COMBINA
FRIGORIFICA
Manual
instructiuni
LDK CF-278W+
LDK CF-278IX+

Va rugam sa cititi cu atentie manualul de utilizare inainte de a folosi aparatul frigorific.
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1. AVERTISMENTE PRIVIND SIGURANTA

ATENTIE: risc de incendiu / material inflamabile

Acest aparat este destinat uzului domestic dar si in spatii similare precum bucatarii pentru
personal in magazine, birouri sau alte medii de lucru; ferme; clienti in hoteluri moteluri sau alte
locatii rezidentiale; locatii de tip cazare si mic dejun; catering si alte utilizari similare non-retail.

In cazul in care cablul de alimentare este defect, trebuie inlocuit de catre producator, agentul
de service sau o alta persoana autorizata pentru a evita eventualele pericole.

Nu depozitati substante explozive precum recipienti cu aerosoli, cu propulsie inflamabila.
Aparatul trebuie scos din priza dupa utilizare si inainte de a efectua proceduri de mentenanta.
ATENTIE: nu obstructionati caile de ventilatie din structura aparatului sau din incinta acestuia.
ATENTIE: nu utilizati alte metode decat cele recomandate de producator pentru decongelare
(dispozitive sau alte masuri pentru a accelera procesul de deconcelare).

ATENTIE: Nu avariati circuitul agentului frigorific.
ATENTIE: Nu utilizati dispozitive electrice in interiorul compartimentelor de depozitare alimente
daca acestea nu sunt recomandate de producator.

ATENTIE: Va rugam sa aruncati congelatorul in conformitate cu regulile locale referitoare la gaz
imflamabil si agent de refrigerare.

ATENTIE: la pozitionarea aparatului va rugam sa va asigurati ca nu este blocat sau avariat
cablul de alimentare.

ATENTIE: Nu pozitionati prelungitoare sau alimentatoare portabile in spatele aparatului.

Nu utilizati prelungitoare sau adaptoare fara impamantare.
PERICOL: Risc de blocare al copiilor. Inainte de a arunca vechiul aparat frigorific:
-Desfaceti usile.
-Lasati rafturile pe pozitii astfel incat copiii sa nu poata urca usor.

Unitatea frigorifica trebuie deconectat de la sursa de curent inainte de instalarea diverselor
accesorii.

Agentul frigorific si spuma de ciclopentan utilizata pentru congelator sunt inflamabile. Astfel
cand un aparat frigorific este casat trebuie tinut departe de orice sursa de foc si trebuie
recuperat de o companie calificata in mod special pentru a preveni daune asupra mediului
inconjurator sau alte vatamari.

Pentru standard EN: Acest aparat se poate utilizat de copii cu varsta mai mare de 8 ani si de
persoane cu abilitati mentale si senzoriale reduse sau cele fara experienta daca sunt

supravegheati sau li s-au oferit instructiuni de utilizare intr-un mod sigur, intelegand pericolele
implicate. Copiii nu se vor juca cu aparatul. Curatarea si mentenanta nu se va efectua de catre
copii fara supraveghere.

Pentru standard IEC: Acest aparat nu este destinat persoanelor (inclusiv copii) cu abilitati
mentale si senzoriale reduse sau fara experienta si conostinte, daca nu sunt sub supraveghere
si daca nu li s-au oferit instructiuni referitoare la aparat de catre o persoana responsabila cu
siguranta acestora.

Copiii trebuie supravegheati pentru a va asigura ca acestia nu se joaca cu aparatul.
Pentru a evita contaminarea produselor alimentare, respectati urmatoarele instructiuni:


Daca deschideti usa de prea multe ori puteti duce la o crestere a temperaturii in
compartimentele podusului.
 Curatati regulat suprafetele si sistemele de evacuare accesibile care vin in contact cu
produsele alimentare.
 Curatati rezervoarele de apa daca nu au fost folosite de 48 de ore, goliti sistemul de
stocare a apei conectate la reteaua de apa, daca aceasta nu a mai fost scursa de 5 zile.
 Depozitati carnea cruda si pestele in recipiente corespunzatoare asa incat sa nu fie in
contact sau sa picure pe alte alimente.
 Compartimentele cu 2 stelute sunt potrivite pentru depozitarea alimentelor precongelate, a inghetatei sau a cuburilor de gheata (nota 2)
 Compartimentele cu 1, 2, sau 3 stelute nu sunt potrivite pentru congelarea alimentelor
proaspete. (nota 3)
 Daca aparatul este lasat gol mai mult timp, opriti-l, dezghetati-l, curatati-l, uscati-l si
lasati usa deschisa pentru a impiedica formarea mucegaiului in aparat.
Nota 1, 2, 3: Va rugam sa verificati daca se aplica produsului dvs.

