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Textul acestor instrucțiuni de utilizare

Aceste instrucțiuni de utilizare conțin informațiile importante 
necesare pentru utilizarea și controlarea aparatului.
Instrucțiunile de utilizare conțin următoarele secțiuni:

• Descrierea aparatului
• Punerea în funcțiune
• Funcționarea
• Oprirea aparatului
• Defecțiuni/Depanare
• Dezghețarea
• Curățarea
• Date tehnice
• Depozitarea aparatului după oprire
• Casarea
• Declarația de conformitate

Citiți instrucțiunile de utilizare în totalitate și nu folosiți produsul 
decât după ce le-ați înțeles.

Alte documente aplicabile
De asemenea, consultați documentele suplimentare furnizate 
(de ex., documentele de livrare) și standardele și legile 
relevante pentru a vă asigura că folosiți aparatul în siguranță și 
în mod corect.

Arhivarea
Păstrați instrucțiunile de utilizare, precum și alte documente 
furnizate, la îndemână, lângă aparat.

Sugestii, note și recomandări

Prezintă utilizatorului sugestii, note sau recomandări pen-
tru utilizarea produsului în mod eficient

Alte simboluri
Instrucțiunile de adoptare a unor acțiuni impun utilizatorului să 
îndeplinească o acțiune sau o procedură. Întotdeauna îndepliniți 
instrucțiunile în mod individual și în succesiunea ilustrată.

Structura instrucțiunilor:
 Instrucțiune de adoptare a unei acțiuni.

Detaliile rezultatelor, dacă este cazul.

Structura instrucțiunilor de utilizare
Avertismente
Avertismentele au următoarea structură:

Prioritatea avertismentelor
Avertismentele diferă în funcție de tipul de pericol după cum 
urmează:

 CUVÂNT DE 
AVERTIZARE!

Sursa pericolului.
Consecințele neconformității.

       Acțiunile care trebuie adoptate 
pentru a preîntâmpina pericolul.

  PRECAUȚIE! Identifică o situație periculoasă care, 
dacă nu este evitată, poate duce 
vătămări corporale minime sau medii.

AVERTISMENT! Identifică o situație periculoasă care, 
dacă nu este evitată, poate duce la 
deces sau la vătămări corporale grave.

PERICOL! Identifică o situație care implică pericol 
direct care, dacă nu este evitată, poate 
duce la deces sau la vătămări corporale 
grave.

NOTIFICARE Identifică o situație periculoasă care, 
dacă nu este eliminată, poate duce la 
prejudicii materiale.

Identifică substanțe inflamabile 
periculoase.
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Utilizarea prevăzută

Acest aparat poate fi folosit pentru expunerea alimentelor, 
inclusiv a băuturilor, pentru vânzarea cu amănuntul. 
Utilizare comercială înseamnă, de exemplu, utilizarea 
aparatului în restaurante, cantine, spitale și în unități 
comerciale ca brutării-patiserii, măcelării, supermarketuri 
etc.
Utilizare incorectă previzibilă:
Nu utilizați aparatul pentru următoarele aplicații:
• Stocarea și răcirea următoarelor substanțe:
- Substanțe instabile chimic, combustibile sau 

corozive.
- Medicamente, plasmă, preparate de laborator 

sau substanțe și produse similare, în temeiul 
Directivei 2007/47/CE privind dispozitivele 
medicale.

• Utilizarea în zone periculoase.
• Utilizarea în aer liber sau în zone umede și cu 

expunere la stropi de apă.
Utilizarea improprie a aparatului duce la deteriorarea sau 
alterarea bunurilor stocate.
Acest aparat de refrigerare profesional este destinat 
pentru stocarea, prezentarea și vânzarea alimentelor 
ambalate și băuturilor. Aparatul poate fi utilizat pentru 
expunerea comercială a băuturilor și alimentelor 
ambalate, este conceput pentru retragerea de către client 
a bunurilor răcite.
Nu stocați substanțe explozibile în dispozitiv, precum 
recipiente de aerosoli cu gaz combustibil.
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Instalarea incorectă și reparații

 Efectuați reparații și alte lucrări asupra aparatului doar 
atunci când acesta este deconectat vizibil de la priza 
electrică.

 Doar angajații serviciului de relații cu clienții sau alte 
persoane calificate pot efectua lucrările de reparații și 
alte lucrări asupra aparatului.

 AVERTISMENT:  În cazul în care cablul de alimentare 
este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către 
producător, agentul de service al producătorului sau 
persoane identic calificate, pentru a evita orice pericol.

