelungitoare si prize multiple.   

CLASA CLIMATICĂ TEMPERATURA ÎN GRADE CELSIUS 
SN +10 – +32 
N +16 – +32 

ST +18 – +38 
T +18 – +43 
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· Dupa instalare, cablul de alimentare si priza de curent trebuie sa fie usor accesibile. 

· Cablul nu trebuie sa fie îndoit sau comprimat. 

· Cablul trebuie sa fie controlat periodic si înlocuit de electricieni autorizati; 

· Aparatul nu trebuie sa fie conectat la reteaua electrica in timpul curatarii. 

Inainte de curatare, opriti aparatul si scoateti-l din priza sau opriti intrerupatorul 

circuitului electric sau siguranta. 

· Firma îsi declina orice responsabilitate în cazul în care aceste norme nu se respecta.

Schimbarea sensului de deschidere al usii

Maner Capac maner ×2 Surub ×2 Balama ×1 Capac balama stanga ×1

1.Îndepărtați capacul cutiei superioare de fire.

2.Deșurubați capacul balamalei din dreapta sus și deconectați conectorii întrerupătorului și ai afișajului.



3.Deșurubați și îndepărtați balamaua superioară și apoi scoateți ușa.

4. Îndepărtați balamaua superioara și scoateți suportul stânga din punga de accesorii și instalați-l în partea stângă

5. Deșurubați balamaua de jos și mutați piciorul reglabil din partea stângă în partea dreaptă

6. Deșurubați și mutați știftul balamalei inferioare din partea dreaptă spre stânga, apoi instalați balamaua din partea inferioară din 

    partea stângă a aparatului
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8.Deșurubați și mutați capacul decorativ superior pe partea stângă și instalați-l în partea dreaptă

7.Deșurubați și mutați știftul balamalei de sus din partea de jos în partea superioară.Îndepărtați comutatorul ușii de la capacul 
balamalei drepte și apoi instalați-l în capacul balamalei din stânga, care se află în punga de accesorii

9. Instalați ușa și apoi mutați firele de conectare de la dreapta la stânga
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11.Conectați conectorii întrerupătorului de ușă și ai afișajului și instalați capacul balamalei superioare

10.Instalați balamaua superioară pe partea stângă, vă rugăm să reglați ușor balamuaa superioară în timp ce o instalați pentru a 
vă asigura că garnitura se etanșeizează perfect

12.Montați capacul cutiei superioare de fire în partea dreaptă.
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2.Scoateți mânerul care este așezat într-unul din sertare și instalați-l

1.Scoateți capacul orificiului șurubului

3.Montați capacul orificiului șurubului la loc

Instalarea manerului usii congelatorului

pasul 1

pasul 2

pasul 3
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Conditii de instalare

Pentru a va asigura ca acest aparat este
instalat corect verificati ca temperatura
mediului ambiant sa nu fie mai mica decat 16°C

Evitat i urmatoarele locati i : bucatari i
neventilate, in exterior, garaj, pivnite.
Pentru o operare corecta acest aparat
trebuie sa fie instalat:  

- intr-un mediu uscat.

- sa nu fie expus direct razelor solare. 

- departe de o sursa de caldura (aragaz sau
o sursa de incalzire a incaperii).

Aparatul devine foarte greu atunci cand este
incarcat cu alimente si astfel el are nevoie sa 

fie pozitionat pe o suprafata plana si neteda.  

Ventilatia

sau dar fata de care trebuie sa pastreze o distanta 

de cel putin 50 mm (2") pentru ca aerul sa poata

circula. Aceasta distanta trebuie mentinuta.   

Daca nu poate fi pastrat un spatiu deasupra

congelatorului de circa 25 mm (1") cel putin pe

partile laterale aceasta distanta trebuie mentinuta .

Asigurati-va ca aparatul nu este pozitionat pe
cablul de alimentare.

Partile care se incalzesc nu trebuie sa fie expuse. 
Ori de cate ori este posibil , spatele aparatului
trebuie sa fie pozitionat langa un perete dar unde
trebuie lasat un spatiu pentru ca aerul sa poata  
circula.

