
 

 

 

Manual de instrucțiuni 

Combină frigorifică 

 

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile înainte de utilizare. 

Țineți acest manual de instrucțiuni într-un loc accesibil pentru o consultare ulterioară. 
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1. AVERTIZĂRI DE SIGURANȚĂ 

 

1) Avertizare – Țineți orificiile de aerisire curate în orificiul aparatului sau în structura 

încorporată. 

2) Avertizare – Nu folosiți dispozitivele mecanice sau alte dispozitive de accelerare a procesului 

de decongelare, altele decât cele recomandate de producător. 

3) Avertizare – Nu deteriorați circuitul de refrigerare. 

4) Avertizare – Nu folosiți aparatura electrică în interiorul compartimentelor de stocare a 

alimentelor doar dacă sunt cele recomandate de producător. 

5) Aparatul trebuie deconectat după utilizare și înainte de efectuarea mentenanței asupra 

aparatului. 

6) Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta începând de la 8 ani și peste și persoanele cu 

capacități fizice senzoriale sau mentale reduse doar dacă este utilizat într-un mod sigur și 

înțeleg pericolele implicate. Copii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și mentenanța 

utilizatorului nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere. 

7) Dacă cablul de alimentare este deteriorat, trebuie înlocuite de producător, agentul de service 

sau persoanele calificate pentru a evita pericolele. 

8) Vă rugăm să eliminați frigiderul în conformitate cu reglementările locale pentru folosirea 

gazelor inflamabile și a agentului de refrigerare. 

9) Înainte de eliminare demontați ușile pentru a împiedica prinderea copiilor. 

10) Aparatul este destinat utilizării în spații casnice și alte spații similare cum ar fi: 

- Bucătării de personal din magazine, birouri și alte medii de lucru 

- Ferme și clienți din hoteluri, moteluri și alte tipuri de reședințe; 

- Catering și alte tipuri similare de retail. 

11) Nu depozitați substanțele explozive cum ar fi cutiile de aerosoli cu agent inflamabil în acest 

aparat. 

!ESTE PERICULOS PENTRU ALTE PERSOANE ÎN AFARA PERSONALULUI AUTORIZAT DE A EFECTUA 

OPERAȚIUNI DE REPARAȚII CARE IMPLICĂ DEMONTAREA CARCASEI. 

!PENTRU A EVITA PERICOLUL DE ELECTROCUTARE NU ÎNCERCAȚI SĂ REPARAȚI SINGURI 

APARATUL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. INSTALAREA 

2.1 Locația 

 

Atunci când selectați o poziție pentru unitatea trebuie să vă asigurați că podeaua este plată și 

fermă și că încăperea este bine aerisită. Evitați amplasarea unității lângă o sursă de încălzire 

cum ar fi de ex.: aragaz, boiler sau radiator. Evitați acțiunea directă a razelor solare deoarece 

se poate crește consumul de energie. Temperaturile extreme ambientale pot cauza 

funcționarea necorespunzătoare a unității. Aparatul nu este creat pentru a fi folosit într-un 

garaj sau în exterior. Nu acoperiți aparatul cu o draperie. 

Atunci când instalați aparatul asigurați-vă că mai rămân 10 cm de spațiu liber pe ambele părți, 

10 cm în spate și 30 cm în partea de sus a aparatului. Acest lucru va permite circularea aerului 

în jurul răcitorului de vinuri și îmbunătățirea eficiențe procesului de răcire. 

 

2.2 Instalarea iluminării mânerului ușii 

1) Desfaceți șurubul din orificiile mânerului ușii. 

 
2) Introduceți mânerele în orificiile șuruburilor și împingeți-le pentru a le fixa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3) Prindeți capacele șuruburilor pe șuruburile de pe mânere. 

 

4) Scoateți capacele șuruburilor de pe orificiile șuruburilor de pe mânere. 

 
5) Scoateți șuruburilor și scoateți mânerele. 

 

6) Prindeți capacele șurubului pe orificiile mânerului ușii. 

 
 

 

 



 

7) Instalații mânerele pe orificiile mânerului ușii de pe partea opusă în conformitate cu 

instrucțiunile de instalare. 

 

 

2.3 Reversibilitatea ușilor 

1) Scoateți articulația de protecție. 