 Instalați, conectați și casați aparatul doar conform 
descrierii din aceste instrucțiuni de utilizare.

Utilizarea neprevăzutăUtilizarea neprevăzută
 AVERTISMENT: AVERTISMENT: Mențineți libere de obstacole toate  Mențineți libere de obstacole toate 

orificiile de ventilare ale carcasei aparatului sau ale orificiile de ventilare ale carcasei aparatului sau ale 
structurii pentru încorporare.structurii pentru încorporare.

 Atunci când deconectați aparatul de la priza electrică,  Atunci când deconectați aparatul de la priza electrică, 
trageți de ștecăr, nu de cablu.trageți de ștecăr, nu de cablu.

 În cazul unei defecțiuni, scoateți ștecărul din priză sau  În cazul unei defecțiuni, scoateți ștecărul din priză sau 
decuplați siguranța.decuplați siguranța.

 Aveți grijă să nu se consume un produs care a fost  Aveți grijă să nu se consume un produs care a fost 
depozitat pentru o perioadă prea lungă de timp. Casați depozitat pentru o perioadă prea lungă de timp. Casați 
produsul care a fost depozitat pentru o perioadă prea produsul care a fost depozitat pentru o perioadă prea 
lungă de timp.lungă de timp.

 AVERTISMENT: AVERTISMENT: Nu depozitați substanțe explozive  Nu depozitați substanțe explozive 
precum tuburi de aerosoli cu propulsori inflamabili în precum tuburi de aerosoli cu propulsori inflamabili în 
aparat.aparat.

 Verificați ca tuburile de aerosoli să nu conțină propulsori  Verificați ca tuburile de aerosoli să nu conțină propulsori 
inflamabili înainte de a le depozita în aparat. Propulsorii inflamabili înainte de a le depozita în aparat. Propulsorii 
inflamabili sunt menționați în textul acestor instrucțiuni inflamabili sunt menționați în textul acestor instrucțiuni 
sau semnalați printr-un simbol de flacără imprimat pe sau semnalați printr-un simbol de flacără imprimat pe 
recipient.recipient.

 AVERTISMENT: AVERTISMENT:  Nu utilizați aparate electrice în   Nu utilizați aparate electrice în 
interiorul compartimentelor de depozitare a produselor, interiorul compartimentelor de depozitare a produselor, 
decât în cazul în care sunt de tipul celor recomandate decât în cazul în care sunt de tipul celor recomandate 
de producător.de producător.

 Dacă aveți un aparat cu încuietoare, nu păstrați cheia 
aproape de aparat sau la îndemâna copiilor.

Instrucțiuni de siguranțăInstrucțiuni de siguranță

Pericole pentru utilizatorPericole pentru utilizator

 Păstrați instrucțiunile de utilizare la îndemână, lângă 
aparat.

 Transferați instrucțiunile de utilizare următorului 
proprietar.

 Pentru a preveni vătămările și prejudiciile materiale, se 
recomandă instalarea aparatului neapărat de către două 
persoane.

 După dezambalarea acestuia, verificați dacă aparatul 
prezintă semne de deteriorare.

 Contactați furnizorul dacă este deteriorat. Nu conectați 
aparatul la rețeaua electrică.

 Evitați contactul prelungit al pielii cu suprafețe reci (de 
exemplu, refrigerate). Dacă este necesar, luați măsuri de 
precauție (de exemplu, mănuși).

 Nu utilizați aparatul în atmosfere potențial explozive.
 Nu permiteți pătrunderea în aparat a flăcărilor deschise 

sau a altor surse de aprindere.
 Nu utilizați încălzitoare electrice sau aparate de curățat 

cu vapori, flăcări deschise sau spray-uri de dezghețare 
pentru a dezgheța aparatul.

 Nu îndepărtați gheața cu obiecte ascuțite.
 AVERTISMENT: Nu deteriorați circuitul agentului 

frigorific.
 Dacă circuitul de refrigerare este deteriorat, ventilați 

bine încăperea și păstrați aparatul departe de surse de 
aprindere.

 AVERTISMENT: Aparatul conține materiale inflamabile 
și se recomandă manevrarea, repararea și casarea 
acestuia în mod corespunzător.

 AVERTISMENT: Nu utilizați dispozitive mecanice sau 
alte mijloace pentru a accelera procesele de dezghețare, 
altele decât cele recomandate de producător.