Echilibrarea la nivel
Aparatul trebuie mentinut la nivel orizontal, 
astfel:  

- asigurati-va ca aparatul este in pozitie
verticala iar piciorusele ajustabile sunt in contact
ferm cu podeaua.

Echil ibrati nivelul aparatului desuruband 
piciorusul cel mai apropiat de partea 
inferioara ( folosind degetele sau o cheie) .  

Acest aparat este greu.  Aveti grija cand il
transportati sau il mutati.

WALL

* Pentru specificatii tehnice detaliate , puteti vizualiza eticheta de pe spatele 
   congelatorului. Acestea se pot schimba fara o notificare prealabila.

 Plasati congelatorul catre un perete din spatele 

si nici mai mare decat 32°C
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FOLOSIREA PANOULUI DE CONTROL

1.0 Introducerea interfetei utilizatorului

FREEZER(CONGELATOR):  Controlul temperaturii interioare a aparatului 

1. Afisarea ferestrei pentru temperatura presetata 

Toate butoanele sunt functionale in statusul de deblocare.

Sunet scurt la fiecare atingere de buton.

2. Iconita Super Mode

3. Iconita Mod ECO

4. Simbolul de blocare/deblocare 

SUPER: Selectați și deselectați controlul super-mod 

ALARM/ECO: Anulați alarma pentru deschiderea ușii, selectați și deselectați modul ECO  

LOCK: Blocarea si deblocarea panoului 

2.0 Ilustrarea butoanelor

1.2 Afisajul LED

1.1 Interfata de operare

UTILIZAREA APARATULUI
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UTILIZAREA APARATULUI

2.1 FREEZER(CONGELATOR): Controlul temperaturii interioare valabil doar pentru Modul utilizator

Apasati butonul “SUPER” pentru a aselecta modul SUPER. Dupa 5 secunde iconita Super Mode clipeste, 
apoi modul Super ramane selectat.

Cand modul Super este selectat, iconita modului Super este iluminata si afisajul va arata -25℃.

In modul Super, atingand butonul “FREEZER”, modul Super va clipi de 3 ori, dar emperatura interioara a congelatorului 

nu poate fi schimbata.

Pentru a iesi din modul Super,

- Apasati butonul “SUPER” pentru a deselecta modul Super.

- Sau dupa 50 ore de functionare in modul Super, congelatorul va iesi automat din functia Super si va reveni la setarea 

anterioara

In modul Super, zgomotul aparatului poate fi usor mai mare decat in perioada de functionare normala.

Atingere scurta a butonului “ALARM/ECO” pentru a opri alarma de usa deschisa sau pe cea de temperatura ridicata..

Atingand butonul “ALARM/ECO” timp de 3 secunde pentru a selecta modul ECO.Dupa 5 secunde va clipi iconita

modului ECO si astfel modul ECO este selectat. 

Când este selectat modul ECO, pictograma modului ECO se va aprinde, iar pe fereastra afișată vor apărea diferite 

temperaturi prestabilite, în funcție de temperatura ambientală (Ta) a locului în care aparatul „a fost așezat,

dupa cum urmeaza:

Ambientala

Temperatura 

(T ) a

Ta 13°C Ta

Presetata 
Temperatura 

-18  -18  -18  -16  -15

Atingând butonul „FREEZER” consecutiv, temperatura se va schimba în mod ciclic de la -14 ℃ ~ -22 ℃,daca tasta nu
nu se mai atinge, după 5 secunde clipește, iar temperatura este setată.

 2.2. SUPER: selectarea si deselectarea modului SUPER 

 2.3. ALARM/ECO: Oprirea alarmei de ușă deschisă și a celei de temperatură ridicată / selectarea
                                sau deselectarea modului ECO

≤ 14°C≤ 20°C≤ Ta21°C≤ 27°C≤ Ta≤ 34°C≤28°C Ta35°C ≤

 In modul ECO: butonul “FREEZER” va fi inactiv

 Apasati butonul Alarm/ECO timp de  secunde pentru a dezactiva odul ECO.
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2.4. LOCK(Blocare): Blocare si deblocare a tastelor

Apasand butonul “LOCK” timp de 3 secunde pentru a bloca panoul de control, apoi iconita de blocare/deblocare

va arata 

Daca in starea de blocare atingeți orice buton, pictograma de blocare și deblocare va clipi de 3 ori.
 