 
2) Scoateți balamaua din partea superioară 

 
3) Scoateți ușa zonei frigiderului. 

 
4) Scoateți balamaua din mijloc cu o șurubelniță. 

 



5) Scoateți ușa de la congelator 

 
6) Scoateți ansamblul balamalei cu o șurubelniță. Asamblați balamaua din partea de jos pe 

partea din stânga a dulapului cu o șurubelniță. 

 
7) Asamblați ușa camerei congelatorului pe balamaua inferioară. 

 
8) Asamblați balamaua din mijloc de partea din stânga a dulapului. 

 
9) Asamblați ușa frigiderului 

 
10) Scoateți blocajul. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4 Cerințele legate de spațiu 

 

Unitatea ușii trebuie să deschidă ușa conform imaginii. 

 

 

 

2.5 Echilibrarea aparatului 

Pentru a face acest lucru reglați picioarele de echilibrare din fața aparatului. Dacă aparatul 

nu este echilibrat, ușa și elementele magnetice nu vor fi acoperite corect. Asigurați-vă că 

piciorul atinge baza înainte de utilizare. Priviți în jos din partea de sus, în sens invers acelor 

de ceasornic. 

 

2.6 Curățarea înainte de utilizare 

Ștergeți interiorul aparatului cu o soluție cu bicarbonat de sodiu. Clătiți cu apă caldă folosind 

un burete sau o lavetă, Spălați etajerele și coșul de salată în soluție cu apă caldă cu săpun și 

uscați complet înainte de a înlocui unitatea. Curățați exteriorul aparatului cu o lavetă umedă. 

Dacă aveți nevoie de mai multe informații faceți referire la secțiunea curățare. 

 

2.7 Înainte de utilizarea unității 

Frigiderul are o putere de 220-240V/Hz AC, fluctuații de tensiune în intervalul 187-264 V vor 

cauza defectarea sau deteriorarea. 

Nu deteriorați cablul de alimentare și asigurați utilizarea sigură, nu îl folosiți dacă este uzat 

sau deteriorat. 

Nu așezați obiecte inflamabile, explozibile, volatile și foarte corozive în frigider pentru a 

preveni daunele care pot apărea asupra produsului sau accidentele de incendiu. 

Nu așezați obiecte inflamabile în apropierea frigiderului. 

Produsul este un frigider casnic și este recomandat doar pentru depozitarea alimentelor. 



În conformitate cu standardele naționale, frigiderele casnice nu deservesc altor scopuri, cum 

ar fi depozitarea sângelui, a medicamentelor sau a produselor biologice. 

Nu așezați în congelator obiecte cum ar fi recipiente îmbuteliate sau sigilate cu lichid cum ar 

fi cutii cu bere pentru a împiedica explozia și alte pierderi. 

Înainte de a introduce alimentele în frigider porniți-l și așteptați 24 de ore pentru a vă 

asigura că funcționează corect și lăsați-l să atingă temperatura corectă. Frigiderul nu trebuie 

să fie foarte plin. Nu deteriorați cablul de alimentare sub nicio formă pentru a asigura 

utilizarea sigură, nu îl folosiți atunci când cablul de alimentare este deteriorat sau ștecherul 

este uzat. 

Nu așezați obiecte inflamabile, explozibile, volatile și foarte corozive în frigider pentru a 

preveni daunele care pot apărea asupra produsului sau accidentele de incendiu. 

Nu așezați obiecte inflamabile în apropierea frigiderului. 

Produsul este un frigider casnic și este recomandat doar pentru depozitarea alimentelor. 

În conformitate cu standardele naționale, frigiderele casnice nu deservesc altor scopuri, cum 

ar fi depozitarea sângelui, a medicamentelor sau a produselor biologice. 

Nu așezați în congelator obiecte cum ar fi recipiente îmbuteliate sau sigilate cu lichid cum ar 

fi cutii cu bere pentru a împiedica explozia și alte pierderi. 

Înainte de a introduce alimentele în frigider porniți-l și așteptați 24 de ore pentru a vă 

asigura că funcționează corect și lăsați-l să atingă temperatura corectă. Nu trebuie să îl 

umpleți în exces. 

 Înainte de a îl introduce în priză. 

Trebuie să verificați că aveți o priză compatibilă cu ștecherul furnizat cu unitatea. 

Înainte de pornire! 