 Manipularea incorectă a agenților  Manipularea incorectă a agenților 
frigorifici inflamabilifrigorifici inflamabili

 Asigurați-vă că țevile circuitului agentului frigorific nu vor 
fi deteriorate.

 Nu permiteți pătrunderea în aparat a flăcărilor deschise 
sau a altor surse de aprindere.

 Nu utilizați dispozitive electrice în interiorul aparatului.

Dacă agentul frigorific se scurge:

 Evitați flăcările deschise și sursele de aprindere în 
apropierea zonei de scurgere.

 Ventilați bine încăperea.
 Înștiințați departamentul de relații cu clienții.

Depozitarea incorectă a 
substanțelor inflamabile

 Nu depozitați substanțe explozive sau tuburi de aerosoli  Nu depozitați substanțe explozive sau tuburi de aerosoli 
cu propulsori inflamabili (propan, butan, pentan etc.) cu propulsori inflamabili (propan, butan, pentan etc.) 
în aparat. Există pericolul ca scurgerile de gaze să fie în aparat. Există pericolul ca scurgerile de gaze să fie 
aprinse de componentele electrice.aprinse de componentele electrice.

 Verificați ca tuburile de aerosoli să nu conțină propulsori  Verificați ca tuburile de aerosoli să nu conțină propulsori 
inflamabili înainte de a le depozita în aparat. Propulsorii inflamabili înainte de a le depozita în aparat. Propulsorii 
inflamabili sunt menționați în textul acestor instrucțiuni inflamabili sunt menționați în textul acestor instrucțiuni 
sau semnalați printr-un simbol de flacără imprimat pe sau semnalați printr-un simbol de flacără imprimat pe 
recipient.recipient.

 Băuturile alcoolice sau alte recipiente care conțin alcool  Băuturile alcoolice sau alte recipiente care conțin alcool 
ar trebui închise etanș în scopul depozitării.ar trebui închise etanș în scopul depozitării.

RO
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Coșuri

Coșurile sunt disponibile ca accesorii.

Model Coș Încărcare max.

MRHsc
210 mm 28 kg

270 mm 31 kg

Accesorii

Încuietoarea cu cilindru este disponibilă pentru a proteja 
aparatul de accesul 
neautorizat.

Pentru a instala încuietoarea 
cu cilindru:

 Pe versiunile cu capac 
pentru gaura cheii: glisați 
capacul găurii cheii până 
când este expus orificiul 
pentru încuietoarea cu 
cilindru.

 Inserați încuietoarea cu 
cilindru în orificiul expus.

 Întoarceți cheia.
 Îndepărtați cheia.

Dimensiuni ale aparatuluiDescrierea aparatului

1. Afișaj temperatură
2. Canal de scurgere pentru dezghețare
3. Reglarea temperaturii
4. Plăcuță de tip/date
5. Grilă de ventilare compartiment compresor

Încuietoare pentru capace solide

Înălțimea (A): 825 mm  Adâncimea (B): 1.045 mm
Lățimea (C): 660 mm

NOTIFICARE Încărcare excesivă!
Prejudicii materiale.

RO
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Instalarea aparatului

Cerințe pentru locul instalării:
 Verificați dacă volumul încăperii în care se instalează 

aparatul este suficient de mare față de capacitatea 
agentului frigorific.

Capacitatea agentului frigorific este afișată pe plăcuța de tip.

• Evitați expunerea directă la lumina soarelui.
• Evitați apropierea de surse de căldură precum o sobă sau 

un încălzitor.
• Pardoseala trebuie să fie orizontală și plană.

 Asigurați-vă că priza nu este acoperită de 
aparat și este ușor accesibilă.

 Sursa de alimentare (C.A.) și tensiunea  Sursa de alimentare (C.A.) și tensiunea 
la punctul de funcționare trebuie să fie la punctul de funcționare trebuie să fie 
conforme cu detaliile de pe plăcuța de tip. conforme cu detaliile de pe plăcuța de tip. 
Plăcuța de tip este situată pe partea din Plăcuța de tip este situată pe partea din 
spate a aparatului.spate a aparatului.

 Conectați doar aparatul la o priză 
protejată de o siguranță care a fost împământată în 
conformitate cu reglementările corespunzătoare.

 Priza trebuie să fie legată la o siguranță de 10 A sau mai  Priza trebuie să fie legată la o siguranță de 10 A sau mai 
mult, trebuie să se afle la distanță de partea din spate a mult, trebuie să se afle la distanță de partea din spate a 
aparatului și trebuie să fie ușor accesibilă.aparatului și trebuie să fie ușor accesibilă.

