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Informació de seguretat

Per assegurar un ús correcte d'aquest aparell i per a la vostra seguretat, si us plau, llegiu aquest manual
completament abans de començar a utilitzar el dispositiu.

Per a la vostra seguretat i per garantir un ús correcte, abans d'instal·lar i utilitzar per primera vegada
l'aparell, llegiu atentament aquest manual, inclosos els consells i advertiments. Per evitar errors
innecessaris i accidents, assegureu-vos que totes les persones que utilitzin l'aparell en coneguin bé el
funcionament i les característiques de seguretat. Deseu aquestes instruccions i assegureu-vos que
romanguin amb l'aparell en cas de trasllat o venda, de manera que totes les persones que l'utilitzin
estiguin degudament informades sobre les seves condicions d'ús i seguretat.

Seguiu les precaucions de seguretat d'aquest manual, ja que el fabricant no es fa responsable dels
danys a persones o propietat causats per defecte.
Seguretat infantil i de persones vulnerables
• Aquest aparell el poden utilitzar nens a partir de 8 anys i persones amb capacitats físiques,
sensorials o mentals reduïdes o amb manca d'experiència i coneixements sempre que
estiguin sota la supervisió d'un adult o comprenguin els perills relacionats amb l'ús de l'aparell .
• Els nens de 3 a 8 anys poden posar i treure productes d'aquest aparell.
• L'ús per nens ha d'estar supervisat per un adult per evitar que juguin
amb laparell.
• La neteja i el manteniment de l'aparell no l'han de fer nens, llevat que tinguin més de 8 anys i
estiguin sota la supervisió d'un adult.
• No deixeu que els nens s'acostin als embalatges. Hi ha risc d'asfíxia.
• Per desfer-vos de l'aparell, traieu l'endoll del corrent, talleu el cable de connexió (el més a prop
possible de l'aparell) i traieu la porta per evitar que algun nen pateixi una descàrrega elèctrica o
quedi tancat a l'interior.
• Si aquest aparell, que té juntes magnètiques, és per substituir un aparell vell que tingui un
tancament de moll (pestil) a la porta o la tapa, assegureu-vos d'inutilitzar aquest tancament de
moll abans de desfer-se de l'aparell antic. D'aquesta manera evitareu que es converteixi en un
parany mortal per a un nen.
Seguretat general
ADVERTÈNCIA! No obstruïu les obertures de ventilació internes i externes de l'aparell.
ADVERTÈNCIA! No utilitzeu dispositius mecànics o altres mitjans per accelerar
el procés de descongelació, llevat dels recomanats pel fabricant.
ADVERTÈNCIA! No faci malbé el circuit de refrigerant.
ADVERTÈNCIA! No utilitzeu altres aparells elèctrics (com les gelateres) dins
dels aparells de refrigeració llevat que estiguin aprovats per aquest ús pel fabricant.
ADVERTÈNCIA! No toqueu la bombeta si ha estat encesa durant molt de temps perquè podria
estar molt calenta.1)
¡. ADVERTÈNCIA! Quan col·loqueu l'aparell, assegureu-vos que el cable d'alimentació no es faci
malbé o quedi atrapat.
ADVERTÈNCIA! No poseu bases d'endolls múltiples ni fonts d'alimentació portàtils a
la part posterior de l'aparell.
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• No guardeu en aquest aparell substàncies explosives com aerosols amb propulsor
inflamable.