Nu se pornește decât după 2 ore de la mutarea aparatului. 

 

2.8 Accesoriile interioare 

Aparatul are diferite rafturi din sticlă sau plastic -fiecare model are combinații diferite. 

Trebuie să glisați complet raftul din sticlă pe cel mai jos rând deasupra recipientului pentru 

fructe și legume și să îl lăsați în această poziție. Pentru a face acest lucru trageți raftul de 

stocare până când poate fi rotit în sus sau în jos și îndepărtat. 

Faceți același lucru în ordine inversă pentru a introduce raftul la o înălțime diferită. 

Pentru a obține un volum maxim în compartimentul de depozitare pentru alimente 

proaspete, utilizatorul poate scoate unul sau mai multe rafturi, sertare în funcție de 

necesitățile zilnice. 

 

 



3. VIZUALIZAREA PRODUSULUI 

 
*cu puncte reprezintă poziția orificiului de aer și orificiul de retur 

*toate imaginile acestui manual de instrucțiuni au scop exemplificativ, faceți referire la 

unitatea individuală pentru detalii. 

 

4. FUNCȚIONARE 

4.1 Instrucțiuni de utilizare 

Controlul temperaturii 

Controlul temperaturii pentru compartimentul de depozitare al alimentelor 

 

(încorporat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(ecran extern) 

Taste 

A.SET: Tasta de configurare a vitezei 

Afișaj ecran 

1.viteza 1 

2.viteza 2 

3.viteza 3 

4.viteza 4 

5.viteza 5 

Ecran 

Pentru prima pornire, afișajul ecranului (inclusiv tasta luminoasă) va fi afișat ecranul complet 

pentru 3 s și apoi viteza din mijloc afișează nivelul. 

Afișarea nivelului normal de funcționare 

Dacă apare o eroare, LED-ul corespunzător luminos va oferi o afișare combinată a codului de 

eroare (afișaj). 

Unde nu este nicio eroare, lumina cu LED va afișa viteza actuală a frigiderului. 

Configurarea vitezei. 

Viteza va fi schimbată de fiecare dată când apăsați tasta SET. Apoi frigiderul va funcționa cu 

valoarea de setare după 15s. 



 

 

Funcția de răcire rapidă 

Introducere: Modul de răcire rapid circulare modulară 

Funcționare: Indicatorul luminos de răcire rapidă se aprinde și frigiderul funcționează la 2 C. 

Ieșire: 1. Funcționare 150 min în modul rapid de răcire. 

2. Prin reglarea temperaturii se poate ieși din modul rapid de răcire. 

• Controlul temperaturii congelatorului 

 

Temperatura congelatorului este relativ scăzută în poziția MAI RECE, în timp ce temperatura 

congelatorului este relativ ridicată în poziție RECE, astfel se folosește în mod poziția NORMAL. 

Dacă temperatura ambientală este ridicată pe timp de vară, temperatura trebuie să fie în intervalul 

între NORMAL și RECE. Dacă temperatura ambientală este sub 35 C, atunci trebuie să se configureze 

poziția RECE. 

Dacă temperatura ambientală este rece iarna, atunci temperatura trebuie să fie în intervalul 

NORMAL și MAI RECE. Dacă temperatura ambientală este sub 10 C, atunci poziția MAI RECE trebuie 

configurată. 

 

4.2 Zgomotele din interiorul aparatului! 

Puteți observa că aparatul face zgomote neobișnuite. Majoritatea sunt perfect normale, dar trebuie 

să aveți grijă la ele! 

Aceste zgomote sunt cauzate de circulația agentului de refrigerare din unitatea de răcire. Sunt mai 

pronunțate de la introducerea gazelor fără CDC. Acest lucru nu este un defect și nu va afecta 

performanța aparatului. Motorul compresorului funcționează pe măsură ce pompează agentul de 

refrigerare în sistem. 

 



4.3 Sfaturi pentru păstrarea alimentelor 

 

• Alimentele preparate/peștele trebuie depozitate pe un raft deasupra cărnii 

crude/peștelui crud pentru a evita transferul de bacterii. Păstrați alimentele 

crude într-un recipient care este suficient de mare pentru a colecta sucurile și 

acoperiți-l corect. Așezați recipientul pe cel mai jos raft. 

