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SRX470NF+





        Nu permiteti copiilor sa manipuleze 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 racitorului

3



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

frigiderului 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.

Perete

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

 Plasati frigiderul catre un perete din spatele 

si nici mai mare decat 38°C
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Lumina LED

Balcoane
Rafturi

Chiller

Sertare
legume

Picioare reglabile
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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.
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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

11



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 mânerului uşii frigiderului

pasul 1

pasul 2

pasul 3
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Utilizarea panoului de control

1.0 Introducerea interfetei utilizatorului

1.1 Butoanele de operare

FRIDGE: Controlul temperaturii interioare a aparatului

SUPER: Selectați și deselectați modul SUPER
ALARM/VACATION: Ștergeți alarma pentru deschiderea ușii, selectați și deselectați 
                                  modul VACANȚĂ

SUPER: Selectați și deselectați modul SUPER

LOCK: Blocare si deblocare butoane

1.2 Afisajul LED

1. Afișajul pentru temperatura prestabilită
2. Simbol modul SUPER
3. Simbol modul VACANȚĂ
4. Simbol blocare/deblocare butoane

2.0 Ilustrarea butoanelor

Toate butoanele sunt valide doar in statusul de deblocare.

Se va auzi un sunet scurt dupa fiecare atingere a butoanelor.
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2.1 FRIDGE: Controlul temperaturii interioare a aparatului

Valabil doar pentru modul definit de utilizator.Urmati pasii de la capitolul 2.3 pentru
a deselecta modul SUPER sau VACANTA si atunci modul definit de utilizator se
va selecta.

2.2 SUPER: Pentru a selecta si a deselecta modul SUPER

Apasati butonul SUPER pentru a selecta modul SUPER. Dupa ce iconita(simbolul)
corespunzator va clipi timp de 5 sec., atunci modul SUPER va fi selectat.

Cand modul SUPER este selectat, iconita coespunzatoare va fi aprinsa iar pe ecran

va aparea 2ºC.
In modul SUPER, atingeti tasta FRIDGE, iconita modului SUPER va clipi de 3 ori, dar
temperatura frigiderului nu va putea fi schimbata.

Pentru a iesi din modul SUPER
- Apaati butonul SUPER pentru a deselecta modul SUPER
- Sau dupa 3 ore in care modul SUPER este activat si nu se mai apasa pe nici o tasta,
frigiderul va reveni la setarea anterioara activarii optiunii SUPER.

Atentie:
In modul SUPER, zgomotul aparatului poate fi putin mai ridicat decat la o functionare
normala

2.3 ALARM/VACATION: Pentru a anula alarma de usa deschisa, pentru a 
                      selecta si a deselecta modul VACANTA(VACATION)

Atingeti scurt butonul ALARM/VACATION pentru a opri alarma de usa deschisa.

Atingeti butonul ALARM/VACATION timp de 3 secunde pentru a selecta modul 
VACANTA. Dupa 5 secunde de clipire a iconitei modului VACANTA, acesta va fi
activat.

Can modul VACANTA este selectat, iconita modului VACANTA va fi aprinsa iar 

pe ecran va aparea 17ºC.
In modul VACANTA, butonul FRIDGE nu va raspunde la nici o atingere.
Apasand scurt butonul SUPER se va iesi din modul vacanta si se va intra in
modul SUPER.
Atingand butonul ALARM/VACATION timp de 3 secunde modul VACANTA se va
deselecta.

2.3 LOCK: Pentru a bloca si a debloca

Atingeti butonul LOCK timp de 3 secunde panoul de control se va bloca, aparand pe
afisaj iconita de blocare

In starea de blocare, atingeti orice buton, iar iconita de blocare/deblocare va clipi de
3 ori.

Atingeti din nou butonul LOCK timp de 3 secunde si atunci panoul de control se va
debloca, iar iconita de blocare/deblocare va afisa

In starea de deblocare toate butoanele sunt disponibile.

Daca nu se apasa nici o tasta timp de 25 secunde, panoul de control se va bloca 
automat.
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3.0 ALARMĂ UŞĂ DESCHISĂ

Daca usa ramane deschisa timp de 90 secunde, se va auzi alarma de usa deschisa.

Pentru a opri alarma de usa deschisa inchideti usa sau atingeti butonul de

ALARM/VACATION pentru a o anula.
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Poziționați alimentele în compartimentele aparatului frigorific, conform tabelului de mai jos:

Compartimentele frigiderului Tipul alimentului

Usa sau balcoanele 
racitorului

Alimente cu conservanti naturali, precum gemuri,

sucuri, alte bauturi, condimente.

Nu depozitati alimente usor perisabile.

Sertarul de legume 

Fructele, verdeturile si legumele trebuie asezate in

sertarul corespunzator din frigider

Nu depozitati in frigider banane, ceapa, cartofi, 

usturoi

Raftul de jos Carne proaspata de pui, peste, vita pentru un timp scurt
de depozitare

Rafturile de mijloc Alimente de uz zilnic, oua, etc.

Raftul de sus Alimente care nu necesita preparare, precum cele “gata
de mancat”,resturi de preparate, etc..
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Nu se formează cristale de gheaţă

161

340

Frigider(Răcitor) No-Frost

70/64

640 x 690 x 1931

595 x 650 x 1850
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