Apasand butonul “LOCK” timp de 3 secunde pentru a debloca panoul de control, apoi iconita de blocare/deblocare

va arata 

În starea de deblocare, toate butoanele sunt disponibile.

Dacă ușa se mentine deschisa timp de 90 de secunde, alarma de deschidere a ușii va porni.

Închideți ușa pentru a opri alarma de deschidere a ușii.

Sau atingeți scurt butonul „ALARM / ECO” pentru a anula alarma de deschidere a ușii.

Dacă este detectată o temperatură internă ridicată a aparatului, va suna alarmă de temperatură ridicată, „ht” și

temperatura detectată vor apărea alternativ pe afișaj.

Atingeți scurt butonul „ALARM / ECO” pentru a opri alarma de deschidere a ușii.

Dacă nu există nicio operațiune timp de 25 de secunde, panoul de control va fi blocat automat.

3.0 Alarma usa deschisa: 

4.0 Alarma temperatura inalta: Blocare si dblocare a butoanelor

Afișajul de temperaturi ridicate va dispărea automat numai dacă temperatura detectată revine la normal.
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Depozitarea alimentelor congelate
Acest aparat are capacitatea neta de 212
litri

Acesta es te un t ip de masurare s tandard dar
capacitatea actuala dep inde de dimensiuni le 

 si densitatile alimentelor ce se doresc a fi 

congelate, calcule bazate pe o densitate

medie de 0,32 kg la litru.

 
Pachetele cu alimente congelate procurate din 

comert trebuiesc pastrate conform cu recoman-

darile producatorului, si trebuiesc reintroduse in 

congelator in cel mai scurt timp posibil dupa 

cumparare.Congelatorul dvs. va poate oferi 

un timp de pastrare care in general este de 3 luni

dar aceasta durata poate varia in functie de

perioadele recomandate pe pachetele congelate

procurate din comert.

Nu asezati recipiente sigilate sau

lichidate carbogazoease in interiorul

congelatorului, deoarece acestea 

pot crea presiune asupra recipientului

putand rezulta explozii si astfel

deteriorarea congelatorului.

Cuburile de gheata si inghetata nu 

trebuiesc consumate imediat dupa

ce le-ati scos din congelator, pentru ca 

pot aparea degeraturi sau raniri.

Sfaturi si ponturi

Simbolul          arata ca acest aparat poate

mentine alimentele la un interval de -18°C<->-24°C
care permite atat pastrarea alimentelor pe un 
termen lung, cat si congelarea alimentelor proaspete.
Temperatura interioara este controlata automat
cu ajutorul termostatului aflat pe panoul de control .

Datorita diverselor solutii de instalare, a metodelor
de utilizare si a conditiilor ambientale, reglarile 
termostatului sunt foarte necesare.

Cea mai buna metoda de stabil ir i i a 
temperaturii interioare, este de a citi un

termometru introdus in alimentele inghetate.
Citirea trebuie efectuata rapid deoarece temp.
va creste foarte rapid la scoaterea termometrului.

Congelarea alimentelor proaspete

Cantitatea maxima ce poate fi congelata cu acest 

congelator este de 11 kg.Asezati alimentele proaspete

in cosurile congelatorului. Pentru a se realiza acest  

lucru e posibil ca alimentele congelate sa fie reasezate .
In timpul procesului de congelare temp. alimentelor

proaspete poate fi coborata rapid, astfel cristalele de

gheata mentinandu-se la dim. mici pentru a nu

deteriora structura alimentelor. Daca procesul de

este lent, atunci se vor forma cristale mari iar acestea

vor afecta calitatea alimentelor atunci cand vor fi

Pachetele care se doresc a fi congelate trebuiesc

asezate cat mai departe posibil de peretii sertarelor
in asa fel incat spatiile dintre ele sa permita aerului

rece sa circule. Ele nu ar trebui sa se atinga

de pachetele deja congelate. 