 Nu conectați aparatul prin intermediul unor prelungitoare 
sau a unor prize de extensie.

Conectați aparatul doar cu un ștecăr și o priză legată la o Conectați aparatul doar cu un ștecăr și o priză legată la o 
siguranță împământată în mod corespunzător.siguranță împământată în mod corespunzător.

Punerea în funcțiune

Dezambalarea

 Duceți ambalajul la un punct de colectare oficial.
 Curățați interiorul aparatului înainte de a-l porni pentru 

prima dată, consultați secțiunea „Curățarea”.

PERICOL!
Materiale de ambalare și folie.

Pericol de asfixiere.

Nu permiteți copiilor să se joace cu 
materialele de ambalare.

Conectarea electrică

PERICOL!
Sursă de alimentare cu tensiune 
incorectă.
Prejudicii materiale sau vătămări 
corporale.

Asigurați-vă că sursa de alimentare 
are o tensiune conformă cu specifi-
cațiile din secțiunea „Date tehnice”.

PERICOL!
Raport inadecvat al agentului fri-
gorific față de volumul încăperii în 
care se instalează.
Risc de explozie.

  Asigurați-vă că încăperea în care 
instalați aparatul are un volum 
de 1 m³ per 8 g de agent frigorific 
R600a/R290, utilizat în aparat, în 
conformitate cu standardul EN 378.

 Spațiul de ventilare dintre marginea lăzii și podea este 
utilizat pentru a furniza aer de răcire pentru unitatea de 
refrigerare.

 Asigurați-vă că spațiul de ventilare 
dintre partea inferioară a lăzii și 
podea nu este blocat.

 Asigurați o distanță de cel puțin 
50 mm între grila de ventilare și 
perete.

 Aveți grijă ca spațiul dintre grila 
de ventilare și perete să nu fie 
obstrucționat.

 Asigurați-vă că grila de ventilare 
nu prezintă murdărie și corpuri 
străine.

 Aparatul disipează aer prin învelișul exterior.

 Nu așezați obiecte chiar lângă învelișul exterior al 
aparatului.

 Asigurați-vă că distanța dintre învelișul exterior al aparatului 
și articolele învecinate este de cel puțin 20 mm.

RO

min. 50 mm

min. 20 mm
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Pornirea și oprirea aparatului
Se recomandă curățarea interiorului aparatului înainte de a-l porni Se recomandă curățarea interiorului aparatului înainte de a-l porni 
pentru prima dată (consultați secțiunea „pentru prima dată (consultați secțiunea „CurățareaCurățarea”).”).

Pentru a porni aparatul:Pentru a porni aparatul:
Conectați aparatul la rețeaua electrică - aparatul este pornit.Conectați aparatul la rețeaua electrică - aparatul este pornit.
 Setați temperatura necesară, consultați „Setarea temperaturii”

Pentru a opri aparatul:Pentru a opri aparatul:
Scoateți ștecărul din prizăScoateți ștecărul din priză

Funcționarea

NOTIFICARE Temperatură incorectă a camerei.
Prejudicii materiale și capacitate de răcire 
redusă.
     Asigurați-vă că temperatura camerei 

corespunde clasei climatice a aparatului, 
consultați „Date tehnice”.

Setarea temperaturii
Temperatura poate fi ajustată la nesfârșit 
cu butonul de reglare. Există marcaje lângă 
butonul de reglare. Aparatul va atinge cea 
mai joasă temperatură atunci când este 
butonul este setat la 3 (***).

Pentru a seta temperatura, 
rotiți butonul de reglare la 
setarea necesară (* la ***) cu 
ajutorul unei șurubelnițe cu 
lamă plată.

Oprirea aparatului
Închiderea aparatului

 Scoateți ștecărul din priză 
sau rotiți butonul de reglare a 
temperaturii în sens antiorar până 
când se fixează în poziția Oprit.

Dacă este închis prin butonul de 
reglare a temperaturii, aparatul 
nu este deconectat de la rețeaua 
electrică.

Înainte de a opri aparatul pentru o perioadă 
lungă de timp

 Închideți aparatul.

 Scoateți ștecărul din priză sau decuplați siguranța.

 Curățați aparatul.

 Asigurați-vă că aparatul este uscat în interior și în exterior.

 Compartimentul interior nu trebuie să prezinte 
umezeală.