1) Si hi ha una llum al compartiment.
• El circuit de refrigerant de l'aparell conté isobutà (R-600a), un gas natural amb un alt nivell de
compatibilitat ambiental, però inflamable.
• Durant el transport i la instal·lació de l'aparell, assegureu-vos de no fer malbé cap
dels components del circuit de refrigerant:
- eviteu flames exposades i fonts d'inflamació
- ventileu bé l'habitació on es troba l'aparell
• És perillós alterar les especificacions del producte o modificar-lo.
Qualsevol dany al cable pot causar un curtcircuit, foc i/o descàrrega elèctrica.
• Aquest aparell s'ha dissenyat per ser utilitzat a domicilis i llocs similars
com:
- àrees de cuina del personal a botigues, oficines i altres entorns
laborals;
- granges i per clients en hotels, motels i altres entorns residencials;
- entorns d'allotjament i esmorzar;
- restauració i aplicacions semblants no minoristes.
¡. ADVERTÈNCIA! Qualsevol component elèctric (endoll, cable d'alimentació, compressor,
etc.) ha de ser substituït per un agent de servei autoritzat o personal qualificat.
ADVERTÈNCIA! La bombeta subministrada amb aquest aparell és “d'ús especial”
i només es pot fer servir amb l'aparell subministrat. Aquesta bombeta d'ús especial no es pot utilitzar per
a il·luminació domèstica.1)
• El cable d'alimentació no s'ha d'allargar.
• Assegureu-vos que l'endoll no quedi aixafat o fet malbé per la part posterior de l'aparell. Un endoll
aixafat o danyat es pot sobreescalfar i provocar un incendi.
• Assegureu-vos que podeu arribar a l'endoll de l'aparell.
• No estireu el cable d'alimentació.
• Si la presa de corrent està solta, no introduïu l'endoll. Hi ha risc de
descàrrega elèctrica o incendi.
• No utilitzeu l'aparell sense la bombeta.
• Aquest aparell pesa molt. Aneu amb compte en moure'l.
• No traieu ni toqueu elements del compartiment del congelador amb les mans humides/mullades,
ja que podria patir abrasions a la pell o cremades per congelació.
• Eviteu lexposició prolongada de laparell a la llum solar directa.
Ús diari

• No apliqueu calor a les parts plàstiques de l'aparell.
• No col·loqueu productes alimentaris tocant la paret del darrere.
• Un cop descongelats, no torneu a congelar els aliments.1)
• Emmagatzemeu els aliments congelats preenvasats segons les instruccions del
fabricant d'aliments.1)
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• Seguiu estrictament les recomanacions d'emmagatzematge del fabricant del
aparell. Consulteu les instruccions corresponents.

1) Si hi ha una llum al compartiment.
• No col·loqueu begudes carbòniques o amb gas al congelador, ja que es crea
pressió al recipient i aquest podria arribar a explotar i provocar danys a l'aparell.1)
• Els pols poden causar cremades per congelació si es consumeixen
directament de l'aparell.1)
• Per evitar la contaminació dels aliments, respecti les instruccions següents.
• Obrir la porta durant molt de temps pot provocar un augment significatiu de la temperatura als
compartiments de l'aparell.
• Netegeu periòdicament les superfícies que puguin entrar en contacte amb aliments i els
sistemes de drenatge accessibles.
• Netegeu els dipòsits d'aigua si no s'han utilitzat durant 48 hores; purgueu el sistema d'aigua
connectat a un subministrament d'aigua si no s'ha extret aigua durant 5 dies.
• Emmagatzemeu la carn i el peix crus en recipients adequats, de manera que no estiguin en
contacte amb altres aliments o degotin sobre ells.
• Els compartiments d'aliments congelats de dues estrelles (si l'aparell en disposa) són adequats
per emmagatzemar aliments precongelats i
emmagatzemar o fer gelats i glaçons.
• Els compartiments d'una, dues i tres estrelles (si l'aparell en disposa) no són adequats per congelar
aliments frescos.
• Si l'aparell es deixa buit durant molt de temps, apagueu-lo, descongeleu-lo,
netegeu-lo, assequeu-lo i deixeu la porta oberta per evitar que aparegui floridura a l'interior.