2. INSTALARE
2.1 Locatie
Cand alegeti locul unde amplasati frigiderul asigurati-va ca podeaua in zona respective este
neteda si dreapta, iar incaperea este bine ventilate. Evitati sa amplasati aparatul langa o sursa
de caldura de ex: aragaz, boiler, calorifer. Deasemenea,, evitati sa expuneti aparatul in lumina
directa a soarelui deoarece consumul electric poate creste. Aceste aparat nu este destinat a fi
folosit in garaj sau in mediul extern. Nu acoperiti aparatul cu nici un tip de material.
Atunci cand instalati aparatul asigurati-va ca lasati un spatiu de 10 cm in ambele parti, 10 cm
distanta in spate si 30 cm distanta fata de tavan. Aceste masuri de amplasare permite aerului sa
circule corespunzator si ajuta la imbunatirea eficientei procesului de racire.

2.2 Inversarea usilor
Indepartati protectia
balamalei

1)

2) Indepartati balamaua de sus
4) Indepartati balamaua de mijloc cu o
surubelnita.

3) Scoateti usa frigiderului.
5) Scoateti usa de la congelator.

6) Inlaturati balamaua cu ajutorul unei
surubelnite, mutati balamaua inferioara in
partea stanga.

7) Montati usa aparatului pe balamaua
inferioara

9) Montati usa aparatului

10) Puneti la loc protectia balamalei

8) Montati balamaua din mijloc in partea stanga a unitati
Fotografia de mai sus este doar pentru referinta. Configuratia actuala depinde de produsul fizic
sau declaratia distribuitorului.

2.3 Cerinte de spatiu pentru usi
Usile aparatului trebuie sa se deschida la capacitate maxima.

2.4 Reglarea picioarelor

Pentru a face acest lucru ajustati cele doua picioare din fata ale aparatului frigorific.
Daca aparatul nu este aliniat corespunzator, usa si sigiliul magnetic nu vor fi acoperite corect.
Asigurati-va ca picioarele fac contact cu podeaua inainte de utilizare.
Rotiti picioarele in sensul acelor de ceasornic pentru a le slabi si invers pentru a le strange.

2.5 Curatare inainte de utilizare
Stergeti interiorul aparatului frigorific cu o solutie slaba cu bicarbonat de sodiu. Apoi clatiti
interiorul cu apa calda folosind un burete sau o laveta. Spalati rafturile si sertarele pentru salata
cu apa calda si detergent usor, dupa care uscati-le complet inainte de a le pune inapoi in
frigider. Curatati exteriorul cu o carpa umeda. Daca aveti nevoie de informatii suplimentare
vizitati sectiunea curatare.

2.6 Inainte de utilizarea frigiderului
Frigiderul utilizeaza o putere de 220~240V/50Hz, fluctuatii peste intervalul 187 ~ 264V pot
cauza erori in functionare sau avarii.
Nu deteriorati cablul de alimentare sub nici o forma pentru a asigura o buna functionare,
nu utilizati aparatul frigorific atunci cand cablul de alimentare sau priza in cauza sunt deteriorate.
Nu plasati substante inflamabile, explozive, volatile si puternic corozive in interiorul frigiderului

pentru a preveni eventualele avarii sau producerea de incendii ori alte tipuri de accidente.
Nu plasati obiecte inflamabile langa frigider pentru evitarea incediilor.
Acest produs este destinat uzului casnic si trebuie folosit doar pentru depozitarea
alimentelor. Conform standardelor nationale, nu trebuie folosite in alte scopuri cum ar fi:
depozitarea sangelui, a drogurilor sau alte produse biologice. Nu plasati obiecte cum ar fi sticle
sau compartimente sigilate in congelator prentru a preveni eventuale explozii ale obiectelor.
Nu depozitati gheata uscata in interiorul aparatului.
Inainte sa depozitati alimentele in frigider puneti aparatul in functiune si asteptati 24 de
ore pentru a va asigura ca acesta functioneaza corespunzator si pentru a acorda destul timp
reglarii de temperatura. Nu avariati cablul de alimentare sub nici o forma, nu folositi cablul de
alimentare daca acesta este avariat sau daca priza este uzata.