• Lăsați spațiu în jurul alimentelor pentru a permite circulația aerului în interiorul 

unității. Asigurați-vă că toate componentele unității sunt reci. 

• Pentru a preveni transferul de arome și uscarea lor, ambalați sau acoperiți 

separat alimentele. Fructele și legumele nu trebuie ambalate. 

• Lăsați alimentele semi-preparate să se răcească înainte de a le așeza în unitate. 

Acest lucru vă va ajuta să mențineți temperatura interioară a unității. 

• Pentru a împiedica ieșirea aerului rece din unitate, încercați să limitați numărul 

de deschideri ale ușii. Vă recomandăm să deschideți ușa doar dacă trebuie să 

introduceți sau să scoateți alimentele. 

4.4 Schimbarea becului 

Schimbarea becului se face de către persoanele specializate. 

5. CURĂȚAREA 

5.1 Decongelarea 

Auto-decongelare pentru frigiderele frost-free. 

5.2 Curățarea interiorului și exteriorului aparatului 

• Scoateți toate rafturile și coșul pentru salată. Pentru a scoate coșul pentru salată 

scoateți mai întâi raftul inferiorul al ușii. 

• Ștergeți interiorul aparatului cu o soluție diluată cu bicarbonat de sodiu și apoi clătiți cu 

apă călduță folosind un burete sau o lavetă. Ștergeți pentru a usca înainte de a pune la 

loc rafturile și coșul pentru salată. 

• Folosiți o lavetă umedă pentru a curăța exteriorul și apoi ștergeți cu o lavetă standard. 

Asigurați-vă că ușa este închisă pentru a evita aderența pe ușa magnetică sau pe 

interiorul aparatului. 

• Grătarul condensatorului din spatele aparatului și componentele adiacente pot fi șterse 

folosind o perie moale. 

5.3 Sfaturi de curățare 

Condensul se poate produce pe exteriorul aparatului. Acest lucru poate fi cauzat de modificarea 

temperaturii încăperii. Ștergeți urmele de umezeală. Dacă problema persistă, contactați un tehnician 

calificat pentru asistență. 

 

6. MENTENANȚA 

6.1 Schimbarea becului interior 

Becul se schimbă de personalul specializat. 

6.2 Manipularea/mutarea cu grijă a aparatului 

Țineți de lateralele aparatului sau de bază atunci când îl mutați. Nu trebuie să ridicați 

sub nicio formă de marginile superioare. 



6.3 Service 

Aparatul trebuie întreținut de un inginer autorizat și trebuie folosite doar componente 

originale. Nu trebuie să încercați să efectuați operațiuni de reparație asupra aparatului. 

Reparațiile efectuate de persoanele neexperimentate pot provoca leziuni sau defectarea 

aparatului. Contactați un tehnician de specialitate. 

 

6.4 Oprirea pentru o perioadă lungă de timp 

Atunci când aparatul nu este folosit pentru o perioadă lungă de timp, deconectați-l de la 

sursa de alimentare, scoateți alimentele și lăsați ușa întredeschisă pentru a preveni formarea 

mirosurilor neplăcute. 

6.5 Nu obstrucționați ventilațiile de aer ale frigiderului 

6.6 Nu țineți alimentele fierbinți lângă senzorul de temperatură. 

6.7 Scoateți sertarul de congelare al frigiderului și așezați alimentele direct pe sticlă. 

 

7. Rezolvarea problemelor 

Următoarele probleme simple pot fi rezolvate de către utilizator. Vă rugăm să apelați 

serviciul de post-vânzare dacă nu se rezolvă problemele. 

 

Nefuncționare Atunci când congelatorul este introdus în priză și conectat la 
sursa de putere; 
Tensiune redusă; 
Eroare de putere sau circuit îndoit 

Miros Alimentele cu miros trebuie să fie ambalate; 
Dacă alimentele sunt stricate 
Dacă interiorul trebuie curățat 

Cooperare pe termen 
lung a compresorului 

Este normal ca frigiderul să funcționeze pe o perioadă mai 
lungă de timp vara atunci când temperatura ambientală este 
mai mare 
Nu introduceți multă mâncare în congelator 
Nu așezați alimentele până când acestea nu s-au răcit 
Deschiderea frecventă a ușii frigiderului 

Indicatorul luminos nu 
se aprinde 

Dacă frigiderul este conectat la sursa de alimentare, dacă 
indicatorul luminos este deteriorat. 