Cura i neteja
• Abans de fer el manteniment, apagueu l'aparell i desconnecteu l'endoll de la presa de corrent.
• No netegeu l'aparell amb objectes metàl·lics.
• No utilitzeu objectes esmolats per eliminar el gebre. Utilitzeu un rascador de
plàstic.1)
• Examineu periòdicament el desguàs de la nevera per veure si conté aigua descongelada. Si cal,
netegeu el desguàs. Si el desguàs està encallat, l'aigua s'acumularà al fons de l'aparell.2)

Instal·lació
Important! Per a la connexió elèctrica, seguiu atentament les instruccions de les seccions
específiques.
• Desembaleu l'aparell i comproveu que no estigui malmès. No connecteu l'aparell si està malmès.
Informe de possibles danys immediatament al lloc on el va comprar. Si l'aparell està malmès,
conserveu l'embalatge.
• És aconsellable esperar com a mínim quatre hores abans de connectar l'aparell
perquè l'oli torni al compressor.
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• Al voltant de l'aparell hi ha d'haver una circulació d'aire adequada, ja que si no es pot
produir un sobreescalfament. Per aconseguir una ventilació adequada, seguiu les
instruccions d'instal·lació.

1) Si hi ha una llum al compartiment.
2) Si hi ha un compartiment per a aliments frescos.

• Sempre que sigui possible, els separadors del producte han d'estar en contacte amb
una paret per impedir el contacte amb les parts calentes (compressor, condensador) i
evitar possibles cremades.
• L'aparell no ha d'estar situat a prop de radiadors o fogons.
• Assegureu-vos que l'endoll estigui accessible després de la instal·lació de l'aparell.
Manteniment
• Qualsevol reparació elèctrica necessària per al manteniment de l'aparell l'ha de fer
un electricista qualificat o una persona competent.
• Aquest producte ha de ser reparat per un centre autoritzat i només cal que
utilitzar peces de recanvi originals.
Estalvi d'energia
• No poseu aliments calents a l'aparell.
• No col·loqueu paquets d'aliments molt junts ja que això impedeix la circulació
de l'aire.
• Assegureu-vos que el menjar no toqui la part posterior dels compartiments.
• Si se'n va la llum, no obriu la porta.
• No obriu la porta amb freqüència.
• No mantingueu la porta oberta durant massa temps.
• No poseu el termòstat a temperatures excessivament fredes.
• Tots els accessoris, com calaixos i prestatges, s'han de mantenir al seu lloc per a un
consum d'energia més baix.
Protecció del medi ambient
Aquest aparell no conté gasos que puguin fer malbé la capa d'ozó, ni al seu circuit
de refrigerant ni als materials d'aïllament. L'aparell no s'ha de llençar juntament amb els
residus urbans i les escombraries. L'escuma aïllant conté gasos inflamables: l'aparell s'ha
d'eliminar d'acord amb les regulacions corresponents de les autoritats locals. Eviteu danyar
la unitat de refrigeració, especialment lintercanviador de calor.
Els materials utilitzats en aquest aparell marcats amb el símbol són reciclables.
El símbol que figura al producte o al seu embalatge indica que aquest
producte no es pot tractar com a residu domèstic. S'ha de portar a la deixalleria
dedicada al reciclatge d'equips elèctrics i electrònics. Si es desfà d'aquest
producte correctament i sense manipular-lo inadequadament, ajudarà a prevenir
possibles conseqüències negatives per al medi ambient i la salut de les persones. Per
obtenir informació més detallada sobre el reciclatge d'aquest producte, poseu-vos en
contacte amb el vostre ajuntament, el servei de recollida d'escombraries o la botiga on vau
comprar el producte.
Materials d'embalatge
Els materials amb el símbol són reciclables.

4

CE

Tireu l'embalatge al contenidor corresponent per al reciclatge.
Eliminació de l'aparell
1. Desconnecteu l'endoll de la presa de corrent.
2. Talleu el cable elèctric i llenceu-lo.
ADVERTÈNCIA! Durant l'ús, el manteniment i l'eliminació de l'aparell, pareu
atenció al símbol de l'esquerra, que es troba a la part posterior de l'aparell (panell del darrere
o compressor) i és de color groc o taronja. És el símbol de risc dincendi. Hi ha materials
inflamables
a les canonades de refrigerant i al compressor. Mantingueu-vos allunyat de la font inflamable durant
l'ús, manteniment i eliminació.
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Visió general