◆ Inainte de a baga aparatul in priza
Verificati daca priza pe care urmeaza sa o folositi este compatibila cu stecherul aparatului.
◆ Inainte de a porni aparatul
Nu puneti aparatul in functiune decat dupa 2 ore dupa ce l-ati amplasat.

2.7 Accesoriile interioare
Sunt incluse diverse rafturi de stocare fabricate din sticla sau plastic. Modele diferite pot
avea diferite combinatii.
Este recomandat sa montati unul dintre rafturile de sticla pe cea mai joasa pozitie, chiar
deasupra sertarelor pentru fructe si legume si sa il mentineti in aceasta pozitie. Pentru a realiza
acest lucru, trageti raftul spre dvs. pana cand acesta este complet liber iar apoi il puteti muta pe o
alta pozitie la o alta inaltime.
Utilizati acelasi procedeu in ordine inversa pentru a pozitiona raftul la o alta inaltime.
Pentru a va gestiona mai bine spatiul de stocare al frigiderului sau al congelatorului puteti
elimina dupa bunul plac unul sau mai multe rafturi, sertare, in functiile de nevoile dvs.

3. DESCRIERE PRODUS

Fotografia de mai sus este doar pentru referinta. Configuratia actuala depinde de produsul fizic sau declaratia
distribuitorului.

4. OPERARE
4.1 Pornirea aparatului

Fotografia de mai sus este doar pentru referinta. Configuratia actuala depinde de produsul fizic sau declaratia
distribuitorului.

Setarea“Min”：Temperatura usor mai ridicata
Setarea“Med”：Conditii normale de operare (pentru majoritatea situatiilor)
Setarea “Max”
：Cea mai rece temperatura
◆In timpul perioadelor cu temperaturi ridicate (ex. zilele calduroase de vara) este posibil
sa fie necesar sa comutati pe pozitia “Max.
◆Cand puneti pentru prima data in functiune aparatul, setati termostatul pe pozitia
“Med”.
Acordati suficient timp aparatului sa se raceasca inainte de a depozita alimentele. Este
recomandat sa asteptati 24 de ore.

4.2 Zgomote in interiorul unitatii
Este posibil sa auziti zgomote produse de aparatul frigorific. Majoritatea sunt perfect
normale, dar trebuie sa le acordati atentie.
Aceste zgomote sunt produse de circularea lichidului de racire in sistemul de racire al
aparatului. Zgomotele au devenit mai pronuntate odata cu introducerea CFC. Aceasta nu este o
problema si nu afecteaza performanta aparatului frigorific. In acest caz, motorul compresorului
functioneaza si pompeaza lichidul de racire in interiorul sistemului.

4.3 Sfaturi pentru depozitarea alimentelor
◆ Carnea sau pestele gatit trebuie depozitat cu un raft mai sus decat cea negatita pentru
a evita transferul de bacterii. Pastrati carnea cruda in compartimentul suficient de spatios pentru
a colecta lichidele ramase si acoperiti-l corespunzator. Plasati compartimentul pe cel mai jos raft.
◆ Lasati spatiu in jurul alimentelor pentru a permite aerului sa circule in interiorul
aparatului si asigurati-va ca toate partile componente sunt racite corespunzator.
◆ Pentru a evita pierderea sau transferul gusturilor sau uscarea alimentelor, acoperiti si
impachetati alimentele separat. Fructele si legumele nu necesita impachetare.

◆ Intotdeauna lasati semi-preparatele sa se raceasca inainte de depozitare. Acest lucru
ajuta la mentinerea temperaturii.
◆ Pentru ca aerul rece sa nu iasa din aparat, incercati sa limitati deschiderea usii de prea
multe ori. Va recomandam sa deschideti usa doar cand trebuie sa depozitati alimente sau sa le
scoateti.