Ușa frigiderului nu este 
închisă corect 

Ușa frigiderului este blocată de ambalaje de alimente 
Prea multe alimente 
 

Zgomote tari Dacă alimentele sunt așezate echilibrat, dacă frigiderul este 
echilibrat 
Dacă componentele frigiderului sunt așezate corect 

 

7.1 Sfaturi de încălzire 

• Deschiderea frigiderului poate emite căldură în timpul funcționării în special 

vara, acest lucru este cauzat de radierea condensatorului și este un fenomen 

normal 



• Condensul: fenomenul de condens va fi detectat pe suprafața exterioară și 

garnitura congelatorului atunci când umiditatea ambientală este mare, acest 

lucru este un fenomen normal și condensul poate fi șters cu o lavetă uscată. 

• Buzz: un sunet va fi generat de compresorul în funcțiune în special atunci 

când îl porniți sau când îl închideți. 

8. SFATURI PENTRU ECONOMIA DE ENERGIE 

 

Nu încercați să deschideți ușa prea des în special atunci când vremea este umedă și foarte 

călduroasă. După ce deschideți ușa, închideți-o cât mai repede posibil. 

Verificați din când în când dacă aparatul este suficient de aerisit (circulația corectă a aerului în 

spatele aparatului). 

În condiții normale de temperatură, aranjați termostatul pe setarea din mijloc. 

Înainte de încărcarea aparatului cu pachete de mâncare proaspătă asigurați-vă că sunt răcite la 

temperatura ambientală. 

Stratul de gheață și de îngheț crește consumul de energie, astfel încât aparatul trebuie curățat dacă 

stratul are 3-5 mm grosime. 

Dacă este condensatorul extern, peretele din spate trebuie să fie fără praf sau alte impurități. 

• Aparatul trebuie amplasat în cea mai rece încăpere, la distanță de aparatele care produc 

căldură sau de conductele de căldură și în afara acțiunii directe a razelor solare. 

• Lăsați alimentele să se răcească la temperatura camerei înainte de a amplasa aparatul. 

Supraîncărcarea aparatului forțează funcționarea mai îndelungată a compresorului. 

Alimentele care se congelează mai lent își pot pierde calitatea sau se pot strica. 

• Asigurați-vă că ați ambalat alimentele corect și că uscați recipientele înainte de a le 

introduce în aparat. Acest lucru reduce formarea înghețului în interiorul aparatului. 

• Coșul de depozitare al aparatului nu trebuie tapetat cu folie din aluminiu, hârtie cerată. 

Acestea interferează cu circulația aerului rece, și fac aparatul mai puțin eficient. 

• Organizați și etichetați alimentele pentru a reduce deschiderea ușii și căutarea.  

 

9. ELIMINAREA 

Aparatele vechi au valoare reziduală. O metodă de eliminare care protejează mediul 

înconjurător va asigura că materialele prime valoroase vor fi recuperate și folosite din nou. 

Agentul de refrigerare folosit pentru unitate și materialele de izolare necesită proceduri de 

eliminare speciale. Asigurați că niciuna din țevile din spatele aparatului nu sunt deteriorate 

înainte de eliminare. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eliminarea corectă a produsului 

 
Eliminarea corectă a produsului 

Acest marcaj indică că acest produs nu trebuie eliminat cu alte deșeuri casnice în UE. Pentru 

a preveni daunele cauzate mediului înconjurător sau asupra sănătății umane reciclați 

responsabil pentru a promova reutilizarea sustenabilă a resurselor materiale. Pentru a 

returna dispozitivele uzate, folosiți sistemele de returnare și de colectare sau contactați 

furnizorul de unde ați achiziționat produsul.  

Pentru mai multe informații contactați autoritățile locale sau distribuitorul de unde ați 

achiziționat produsul. 

 

Specificațiile produsului 

Marca TEKA 

Model NFL 320 BLANCO 

Categoria Combina frigorifică 

Clasa de energie A+ 

Consumul de energie de kwh pe an, bazat 
pe rezultate standard de test în 24 de ore. 
Consumul actual de energie va depinde de 
modul de utilizare al aparatului și de locație. 