Prestatge del congelador

Termòstat i Llum

Compartiments

Prestatges de vidre

Tapa del calaix
de verdures
Calaix de verdures

Aquesta il·lustració només és orientativa, els detalls poden no coincidir amb els del vostre aparell.
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Canvi d´orientació d´obertura de la porta
Eines necessàries: Tornavís Phillips, tornavís pla, clau hexagonal.
Comproveu que l'aparell estigui desendollat i buit.
Per treure la porta cal inclinar l'aparell cap enrere. Heu de recolzar-lo sobre una cosa
resistent perquè no rellisqui durant el procés de canvi d'orientació d'obertura de la porta.
Totes les peces extretes s'han de guardar per quan es torni a instal·lar la porta.
No tendeixi l'aparell pla, ja que es podria fer malbé el sistema de refrigerant.
El millor és que facin servir l'aparell 2 persones durant el muntatge.
1. Traieu amb cura la tapa de la frontissa superior amb un
tornavís pla.

2. Tornau la frontissa superior amb un tornavís
Phillips.

3. Traieu la tapa de l'orifici amb un tornavís pla.

4. Canvieu la tapa del costat esquerre al dret, després
aixequeu la porta superior i col·loqueu-la sobre una
superfície encoixinada perquè no es ratlli.
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Canvi d´orientació d´obertura de la porta
5. Destorneu la frontissa central i després aixequeu la
porta inferior i col·loqueu-la sobre una superfície
encoixinada per evitar que es ratlli.

6. Canvieu les tapes dels dos orificis centrals de l'esquerra
a la dreta.

7. Botigueu la part posterior de l'aparell sobre una superfície
encoixinada i descargoleu la frontissa inferior i la pota
d'anivellament.

8. Destornille i extraieu el passador de la frontissa inferior,
gireu l'abraçadora i canvieu-la.

Tornavar

Cargolar

8

Canvi d´orientació d´obertura de la porta
9. Instal·leu la frontissa del costat esquerre i la base de la
pota al costat dret. Després cargoli dues potes
d'anivellament amb les seves peces originals.

10. Canvieu les tapes dels dos orificis centrals de
l'esquerra a la dreta.

11. Botiga la part posterior de l'aparell sobre una
superfície encoixinada i tornavís la frontissa inferior i la
pota d'anivellament.

12. Poseu l'aparell dret i poseu la porta a la frontissa
inferior. Comproveu que el nucli de la frontissa
inferior estigui inserit a l'orifici de la porta. Després
canvieu la tapa de l'orifici de la frontissa de la porta
inferior, del costat esquerre al dret.
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Canvi d´orientació d´obertura de la porta
13. Instal·leu la frontissa central.

14. Instal·leu la porta superior amb la frontissa superior.

15. Colpegeu lleugerament la tapa de la frontissa i la tapa de
l'orifici de la part superior de l'aparell.
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Instal·lació
Espai necessari

Deixeu espai suficient per a la porta oberta.
Deixeu un espai mínim de 50 mm a cada costat.

Anivellació de l'aparell
Per realitzar aquest ajustament, reguleu les dues
potes d'anivellament de la part frontal de la unitat.
Si laparell no està anivellat, les portes i les
alineacions de la junta magnètica no estaran cobertes
correctament.
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Instal·lació
Ubicació

Instal·leu l'aparell en un lloc on la temperatura ambient coincideixi amb la classe de clima indicada a la placa de
característiques de l'aparell:
Classe de clima
SN

Temperatura ambient +10
° C a +32 ° C +16 ° C a +32

N

° C +16 ° C a +38 ° C

ST
T

+16°C a +43°C

Lloc
L'aparell s'ha d'instal·lar allunyat de les fonts de calor com ara radiadors, calderes, llum solar directa, etc.
Assegureu-vos que l'aire pugui circular lliurement per la part posterior de l'aparell. Per assegurar el millor
rendiment, si laparell es posiciona sota un armari suspès, la distància mínima entre la part superior de laparell i
larmari suspès ha de ser de 100 mm, com a mínim. Tot i això, l'ideal és que l'aparell no es posicioni sota armaris
suspesos. L'anivellament precís s'assegura mitjançant una o més potes ajustables de la base de l'aparell.

