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Vă mulțumim pentru achiziționarea aparatului TEESA. Va rugam sa cititi cu atentie manualul 
inainte de a utiliza aparatul si pastrati manualul pentru consultari ulterioare. Distribuitorul 
nu isi asuma nici o responsabilitate pentru posibilele daune cauzate de utilizarea 
necorespunzatoare a aparatului. 

Va rugam sa cititi cu atentie manualul inainte de a utiliza aparatul si pastrati-l pentru 
consultari ulterioare.

Producatorul nu isi asuma nici o responsabilitate pentru posibilele daune cauzate de:
•	 instalarea sau conectarea defectuoasă
•	 funcționare incorectă
•	 utilizarea și manipularea necorespunzătoare

inStructiuni PriVind Siguranta

Pentru a folosi apartul corect si in siguranta, va rugam sa cititi aceste instructiuni de
siguranta inainte de instalare si utilizare:

•	 ⚠	Atentie: Nu atingeti cablurile expuse.
•	 ⚠	Atenție: Nu utilizați lada frigorifica dacă bănuiți ca orice conexiune ar putea fie umeda.
•	 Inainte de a conecta dispozitivul la priza, asigurati-va ca tensiunea de alimentare 

corespunde cu tensiunea necesara aparatului, inscrisa pe eticheta produsului 
•	 Nu puneti cablul de alimentare sau aparatul in apa sau alt lichid. Nu utilizati aparatul 

cand aveti mainile ude. 
•	 Aveţi grijă să nu fie obstrucţionate deschizăturile pentru ventilaţie din aparat 
•	 Nu dezasamblati sau reparati singur aparatul. 
•	 Opriți întotdeauna aparatul și deconectați-l de la rețeaua de alimentare inainte de curatare. 
•	 Produsele trebuie sa fie depozitate in recipiente sau sticle din plastic.
•	 Acest aparat nu poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani sau de catre persoane cu 

capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență și cunoștințe, decat 
daca aceștia sunt supravegheați sau instruiți în privința utilizării în siguranță a aparatului 
de catre o persoana responsabila cu siguranta lor. Copiii nu trebuie să se joace cu acest 
produs. Curățarea și întreținerea nu vor fi efectuate de catre copii, fără supraveghere.

•	 IMPORTANT: utilizati doar o singura sursa de energie la un anumit timp (sursa de alimentare 
AC 230 V / DC baterie de 12 V/ alimentare gaz). Nu conectati simultan la doua surse de 
alimentare!

•	 Orice reparație (inclusiv sistemul de răcire și racordul de alimentare cu gaz) poate fi 
efectuat numai de catre un tehnician calificat.

nota

•	 Distanţa dintre grilajul de ventilaţie și perete trebuie să fie de minim 10 cm. Această 
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distanţă nu trebuie modificată în nici un caz, iar orificiile de ventilaţie nu trebuie acoperite.
•	 Evitati amplasarea in locuri cu umiditate ridicata. 
•	 Evitati formarea stratului de gheata. Nu scufundați niciodată  unitatea în apă sau  

orice alt lichid. 
•	 Amplasaţi aparatul departe de sursele de aer cald. Eficienţa răcirii este redusă dacă 

aparatul este amplasat lângă surse de că ldură cum ar fi plita sau aragaz sau dacă este 
expus la lumina directă a soarelui.

•	 Asezati dispozitivul pe o suprafațã uscatã, plata și stabilã. 
•	 Inainte de utilizare curăţaţi interiorul aparatului cu o cârpă ușor umezită  după care 

ștergeţi cu o cârpă uscată.
•	 Lăsaţi preparatele calde să se răcească până la temperatura camerei, înainte de a le 

introduce în aparat.

indicaţii PriVind economiSirea energiei: 

•	 Pastrati lada frigorifica intr-un loc bine ventilat și să păstriti-l la distanță de sursa căldură 
sau lumină solară directă;

•	 Fantele de aerisire trebuie sa fie curate pentru a asigura fluxul de racireal  aerului.
•	 Lăsaţi preparatele să se răcească până la temperatura camerei, înainte de a le introduce 