286kWh/an 

Volumul frigiderului (L) 219 L 

Volumul compartimentului stele  (L)  
Volumul congelatorului (L) 76 L 

Volumul altor compartimente (L) / 

Frost Free, compartiment frigider (DA/NU) Da 

Frost Free, compartiment congelator 
(DA/NU) 

Da 

Valoarea de creștere a temperaturii 15 ore 

Capacitatea de congelare (kg/24ore) 4kg/24ore 

Clasa climatică N/T 

Acest aparat se utilizează la o temperatură ambientală între 10 C și 38 C. 

Zgomot db(A) 40db(A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Specificațiile produsului 

Marca TEKA 

Model NFL 320 INOX 

Categoria Combina frigorifică 

Clasa de energie A+ 

Consumul de energie de kwh pe an, bazat 
pe rezultate standard de test în 24 de ore. 
Consumul actual de energie va depinde de 
modul de utilizare al aparatului și de locație. 

286kWh/an 

Volumul frigiderului (L) 219 L 

Volumul compartimentului stele  (L)  
Volumul congelatorului (L) 76 L 

Volumul altor compartimente (L) / 

Frost Free, compartiment frigider (DA/NU) Da 

Frost Free, compartiment congelator 
(DA/NU) 

Nu 

Valoarea de creștere a temperaturii 15 ore 

Capacitatea de congelare (kg/24ore) 4kg/24ore 

Clasa climatică N/T 

Acest aparat se utilizează la o temperatură ambientală între 10 C și 38 C. 

Zgomot db(A) 40db(A) 

 

Specificațiile produsului 

Marca TEKA 

Model NFL 340 BLANCO 

Categoria Combina frigorifică 

Clasa de energie A+ 

Consumul de energie de kwh pe an, bazat 
pe rezultate standard de test în 24 de ore. 
Consumul actual de energie va depinde de 
modul de utilizare al aparatului și de locație. 

286kWh/an 

Volumul frigiderului (L) 219 L 

Volumul compartimentului stele  (L)  
Volumul congelatorului (L) 76 L 

Volumul altor compartimente (L) / 

Frost Free, compartiment frigider (DA/NU) Da 

Frost Free, compartiment congelator 
(DA/NU) 

Nu 

Valoarea de creștere a temperaturii 15 ore 

Capacitatea de congelare (kg/24ore) 4kg/24ore 

Clasa climatică N/T 

Acest aparat se utilizează la o temperatură ambientală între 10 C și 38 C. 

Zgomot db(A) 40db(A) 

 

 

 

 

 

 



Specificațiile produsului 

Marca TEKA 

Model NFL 340 inox 

Categoria Combina frigorifică 

Clasa de energie A+ 

Consumul de energie de kwh pe an, bazat 
pe rezultate standard de test în 24 de ore. 
Consumul actual de energie va depinde de 
modul de utilizare al aparatului și de locație. 

286kWh/an 

Volumul frigiderului (L) 219 L 

Volumul compartimentului stele  (L)  
Volumul congelatorului (L) 76 L 

Volumul altor compartimente (L) / 

Frost Free, compartiment frigider (DA/NU) Da 

Frost Free, compartiment congelator 
(DA/NU) 

Nu 

Valoarea de creștere a temperaturii 15 ore 

Capacitatea de congelare (kg/24ore) 4kg/24ore 

Clasa climatică N/T 

Acest aparat se utilizează la o temperatură ambientală între 10 C și 38 C. 

Zgomot db(A) 40db(A) 

 

Specificațiile produsului 

Marca TEKA 

Model NFL 320 BLANCO 

Categoria Combina frigorifică 

Clasa de energie A++ 

Consumul de energie de kwh pe an, bazat 
pe rezultate standard de test în 24 de ore. 
Consumul actual de energie va depinde de 
modul de utilizare al aparatului și de locație. 

234kWh/an 

Volumul frigiderului (L) 250 L 

Volumul compartimentului stele  (L)  
Volumul congelatorului (L) 76 L 

Volumul altor compartimente (L) / 

Frost Free, compartiment frigider (DA/NU) Da 

Frost Free, compartiment congelator 
(DA/NU) 

Nu 

Valoarea de creștere a temperaturii 15 ore 

Capacitatea de congelare (kg/24ore) 4kg/24ore 

Clasa climatică N/T 

Acest aparat se utilizează la o temperatură ambientală între 10 C și 38 C. 

Zgomot db(A) 40db(A) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