 În cazul în care capacul lăzii este închis atunci când 
aparatul rămâne oprit pentru o perioadă îndelungată, în 
interior se va forma un miros specific.

 Deschideți capacul lăzii și fixați-l pentru a preveni 
închiderea acestuia.

 Asigurați-vă că condițiile ambiante pentru depozitare 
respectă specificațiile din secțiunea cu titlul „Depozitarea 
aparatului după oprire”.

Afișaj temperatură
Termometrul afișează cea mai ridicată temperatură a 
produsului.
Este reglat și conceput pentru a fi afișate cu precizie doar 
temperaturile din intervalul 0°C - 20°C.

Tip intern

Înălțimea maximă de umplere
Marcajul de umplere din interiorul aparatului indică înălțimea 
maximă de umplere.

Nu depășiți marcajul de umplere atunci când așezați 
produse în aparat.

 

RO
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Curățarea
  

Curățați aparatul din șase în șase luni.

PRECAUȚIE!
Aburi fierbinți.
Vătămări corporale și prejudicii 
materiale.

   Nu utilizați echipamente de curățare 
cu aburi/cu înaltă presiune.

          
PERICOL!

Există risc de electrocutare dacă 
se utilizează o metodă de curățare 
incorectă.
Pericol de deces.

  Scoateți ștecărul din priză înainte de 
a începe curățarea.

NOTIFICARE Produse de curățare nepotrivite.
Deteriorarea aparatului.

   Nu utilizați produse de curățare concentrate 
fără a le dilua.

   Utilizați doar lavete textile moi și o soluție de 
curățat universală cu un pH neutru.

   Utilizați doar produse de curățare și de 
îngrijire compatibile cu alimentele în 
interiorul aparatului.

Defecțiuni/Depanare
Contactați cel mai apropiat departament de relații cu clienții 
dacă aparatul prezintă defecțiuni pe care nu le puteți 
remedia.
Pentru a fi sigur că cererea 
dvs. poate fi rezolvată rapid, 
notați denumirea tipului 
1, numărul de service 2 și 
numărul de serie 3 de pe 
plăcuța de tip și menționați-
le atunci când contactați 
departamentul de relații cu 
clienții. Poziția plăcuței de tip 
este ilustrată în secțiunea cu titlul „Descrierea aparatului”.

Defecțiune Cauze posibile Remediere
Aparatul nu 
răcește.

Butonul de reglare 
a temperaturii este 
în poziția Oprit.

Setați butonul de reglare a 
temperaturii la o poziție de 
răcire.

Ștecărul a fost 
deconectat din 
priză.

Conectați aparatul la priza 
electrică.

Sursa de alimentare 
a fost întreruptă.

Verificați sursa de 
alimentare.

Verificați siguranțele din 
sursa de alimentare.

Temperatura 
nu este 
suficient de 
scăzută.

Temperatură 
incorectă setată.

Setați temperatura corectă.

Afișajul 
termometrului este 
incorect.

Verificați temperatura cu un 
termometru suplimentar.

Ventilația este 
inadecvată.

Asigurați o ventilație 
adecvată.

Aparatul este situat 
prea aproape de o 
sursă de căldură.

Îndepărtați sursa de 
căldură.
Alegeți un loc potrivit 
pentru instalare.

Scoateți toate produsele.
Plasați un vas potrivit sub orificiul 
canalului de scurgere.
Scoateți dopul de la orificiul 
canalului de scurgere.
Aveți grijă să nu pătrundă apă 
în grila de ventilare sau la 
componentele electrice în timpul 
curățării.
Curățați compartimentul interior, 
pereții externi și componentele 
aparatului cu lavete textile 
adecvate și un amestec de apă 
călduță și soluție de curățare universală.
Uscați aparatul cu o lavetă textilă adecvată.
Compartimentul interior nu trebuie să prezinte umezeală.
Depozitele de praf de pe grila de ventilare cauzează un 
consum ridicat de energie.
Îndepărtați depozitele de praf de pe grila de ventilare.

Dezghețarea

După o lungă perioadă de utilizare, se poate forma un strat de 
gheață pe pereții compartimentului răcitorului.
Stratul de gheață se va forma mai repede dacă aparatul este 
deschis frecvent. Un strat gros de gheață crește consumul de 
energie. Prin urmare, trebuie să dezghețați răcitorul în mod 
regulat.

PRECAUȚIE!
Intensitate ridicată a luminii.
Leziuni oculare.

   Nu utilizați încălzitoare electrice sau 
aparate de curățat cu vapori, flăcări 
deschise sau spray-uri de dezghe-
țare.