Atenció! L'aparell s'ha de poder desconnectar de la font d'alimentació; per tant, l'endoll ha d'estar fàcilment
accessible després de la instal·lació.

Connexió elèctrica
Abans de connectar, cal comprovar que la tensió i la freqüència indicades a la placa de característiques
coincideixin amb la font d'alimentació domèstica. L'aparell s'ha de connectar a una presa de terra. L'endoll del cable
d'alimentació es proporciona amb contacte per a aquest propòsit. Si la presa de corrent domèstic no té presa de
terra, connecteu l'aparell a una presa de terra independent per complir les regulacions elèctriques, consultant amb
un electricista qualificat.

El fabricant no assumeix cap responsabilitat si no observem les precaucions de seguretat anteriors.

Aquest aparell compleix les directives de la CEE.
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Ús diari

Ús per primera vegada
Neteja de l'interior
Abans de fer servir l'aparell per primera vegada, netegeu l'interior i tots els accessoris interns amb aigua tèbia i una
mica de sabó neutre per eliminar l'olor típica d'un producte nou, després assequeu-lo a fons.

Important! No utilitzeu detergents ni pols abrasives, ja que faria malbé l'acabat de l'aparell.

Ajust de la temperatura

4

L'aparell no pot funcionar amb la temperatura correcta si està en un lloc especialment

6

0 és apagat.

càlid o si obre la porta massa sovint.

Col·loqueu els diferents aliments en diferents compartiments segons la taula següent

Compartiments del frigorífic
Porta o safates del frigorífic

Tipus d'aliment
Aliments amb conservants naturals com pernil, sucs, begudes,
condiments.
No guardeu aliments peribles.

Calaix de verdures (i amanides)

Les fruites, herbes i verdures s'han de col·locar separades
al calaix de verdures.
No col·locar plàtans, cebes, patates ni alls a la nevera.

Prestatge del frigorífic – inferior

Carn, pollastre, peix crus (per a emmagatzematge a curt termini)

Refredador (calaix)
Prestatge del frigorífic – central

Productes lactis, ous

Prestatge del frigorífic - superior Aliments que no necessitin cuinar-se com a aliments
preparats, embotits, sobres.
Calaix/prestant congelador

Aliments per a emmagatzematge perllongat.
Prestatge/calaix inferior per a carn, pollastre i peix crus.
Prestatge/calaix central per a verdures, patates fregides
congelades.
Prestatge/calaix superior per gelat, fruita congelada, productes
fornejats congelats.
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Endolleu el vostre aparell. La temperatura interna està controlada mitjançant un
termòstat. Hi ha 8 ajustaments. L'1 és el mínim (menys fred) i el 7 el màxim (més fred),

Ús diari

Congelació d'aliments frescos
El congelador és apropiat per congelar aliments frescos i emmagatzemar aliments
congelats i ultracongelats durant períodes perllongats.
Col·loqueu els aliments frescos que s'han de congelar al congelador.
A la placa de característiques s'especifica la quantitat màxima d'aliments
que es poden congelar en 24 hores.
El procés de congelació dura 24 hores: durant aquest període no cal introduir altres aliments
per congelar.
Emmagatzematge d'aliments congelats
Quan s'engega per primera vegada o després d'un període fora de servei, abans d'introduir el
producte al compartiment s'ha de deixar funcionar l'aparell durant un mínim de 2 hores amb
la temperatura a la màxima potència de fred.
Important! Si es produeix una descongelació accidental, per exemple, a causa d'un tall de
llum prolongat, superior a l'indicat a la taula de característiques tècniques, mentre la
temperatura va pujant i els aliments es descongelen, aquests s'han de consumir com més
aviat millor o cuinar-se immediatament. Després es poden tornar a congelar (si han estat
cuinats).
Descongelació
Abans d'utilitzar els aliments ultracongelats o congelats, es poden descongelar al frigorífic
oa temperatura ambient, depenent del temps de què es disposi per a
fer-ho.
Els trossos petits, fins i tot es poden cuinar encara congelats, trets directament del congelador.
En aquest cas, la cocció trigarà més.
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Ús diari
Consells i suggeriments útils
Per ajudar-vos a obtenir el màxim rendiment del procés de congelació, seguiu aquests consells:

A la placa de característiques s'indica la quantitat màxima d'aliments que es poden congelar en 24 h.

El procés de congelació triga 24 hores. Durant aquest període no cal afegir més aliments per congelar.

Només cal congelar aliments d'alta qualitat, frescos i ben nets.
Prepareu els aliments en petites porcions perquè puguin congelar-se ràpida i totalment i per poder
descongelar després només la quantitat necessària.
Emboliqui els aliments en paper alumini o paper film i assegureu-vos que quedin hermètics.

No permeteu que aliments frescos, sense congelar, toquin els aliments ja congelats, perquè aquests últims
no augmentin la temperatura.
Els aliments amb poc greix es guarden millor i durant més temps que els més grassos; la sal redueix el
temps demmagatzematge dels aliments.
Els glaçons de gel, si es consumeixen immediatament després d'extreure'ls del congelador,
poden provocar cremades a la pell per congelació.
És recomanable anotar a cada paquet la data de congelació, per controlar el temps que porta congelat.

Consells per a l'emmagatzematge dels aliments congelats
Per obtenir el millor rendiment d'aquest aparell, cal que:
Comprovar que els aliments congelats comercials han estat conservats correctament al
comerç.
Assegureu-vos que els aliments congelats s'han traslladat de la botiga al congelador com més aviat millor.

No s'ha d'obrir la porta amb freqüència ni deixar-se obert més temps del necessari.
Un cop descongelats, els aliments es deterioren ràpidament i no es poden tornar a congelar.

No s'ha de superar el període d'emmagatzematge indicat pel fabricant.

Consells per a la conservació refrigerada d'aliments frescos
Per obtenir el millor rendiment:
No emmagatzemi a la nevera aliments encara calents ni líquids que s'evaporin.
Els aliments s'han d'embolicar o cobrir, especialment si tenen una olor forta.
Tots els tipus d'aliments: s'han de posar en bosses de polietilè i col·locar-se al prestatge de vidre, sobre
el calaix de les verdures.
Per seguretat, només cal conservar així un o dos dies, com a màxim.
Aliments cuinats, plats freds, etc.: s'han de cobrir i col·locar a qualsevol prestatge.
Fruites i verdures: s'han de netejar a fons i col·locar-se al calaix o als calaixos especial(s) proporcionats.
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Mantega i formatge: s'han de col·locar en recipients hermètics especials o embolicar-se en
paper alumini o bosses de polietilè perquè hi hagi la menor quantitat d'aire possible.
Ampolles de llet: han d'estar tapades i conservar-se a les safates de la porta.
Els plàtans, les patates, les cebes i els alls, si no estan empaquetats, no s'han de
conservar a la nevera.
Neteja
Per motius higiènics, l'interior de l'aparell s'ha de netejar regularment, inclosos els accessoris.

Precaució! L'aparell no ha d'estar connectat al corrent durant la neteja. Hi ha perill
d'electrocució! Abans de netejar-lo, cal apagar i desconnectar l'endoll de la presa de corrent o
bé apagar o desactivar el disjuntor o fusible. No netegeu mai l'aparell amb un dispositiu netejador
de vapor, ja que podria entrar humitat als components elèctrics i hi ha perill d'electrocució! El
vapor calent pot fer malbé les peces de plàstic. Abans de tornar a engegar l'aparell ha d'estar
completament
sec.
Important! Els olis eteris i els dissolvents orgànics poden fer malbé les peces de plàstic,
per exemple, el suc de llimona o el de la pell de taronja, l'àcid butíric, els netejadors que
contenen àcid acètic.
Neteja de l'orifici de desguàs
Per evitar que l'aigua de descongelació s'acumuli a l'interior del frigorífic, el
orifici de desguàs de la part posterior del frigorífic s'ha de netejar periòdicament. Utilitzeu un
producte netejador per netejar l'orifici, com es mostra a la figura de la dreta.