 Daca uitati sa opriti butonul FAST FREEZE dupa
 24 de ore nu va faceti probleme, dar din ratiuni de 

Daca doriti sa congelati alimente de dimensiuni
puteti scoate sertarul din partea superioara .

 minte sa opriti congelarea rapida dupa ce procesul

Alimentele congelate nu mai pot fi din nou
inghetate dupa ce au fost decongelate.
Nu scoateti alimente congelate din interior
daca aveti mainile umede/ude, aceasta putand
cauza degeraturi sau raniri.

Din motive de siguranta, sertarele congelatorului
sunt montate avand “opritoare”, asadar, puteti sa
le trageti inafara pana ajungeti la “opritor”, iar apoi
ridicati si trageti de to sertarul inafara aparatului.
Pentru reintroducerea lor, efectuati operatiunile in 

Or ice pachet deschis de a l imente

congelate trebuie impachetat din nou

ermetic pentru a preveni evaporarea

suprafetei alimentului, provocand uscarea lui.

Alimentele congelate care s-au dez-
ghetat acidental trebuie fie consumate

imediat fie aruncate. Altfel, daca alimentele

sunt nepreparate si au fost dezghetate

O congelare optima presupune rotirea

Altfel, cu timpul, aroma si textura originala
a alimentelor se vor modifica.

partial, atunci ele pot fi preparate si apoi
recongelate.

alimentelor in congelator in mod regulat.  

 economie a energiei electrice,incercati sa tineti 

dezghetate.

 de congelare a luat sfarsit.

sens invers.
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Inaintea oricaror operatiuni de curatare sau
intretinere, trebuie sa DECONECTATI aparatul
de la PRIZA DE ALIMENTARE!!

Curatarea interioara

Curatati interiorul si accesoriile cu apa calduta si 
bicarbonat de sodiu(5 ml la 0.5 litre de apa).Clatiti 

si apoi stergeti cu o carpa uscata.

Curatarea exterioara
Stergeti exteriorul carcasei congelatorului cu solutie  

Nu folositi detergenti sau solutii abrazive
produse de curatare parfumate , ceara de 
lustruit sau produse de curatare care contin
solutii de albire sau alcool.

NU folositi substante sau solutii abrazive.

Totodata, alimentele congelate au margini ascutite
asa ca fiti atenti atunci cand le scoateti din congelator
pentru a efectua curatarea sau intretinerea acestuia .

O data sau de doua ori pe an stergeti compresorul
 aflat in spatele aparatului, cu o perie sau cu un
aspirator, deoarece o acumulare de praf pe el poate
afecta performantele aparatului si totodata poate 
genera consum excesiv de electricitate.

Dezghetarea congelatorului

Dezghetarea poate fi grabita introducand
vae cu apa calda(nu fiarta) in congelator
si indepartand cu grija cu o spatula de 
gheata care se desprinde usor.
Daca temperatura alimentelor inghetate
va creste pe durata dezghetarii atunci

Cand aparatul nu este in uz

Cand aparatul nu este folosit un timp indepungat,

deconectati-l de la priza de alimentare, goliti-l de

alimente si curatati-l, lasand usa deschisa pentru 

a preveni formarea de mirosuri neplacute.

CURATAREA SI INTRETINEREA

1. Impachetati alimentele congelate in bucati 
de hartie de ziar.

2. Opriti aparatul scotand in acelasi timp stecherul
cablului de alimentare din priza .

3. Deschideti usa congelatorului.

6. Porniti din nou aparatul si reintroduceti
alimentele congelate.

4. Asezati un recipient potrivit pentru a colecta

5.   Dupa dezghetare, curatati si uscati interiorul.
apa rezultata in urma dezghetarii.

de apa cu sapun.  

durata de viata a alimentelor se va scurta.
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GHID DE PROBLEME SI REZOLVARILE LOR
 Inainte de a contacta service-ul autorizat al importatorului, verificati urmatoarele:

Simptom  Solutie

Aparatul nu este alimentat 

 Verificati daca sigurantele nu sunt cazute .