4.4 Schimbarea becului
Inlocuirea becului din interior trebuie facuta de un prefesionist.

5. CURATARE
5.1 Decongelare
Auto-dezghetare pentru aparatele frigorifice “Frost Free”.

5.2 Curatarea in interior si exterior



Curatati regulat praful din spatele si de sub aparat pentru a imbunatati efectul de racire si
economisirea energiei.

Verificati garnitura usii regulat pentru a va asigura ca nu exista ramasite. Curatati garnitura
usii cu o carpa moale imbibata cu apa si detergent slab diluat.



Curatati regulat interiorul pentru a nu exista miros deranjant.



Opriti curentul inainte de a incepe curatarea, eliminati toate alimentele, recipientele si
cosul.



Folositi o carpa moale sau un burete pentru a curata interiorul aparatului, impreuna cu 2
linguri de bicarbonat de sodiu si un sfert de apa calda. Clatiti cu apa si stergeti. Dupa
curatare, deschideti usa si lasati aparatul sa se usuce natural inainte de a porni iar
aparatul.



Pentru zonele greu de curatat, precum spatii inguste, gauri sau colturi, este recomandat sa
le stergeti regulat cu o carpa moale, perie moale, si atunci cand este cazul impreuna cu
accesorii suplimentare precum un bat subtire, asigurandu-va ca nu contaminati cu bacterii
aparatul.



Nu folositi sapun, detergent, praf abraziv, spray de curate, deoarece acestea pot cauza
diverse mirosuri in interiorul aparatului sau pot contamina alimentele.



Curatati ramele de sticla, rafturile sau sertarele cu o carpa moale imbibata cu apa si
detergent diluat. Stergeti cu o carpa moale sau lasati-le sa se usuce natural.



Stergeti suprafata exterioara a aparatului cu o carpa moale imbibata cu apa si detergent
diluat. Stergeti apoi cu o carpa.



Nu folositi perii dure, bureti de sarma, perii de sarma, substante abrazive (precum pasta de
dinti), solventi organici (alcool, acetone), apa fiarta, obiecte alcaline sau acide, ce pot
dauna suprafata aparatului sau interiorul acestuia. Apa fierbinte sau solventii organici
precum benzenul pot deforma sau avaria partile din plastic.



Nu clatiti direct cu apa sau alte lichide in timpul curatarii pentru a evita scurt-circuite sau
pentru a nu afecta instalatia electrica dupa pornire.

5.3 Sfaturi privind curatarea
Poate aparea condens pe exteriorul unitatii. Acest lucru poate fi cauzat de o schimbare a
temperaturii din incapere. Stergeti orice urma de umiditate. Daca situatia persista, va rugam sa va
adresati un technician calificat.

6. MENTENANTA
6.1 Schimbarea becului interior
Acesta trebuie inlocuit de catre un profesionist.

6.2 Transportul/mutarea ulterioara a aparatului
In momentul transportului tineti aparatul de laturi sau de baza acestuia. In nici un caz nu mutati
aparatul tinandu-l de marginile superioare.

6.3 Service
Aceasta unitate frigorifica trebuie verificata de un inginer autorizat si trebuie folosite doar
componente de schimb originale. Sub nici o forma nu incercati sa reparati aparatul pe cont
propriu. Reparatiile efectuate de o persoana necalificata si fara experienta pot duce la accidente,
rani sau aparitia altor probleme tehnice. Contactati o persoana autorizata.

6.4 Oprirea pe perioade indelungate
Atunci cand nu folositi aparatul o perioada indelungata, scoateti-l din priza, scoateti alimentele si
curatati aparatul, lasand usa deschisa pentru a evita mirosurile neplacute.

6.5 Nu obturati gurile de ventilatie si evacuare.
6.6 Nu depozitati alimente cu temperaturi mai inalte aproape de
senzorul de temperatura.
6.7 Scoateti sertarul sau recipientul de refrigerare si puneti alimentele direct pe
suprafata din sticla.

7. Depanare
Urmatoarele probleme pot fi rezolvate de catre utilizator. Contactati un service daca problemele
persista.

Nefunctionarea
aparatului

Verificati daca aparatul este conectat la sursa de curent;
Tensiune mica;
Pana de curent sau siguranta sarita
Ambalati corespunzator alimentele cu miros puternic.