în aparat.
•	 Evitaţi deschiderea prelungită și inutilă a capacului.
•	 Când s-a format un strat de gheaţă, dezgheţaţi aparatul.
•	 Setati temperatura optima.

deScriere ProduS

1. Indicator alimentare AC 
2. Indicator alimentare DC
3. Buton termostat (alimentare AC)
4. Buton termostat (alimentare cu gaz)
5. Nivel butelie gaz  (indica nivelul de gaz din cilindru numai cand flacara arde)
6. Nivela cu bula de aer
7. Racord  de alimentare cu gaz
8. Alimentare 12 V DC 
9. Cablu de alimentare retea 
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Functionare

aLimentarea de La retea – 230V ac

Nu utilizati niciodata 2 surse de alimentare in acelasi timp (de ex. de 
la retea si gaz, de la retea si baterie, baterie sau gaz).

Rotiti in sens orar termostatul (stanga) pana la pozitia de maxim. 
Dupa 1 ora, efectul de racire trebuie sa fie vizibil: gheata pe vaporizator. Termostatul da 
posibilitatea reglarii temperaturii din interiorul frigiderului. Dupa o perioada de racire de 5 
ore, termostatul se poate pozitiona pe temperatura dorita; pe aceasta pozitie functionarea 
este influentata de temperatura mediului inconjurator  si de frecventa deschiderii frigiderului.  
Pe pozitia de minim a termostatului, functionarea frigiderului este oprita. Oprirea frigiderului  
se face prin deconectarea alimentarii de la retea.

aLimentarea de La baterie (12 V dc)

Nu utilizati niciodata 2 surse de alimentare in acelasi timp (de ex. de la retea si gaz, de la 
retea si baterie, baterie sau gaz). Din motive de siguranta, la alimentarea de la baterie trebuie 
introdusa o siguranta pe circuitul de alimentare intre baterie si frigider. 

In cazul in care frigiderul este alimentat de la baterie, intotdeauna porniti frigiderul numai cu 
motorul masinii pornit. Daca porniti frigiderul cu motorul oprit se poate intampla ca bateria 
masinii sa se descarce si sa nu mai puteti porni masina. 

La alimentarea de la baterie, nu exista posibilitatea reglarii temperaturii de la termostat. 
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Inainte de a porni in excursie cu masina, raciti frigiderul si raciti de asemenea si alimentele  
inainte de a le pune in frigider. 

Pentru a porni frigiderul, conectati cablul de conexiune in soclul de 12 V din spatele 
frigiderului  si celalat capat conectati-l la priza brichetei masinii. Pentru oprirea frigiderului, 
deconectati cablul din priza de bricheta.

aLimentare Pe gaz

Utilizarea frigiderului atunci cand acesta se alimenteaza pe gaz este interzisa in spatii inchise, 
autovehicule sau pe barci. In acest caz, utilizarea este permisa numai in locuri bine ventilate.  
In toate cazurile, frigiderul trebuie protejat impotriva ploii sau stropirii cu apa.

Nu utilizati niciodata 2 surse de alimentare in acelasi timp (de ex. de la retea si gaz, de la retea 
si baterie, baterie sau gaz). 

Recipientul de gaz trebuie pastrat intr-un loc uscat, rece, intr-un spatiu aerisit, niciodata in 
pivnita sau subsol. Protejati recipientul de gaz de bataia directa a soarelui si nu-l expuneti la 
temperaturi mari. 

Frigiderul nu poate functiona la o presiune a gazului diferita ce cea inscrisa pe eticheta 
din spate. Este recomandat utilizarea unui reductor corespunzator pentru gaz. Pe durata 
conectarii frigiderului la butelia de gaz, stati deoparte de orice sursa de foc sau scanteie si 
nu fumati!

Conectati in ordinea urmatoare: butelia de gaz – reductor – frigider.  Evitati strangerea 
exagerata si indoirea furtunului de gaz. Verificati posibilele scurgeri de gaz cu apa cu sapun. 
Niciodata nu verificati scurgerile de gaz utilizand flacara deschisa. 
In cazul in care butelia se goleste, pentru umplerea buteliei opriti gazul si deconectati butelia 
de la reductor. Verificati totdeauna integritatea furtunului de gaz. In caz ca acestea prezinta 
deteriorari (porozitati, crapaturi, etc), inlocuiti-l imediat. Butonul pentru gaz (dreapta) este o 
combinatie intre controlul temperaturii si aprindere (piezo). 