1) Si el condensador és a la part posterior de l'aparell.
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No es pot permetre que aquestes substàncies entrin en contacte amb les peces de laparell.
No cal utilitzar netejadors abrasius.
Traieu els aliments del congelador. Deseu-los en un lloc fresc, ben cobert.
Apagueu l'aparell i desconnecteu l'endoll de la presa de corrent o bé apagueu o desactiveu el disjuntor
del fusible.
Netegeu l'aparell i els accessoris de l'interior amb un drap i aigua tèbia. Després de netejar-lo, aclariu
amb aigua neta i assequi.
Un cop totalment sec, torneu a posar en marxa l'aparell.

Descongelació del congelador
Tot i això, el congelador s'anirà recobrint de gel progressivament i cal eliminar-lo.

No utilitzeu mai instruments esmolats per gratar el gel de l'evaporador, ja que podria fer-lo malbé.

Tanmateix, quan la capa de gel sigui molt gruixuda a l'interior, s'ha de descongelar completament, de la
manera següent:
Desconnecteu l'endoll de la presa de corrent.
Traieu els aliments emmagatzemats, emboliqueu-los en diverses capes de paper de diari i col·loqueu-los
en un lloc fresc.
Deixeu la porta oberta i poseu un recipient sota l'aparell per recollir l'aigua de la descongelació.

Quan hagi finalitzat la descongelació, eixugueu a fons l'interior.
Connecteu de nou l'endoll a la presa de corrent per tornar a posar en marxa el
aparell.

Substitució del llum

Precaució! Abans de substituir el llum heu de desconnectar l'aparell de la xarxa elèctrica.

Les dades tècniques del llum s'indiquen a l'etiqueta de característiques.
Per substituir el llum seguiu el procés següent: 1. Ajusteu el
botó de regulació de la temperatura al número “0” per apagar l'aparell.
2. Desendolleu l'aparell per assegurar-vos que esteu desconnectat de la xarxa elèctrica.
3. Traieu el cargol de la coberta del llum.
4. Traieu la coberta del llum.
5. Descobriu el llum.
6. Col·loqueu el nou llum enroscant en sentit
oposat, després col·loqueu de nou la coberta del llum i el cargol.
7. Endolleu l'aparell i reguleu el botó a la posició correcta.
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Solució de problemes

Precaució! Abans de resoldre els problemes, desconnecteu l'aparell de la xarxa elèctrica. Els problemes que no
s'indiquin en aquest manual només han de ser solucionats per un electricista qualificat o per una persona competent
equivalent.

Important! Durant el funcionament normal es poden escoltar alguns sons (compressor, circulació de
refrigerant).

Problema

L'aparell no funciona

Solució

Causa possible
El botó de regulació de la

Ajusteu el botó en un altre

temperatura està ajustat al número “0”.

número per encendre el

L'endoll d'alimentació no

aparell.
Connecteu l'endoll de xarxa.

està connectat o està fluix
El fusible està fos o és defectuós

Comproveu el fusible,
canvieu-lo si cal.

La presa de corrent és

Els funcionaments anòmals

defectuosa

de la xarxa han de ser
solucionats per un
electricista.

Els aliments estan
massa calents

La temperatura no està ajustada
correctament.

Consulteu la secció Ajust de la

La porta ha estat oberta durant

temperatura, al principi.

un període perllongat.

Obriu la porta només el
necessari.

S'han col·locat una gran
quantitat d'aliments encara calents a

temperatura temporalment en un

l'interior de l'aparell les darreres 24

ajustament més fred.

Ajusteu la regulació de la

hores.