Temperatura interioara este prea ridicata

Usa congelatorului nu se mai deschide

Verificati daca usa este inchisa bine .

Au fost introduse in ultimul timp cantitati mari de
alimente in interior / si sau usa a fost deschisa cu o
frecventa mare.

Asigurati-va ca nu este blocata circulatia aerului.

Asigurati-va ca usa este inchisa bine.

Verificati ca nici un produs din interior sa nu forteze
deschiderea usii congelatorului.

Asigurati-va ca garnitura usii este intacta si curata .

Va rugam sa efectuati dezghetarea periodica a aparatului.

Zgomot redus In anumite limite este normal sa se auda.

16°C to 38°C.Repozitionati aparatul daca este necesar.

Verificati daca termostatul este pozitionat corect

Compresorul functioneaza fara intrerupere.

Reglati termostatul pentru a avea temperatura potrivita

Daca si dupa aceste verificari aparatul arata semne de nefunctionalitate, va rugam sa

Daca defectiunile aparute vor fi constatate ca se datoreaza caderilor de tensiune sau a

unor defecte mecanice sau a unei interventii neautorizate, este posibil ca aparatul sa nu

Verificati daca priza dvs. are curent electric.

Daca da, lasati-o cateva minute inchisa, pentru
a se egaliza presiunea din interior si apoi deschideti-o.

Usa congelatorului tocmai a fost inchisa? 

S-a format un strat excesiv de gheata.

Asigurati-va ca nu aveti probleme cu ali-  
mentarea generala de energie electrica 

avand in vedere temperatura mediului ambiant.

Verificati ca temperatura mediului ambiant in  
care functioneaza aparatul este cuprinsa  intre

cu energie electrica

apelati centrul service autorizat, de pe certificatul de garantie.

mai faca obiectul unui produs in garantie(vezi certificatul de garantie).
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      FIŞA TEHNICĂ A PRODUSULUI

  1. Marca comercială a producătorului:                                                                   

  2. Modelul de fabricaţie:                                                                                             SCX342NF

  3. Tipul aparatului:                                                                                                      Congelator 

  4. Importator:                                                                         SC Smart Electro-Distribution SRL

  5. Adresă importator:       bvd. Basarabia, nr. 256, poarta 3-Faur, sector 3, Bucureşti, România

  6. Clasa de eficienţă energetică a modelului:                                                                            F

  7. Afişaj electronic al funcţiilor/temperaturii:                                                                            DA

  8. Consumul de energie(kwh/an):                                                                                      308,22

  9. Volumul util al compartimentului de alimente congelate(litri):                                             274

10. Număr de compresoare:                                                                                                        1

11. Număr de stele ale compartimentului de congelare:                                                           ****

12. Depunere de gheaţă:                                                                                           NU(NO Frost)

13. Dezgheţare manuală:                                                                                                              -

14. Autonomia în caz de nealimentare cu energie(h):                                                                  9

15. Capacitatea de congelare(kg/24h):                                                                                       17

16. Clasa de climă(temp. încăperii în care ap. funcţ. la param. normali/°C)         SN,N,ST(10-38)

17. Nivelul de zgomot[dB(A)]:                                                                                                     40

18. Dimensiuni nete(LxAxÎ/mm):                                                                             600x650x1850

19. Dimensiuni brute(LxAxÎ/mm):                                                                            640x690x1931

19. Greutate netă/brută(kg):                                                                                                   72/78

19. Voltaj/Frecvenţă:                                                                                                     220-240/50

20. Culoare:                                                                                              inox(uşi)+laterale argintii

21. Fabricat în PRC

      Parametrii energetici sunt măsuraţi în conformitate cu prevederile EMC Directive 2014/30/EU 

cu privire la compatibilitatea electromagnetică şi LVU 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 aţi achiziţionat produsul!
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