Deschideti robinetul de la butelia de gaz , apasati pe butonul de gaz de pe frigider, asteptati 
aprox 15 secunde cu el apasat si apoi rotiti-l spre dreapta, un click al aprinzatorului piezo 
se va auzi si gazul se va aprinde. Tineti butonul in aceasta pozitie astfel incat flacara sa 
arda. S-ar putea ca aceasta procedura de aprindere sa se repete de cateva ori in special in 
cazul in care frigiderul nu a fost utilizat o lunga perioada de timp sau butelia de gaz a fost 
schimbata.   Verificati sa existe flacara de ardere, privind in orificiul din spatele frigiderului 
sau de deasupra frigiderului. Daca nu observati flacara inseamna ca gazul nu s-a aprins si 
procedura de aprindere trebuie repetata, dar asteptati cel putin 1 minut pentru dispersarea 
gazului inainte de a incerca din nou.
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Lasati butonul rotit spre dreapta la maxim catva timp; dupa o perioada de racire 
corespunzatoare, se poate roti butonul spre stanga. Pentru a opri functionarea  frigiderului 
pe gaz, opriti gazul de la butelie si rotiti butonul pe pozitia “press” (apasati).

curăţare Si mentenanta

•	 Înainte de curăţarea aparatului, acesta trebuie oprit. Deconectaţi aparatul de la sursa de 
alimentare (priza sau tensiune DC)

•	 Curăţaţi pereţii exteriori, spaţiul interior și piesele din dotare cu apă călduţă și puţin 
detergent. 

•	 Nu folosiţi în nici un caz soluţii de curăţare respectiv chimicale care conţin materiale 
abrazive sau acizi. 

•	 Nu utilizaţi aparate de curăţare cu abur! Pericol de rănire și deteriorare a aparatului. 
•	 Aveţi grijă ca apa folosită la curăţare să nu pătrundă în componentele electrice și în 

grilajul de ventilaţie.

dePanare

aparatul nu funcţionează
•	 Aparatul nu este pornit.
•	 Cablul de alimentare nu este conectat la priză sau a ieşit 

din priză
aparatul nu raceste 
produsele din interior

opriti-l si lasati-l intors cu susul in jos pentru cateva ore. 
Asezati aparatul corect si porniti-l din nou

racire neadecvata

•	 Alimentele depozitate depasesc linia de incarcare. 
•	 Usile se deschid/inchid frecvent 
•	 Ventilație slabă 
•	 Exista prea multe produse calde in interior. 
•	 Există o sursă de căldură în apropierea unități
•	 Temperatura setata este neadecvata. 

zgomot de lichide in 
interiorul unității

•	 Acest lucru este perfect normal, nu a survenit nici o 
defecţiune.

zgomote neobişnuite •	 Lada frigorifica nu este asezata pe suprafata stabila. 
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SPeciFicatii: 

•	 Capacitate: 42 l
•	 Temperatura de racire: 5°C ~ 10°C
•	 Clasa climatica: 10°C~32°C (SN/N)
•	 Izolatie: C5H10 (ciclopentan)
•	 Agent frigorific: NH3 85 g
•	 Putere maxima:  90 W
•	 Tip gaz: butan si propan
•	 Categoria  gaz: I3B/P (37)
•	 Consumul de gaz la o putere de: 180 W; <13 g/h
•	 Consum: 1,3 kWh/24 h
•	 Alimentare:  220-240 V; 50/60 Hz; 90 W; 0,39 A
•	 Alimentare: DC 12 V; 90 W; 7,5 A
•	 Greutate: 18 kg

Romania
Reciclarea corecta a acestui produs
(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)

Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu 
alte reziduuri din gospod arie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului 
inconjurator sau a san ata tii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de 
reziduuri si să-l reciclati in mod responsabil pentru a promova refolosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati să ia legatura fie 
cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care 
pot depozita acest produs in vederea reciclarii sale ecologice. Utilizatorii institutionali sunt rugati să ia legatura cu furnizorul și să verifice 
condițiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

Distribuit de Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.
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