   Nu îndepărtați gheața cu obiecte as-
cuțite. (Risc de deteriorare a pereți-
lor interiori)

Ștergeți apa rezultată în urma dezghețării cu un burete sau 
o lavetă textilă, din aparatele care nu prezintă un canal de 
scurgere.
Plasați un vas potrivit sub orificiul 
canalului de scurgere pentru a colecta 
apa rezultată în urma dezghețării.
Scoateți dopul de la orificiul canalului 
de scurgere.
Lăsați capacul aparatului deschis în 
timpul dezghețării.
Ștergeți apa rămasă rezultată în urma 
dezghețării cu o lavetă textilă după 
dezghețare.
Curățați aparatul; consultați „Curățarea”.

RO

Dezghețarea
Închideți aparatul.
Scoateți ștecărul din priză sau decuplați siguranța.
Înveliți produsele în hârtie sau pături și depozitați-le într-un 
loc răcoros.
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Depozitarea aparatului după oprire

Asigurați-vă că aparatul este uscat în interior și în exterior.
Compartimentul interior nu trebuie să prezinte umezeală.
Asigurați o temperatură a camerei între -10 ºC și +50 ºC.

Valorile exacte ale tensiunii corecte sunt afișate pe plăcuța 
de tip.

Emisiile acustice ale aparatului
Nivelul de zgomot în timpul funcționării aparatului este sub 70 
dB(A) (nivelul relativ de zgomot este 1 pW).

Date tehnice
Tensiunea

Specificație Valoare
Tip de curent Curent alternativ

Curent de declanșare a siguranței Între 10 A și 16 A

NOTIFICARE Temperatură a camerei inadecvată în 
timpul depozitării.
Prejudicii materiale.

   Asigurați o temperatură a camerei între 
-10 ºC și +50 ºC.

Casarea

Aparatul conține materiale reciclabile și materiale inflamabile.

Deconectați aparatul de la sursa de alimentare.

Decupați cablul de alimentare cu energie electrică pentru a 
face aparatul inutilizabil.

Nu casați pur și simplu aparatul împreună cu deșeuri 
menajere nesortate.

Asigurați-vă că aparatul este casat într-un mod profesional 
și corespunzător, în conformitate cu reglementările și legile 
locale actuale.

NOTIFICARE Scurgeri de agent frigorific și ulei.
Daune asupra mediului.

  Aveți grijă ca circuitul agentului frigorific 
să nu fie deteriorat în timpul procesului 
de casare.

RO

Clasa climatică
Clasa climatică [X] indică condițiile 
ambientale în care aparatul poate 
funcționa în siguranță.

Clasa climatică [Y] și clasa de 
temperatură [Z] definesc condițiile 
generale maxime în care aparatele 
funcționează perfect.

[X]
Clasa climatică

Temperatură max. a 
camerei

Umiditate relativă 
max.

3 25°C 60%
4 30°C 65%
7 35oC 75%
5 40oC 40%

Temperatura minimă a camerei din locul instalării este 10oC.

Informații suplimentare

- Alimentele se vor menține proaspete un timp mai îndelungat 
dacă sunt depozitate la temperatura corectă. Astfel, se poate 
preveni aruncarea inutilă a alimentelor.

- În cazul în care bobina condensatorului nu este curățată anual, 
eficiența aparatului se va reduce semnificativ.

- Perioada în care sunt disponibile piesele de schimb necesare 
pentru repararea aparatului de refrigerare cu o funcție de vânzări 
directe este de 10 ani.

- Durata minimă a garanției aparatului de refrigerare cu o funcție 
de vânzări directe, oferită de producător, importator sau 
reprezentantul autorizat este de doi ani. 

- Baza de date EPREL:
Din 1 martie 2021, informațiile despre etichetarea energetică 
și cerințele în materie de proiectare ecologică vor fi disponibile 
în baza de date europeană a produselor (EPREL). Puteți să 
accesați baza de date la următorul link: https://eprel.ec.europa.
eu/. Vi se va solicita să introduceți identificatorul de model. Veți 
găsi identificatorul de model pe plăcuța de tip.

[Y]
Clasa climatică Temperatura [°C] Umiditatea relativă 

[%]
CC1 25,0 60
CC2 32,2 65
CC3 40,6 75

Clasa de temperatură
[Z]

Clasa de temperatură Setare temperatură [°C]

K1 3,5
K2 2,5
K3 -1,0
K4 +5,0
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