L'aparell refreda
massa

L'aparell és a prop d'una font de
calor.

Consulteu la secció de

La temperatura està ajustada massa
freda.

Ajusteu la regulació de la

Instal·lació.

temperatura temporalment en un
ajustament menys fred.

Sorolls inusuals

L'aparell no està anivellat.

Reguli les potes.

L'aparell toca la paret o altres objectes.

Moveu lleugerament l'aparell.

Un component, per exemple, un tub

Si cal, doblegueu amb compte

de la part del darrere de laparell toca

el component per apartar-lo.

una altra part de laparell o la paret.

Hi ha aigua a terra
El panell lateral és calent

El forat de desguàs està

Consulteu la secció Neteja.

bloquejat.
El condensador és dins del panell.

Això és normal.

Si el funcionament anòmal persisteix, contacteu amb el centre de servei.
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Procés correcte de rebuig d´aquest producte

Segons la directiva Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE), els residus
WEEE han de recollir-se y tractar-se per separat. Si, en el futur, necessita desfer-se
d,aquest producte, NO el posi en els residus domèstics, envie-lo als punts de recollida
WEEE si existeixen.
Marca

Benavent

Model

F2PBH144X

Classe d,energía

A+

Certificació

CE

Consum anual d,energía

215kWh/any

Volum útil refrigerador

168L

Volum útil congelador

37L

Nombre d,estrelles

4

Sistema de descongelació

Defrost

Autonomía de manteniment

1200min

Capacitat de congelació

2.0kg/24h

Clase climàtica

ST

Nivell de soroll

42dB

Dimensions

545x555x1426 mm

Tensió

220-240V

Corrent

0.75A

MADE IN PRC
IMPORTAT PER- MB BENAVENT SLU
CARRER LA MAQUINA No48, GAVA, 08850 BARCELONA, SPAIN
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CERTIFICAT DE GARANTIA
Imprescindible la presentació de la factura de compra acompanyada del present certificat de garantia.
Riscos Coberts.
Aquest aparell està garantit contra qualsevol defecte de funcionament, sempre que es destini a ús domèstic, i es procedirà a la seva
reparació dins del termini de garantia i només per la xarxa de SAT autoritzats.
Els nostres electrodomèstics Benavent compten amb la garantia legal del fabricant que cobreix qualsevol avaria o defecte durant
36 mesos, des de la seva data factura de 1 de gener del 2022. En cas que fos necessari, nosaltres ens ocupem de qualsevol possible
incidència sempre que es degui a un component defectuós o fallada de fabricació.

Excepcions de garantia.
Que la data del certificat no coincideixi amb la data de venda de la factura original.
Avaries produïdes per cop, per caiguda o qualsevol altra causa de força major.
Si l¨aparell ha estat manipulat per personal no autoritzat.
Les avaries produïdes o derivades com a conseqüència d'un ús inadequat, per defectes d'instal·lació, per introduir
modificacions a l'aparell que n'alterin el funcionament.
• Posada en marxa, manteniment, neteges, components subjectes a desgast, llums, peces estètiques,
oxidacions, plàstics, gomes, carcasses i vidres.
•
•
•
•

• Els forns microones (a excepció dels integrables) i els forns sobretaula en el cas de qualsevol incidència de
funcionament, deuen portar-se al servei tècnic més proper per part del client. No es recullem ni reparen al domicili.

“AQUESTES EXCEPCIONS ANULEN LA GARANTIA, SENT LA REPARACIÓ A CÀRREC DEL CLIENT”
Període emparat en aparells segons llei de garanties en la venda de béns de consum Llei vigent és “RD 7/2021”

Sevei Tècnic Oficial:

911 08 07 06

Horari d'atenció Dilluns a divendres de 9h00 a 19h00. Telèfon de contacte_ 911 08 07 06 Mail de contacto_ info@mbbenavent.es web_
www.electrodomesticosbenavent. es Adreça de Servei tècnic oficial_Vidal i Ribes 8-10 08950 Esplugues de Llobregat Barcelona