Miros

Functionarea
indelungata a
compresorului

Alimente alterate.
Curatati interiorul.
Este normal ca aparatul sa mearga mai mult timp vara
atunci cand termperatura ambientala este mai ridicata.
Nu introduceti o cantitate mare de alimente odata.
Nu introduceti alimentele pana cand nu s-au racit.
Deschiderea frecventa a usii.

Lumina nu functioneaza

Usa nu se inchide
corespunzator

Zgomote puternice

Verificati ca aparatul sa fie conectat la reteaua electrica,
verificati ca aceasta sa nu fie avariata.
Usa este blocata de alimente;
Prea multe alimente;
Aparatul este inclinat.
Verificati daca mancarea este asezata corespunzator,
daca aparatul este echilibrat.
Daca componentele aparatului sunt aranjate
corespunzator.
Whether the refrigerator parts are properly placed.

7.1 Sfaturi despre incalzire
◆Aparatul poate emite caldura in timpul operarii in special vara, lucru determinat de radiatiile
compresorului, fenomen perfect normal.
◆Condensare: fenomenul poate aparea pe suprafata exterioara si pe sigiliile usii atunci
cand umiditatea este mare, este normal, condensul poate fi indepartat cu o carpa uscata.
◆Bazaitul poate fi generat de compresor atunci cand acesta porneste sau se opreste.

8. Sfaturi pentru economisirea energiei
 Incercati sa nu deschideti foarte des usa mai ales atunci cand este umiditate mare sau foarte cald.
 Verificati ca aparatul sa fie bine ventilat.
 Atunci cand temperaturile sunt normale, pozitionati termostatul la mediu.
 Inainte de a depozita alimente asigurati-va ca acestea sunt racite la temperaturi potrivite.
 Straturile de gheata pot duce la cresterea consumului de energie, curatati interiorul
frecvent, mai ales daca stratul de gheata depaseste 3-5 mm grosime.

 In cazul condesatorului extern, peretele dorsal trebuie curatat intotdeauna de praf si alte
impuritati.
 Amplasati aparatul in zona cea mai racoroasa din camera, departe de caldura emanata de
alte aparate sau de conducte de incalzire si departe de lumina directa a soarelui.
 Raciti alimentele la temperatura camerei inainte de a le introduce in aparat. Supraincarcarea aparatului forteaza compresorul sa functioneze mai mult. Alimentele care se
congeleaza intr-un timp mai indelungat iti pot pierde calitatea sau se pot altera.
 Aveti grija sa ambalati corect alimentele, stergeti recipientele inainte de a le introduce in
aparat. Acest lucru reduce acumularea de gheata din interiorul aparatului.
 Suprafata de depozitare a aparatului nu trebuie tapetata cu folie de aluminiu, hartie cerata
sau servetele de hartie. Garniturile interfereaza cu circulatia aerului rece, determinand o
functionare mai putin eficienta a aparatului.
 Organizati alimentele si etichetati-le asa incat sa nu deschideti usa de prea multe ori si sa
cautati timp indelungat. Scoateti cat mai multe elemente odata si inchideti usa cat de
repede se poate.

9. ARUNCAREA PRODUSULUI
Unitatile vechi pot avea valoare reziduala. O metoda ecologica de aruncare a aparatului va
asigura reutilizarea materialelor sau reciclarea lor. Agentul de racire folosit in interiorul
circuitului de racire necesita proceduri specifice de eliminare. Asigurati-va ca nici o teava din
spatele aparatului nu a fost deteriorata inainte de a incepe procesul. Informatiile actualizate
despre astfel de proceduri pot fi gasite in cadrul consiliului judetean. Cand eliminati o astfel de
unitate, scoateti mecanismele de blocare si usa pentru a nu va rani.

Debarasarea corecta a produsului.
Acest simbol indica faptul ca pe teritoriul UE, acest produs nu trebuie debarasat impreuna cu
alte deseuri menajere. Pentru a preveni daunele asupra mediului inconjurator si a sanatatii
umane generate de debarasarea necontrolata, este necesara reciclarea responsabila pentru a
promova reutilizarea sustenabila a resurselor materiale. Pentru a returna aparatul folosit va
rugam sa utilizati sistemul local de colectare sau sa contactati distribuitorul de unde s-a
achizitionat.

