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ΑΓΑΠΗΤΕ ΠΕΛΑΤΗ: 
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτόν τον καταψύκτη. Για να διασφαλιστεί ότι απολαμβάνετε την 
καλύτερη απόδοση από τον νέο καταψύκτη που αγοράσατε, παρακαλούμε να βρείτε λίγο χρόνο για 
να διαβάσετε τις απλές οδηγίες που υπάρχουν σε αυτό το φυλλάδιο. Παρακαλούμε να διασφαλίσετε 
ότι η απόρριψη του υλικού συσκευασίας εκτελείται σύμφωνα με τις τρέχουσες περιβαλλοντικές 
απαιτήσεις. Κατά την απόρριψη οποιωνδήποτε εξαρτημάτων του καταψύκτη, παρακαλείστε να 
επικοινωνείτε με το τοπικό τμήμα απόρριψης αποβλήτων για να λάβετε οδηγίες σχετικά με την 
ασφαλή απόρριψή τους. Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τον σκοπό για τον 

οποίο προορίζεται. 
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1 Προειδοποιήσεις ασφαλείας 
 
1.1 Προειδοποίηση 

 
 
 
 
 
 
 

Προειδοποίηση: Κίνδυνος πυρκαγιάς/εύφλεκτα υλικά. 

 
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ: 

 

Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση ή για χρήση σε παρόμοιους χώρους όπως κουζίνες 

προσωπικού που βρίσκονται σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας, αγροικίες και από πελάτες σε 
ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα περιβάλλοντα τύπου κατοικίας, περιβάλλοντα τύπου μικρού ξενοδοχείου (bed and breakfast), 
τροφοδοσία και παρόμοιες εφαρμογές που δεν περιλαμβάνονται στην λιανική πώληση. 
 

 

Εάν  το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί φθορά, θα πρέπει να αντικαθίσταται από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο 

σέρβις ή άλλους αρμόδιους τεχνικούς, για την αποφυγή κινδύνων. 

Μην  αποθηκεύετε εκρηκτικές ουσίες όπως δοχείο με αερολύματα με εύφλεκτο προωθητικό σε αυτή τη συσκευή. 

Η συσκευή πρέπει να αποσυνδέεται από το φις μετά τη χρήση και πριν από την εκτέλεση εργασιών συντήρησης από τον 

χρήστη στη συσκευή. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διατηρείτε ελεύθερες τις οπές εξαερισμού στο περίβλημα της συσκευής ή την 

ενσωματωμένη δομή της, απομακρύνοντας τυχόν εμπόδια. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή οποιαδήποτε άλλα μέσα για να επιταχύνετε 

τη διαδικασία απόψυξης, παρά μόνο εκείνα που συνιστώνται από τον κατασκευαστή. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην προκαλείτε φθορές στο κύκλωμα ψυκτικού μέσου. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές εντός των θαλάμων αποθήκευσης 

τροφίμων της συσκευής, εκτός εάν ο κατασκευαστής συνιστά αυτόν τον τύπο συσκευών. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Παρακαλείτε να απορρίπτετε τη συσκευή σύμφωνα με τους κανονισμούς που 

ισχύουν για την περιοχή σας καθώς περιέχει εύφλεκτο και εκρηκτικό αέριο και ψυκτικό μέσο. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν τοποθετείτε τη συσκευή στη θέση της, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο 

τροφοδοσίας δεν έχει παγιδευτεί ή υποστεί φθορά. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τοποθετείτε πολύπριζα ή φορητές παροχές ρεύματος στην πίσω πλευρά 

της συσκευής.. 

Μην χρησιμοποιείτε καλώδια προέκτασης ή προσαρμογείς χωρίς γείωση (δύο πόλων). 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος παγίδευσης παιδιού. Πριν να απορρίψετε τη συσκευή: 

-Αφαιρέστε τις πόρτες. 
-Αφήστε τα ράφια στη θέση τους ώστε να μην μπορούν τα παιδιά να εισέλθουν στη συσκευή. 

Η συσκευή πρέπει να αποσυνδέεται από την πηγή τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος πριν από οποιαδήποτε 

προσπάθεια σύνδεσης παρελκόμενου.  
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Το ψυκτικό μέσο και το κυψελωτό υλικό από κυκλοπεντάνιο που χρησιμοποιείται για τη συσκευή είναι 

εύφλεκτα. Επομένως, όταν η συσκευή αχρηστευτεί, θα παραμένει μακριά από οποιαδήποτε εστία φωτιάς και θα 
ανακτάται από ειδική εταιρεία ανάκτησης αποβλήτων που διαθέτει αντίστοιχη πιστοποίηση που δεν θα τα 
απορρίψει μέσω καύσης για να αποφευχθεί η καταστροφή του περιβάλλοντος ή οποιαδήποτε άλλη καταστροφή. 

Σχετικά με την προδιαγραφή EN: Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και 

άνω καθώς και από άτομα μειωμένης σωματικής, αισθητηριακής ή πνευματικής ικανότητας ή άτομα που δεν 
διαθέτουν εμπειρία και γνώσεις εάν εποπτεύονται ή τους παρέχονται οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με 
ασφαλή τρόπο και αντιλαμβάνονται τους κινδύνους που διατρέχουν. Δεν επιτρέπεται στα παιδιά να παίζουν με τη 
συσκευή. Απαγορεύεται να εκτελείται ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής από παιδιά χωρίς επίβλεψη. 

Σχετικά με την προδιαγραφή IEC: Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα 

(συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή άτομα με 
έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός και αν υπάρχει επίβλεψη ή καθοδήγηση αναφορικά με τη χρήση της 
συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. 

Τα παιδιά πρέπει να εποπτεύονται για να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. 
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1.2 Επεξήγηση των συμβόλων προειδοποίησης ασφάλειας 
 

 
Απαγόρευση 

Αυτό το σύμβολο επισημαίνει απαγορευμένες ενέργειες και συμπεριφορές. Η μη-
συμμόρφωση με τις οδηγίες μπορεί να προκαλέσει φθορά στη συσκευή ή σωματικές 
βλάβες στον χρήστη. 

 
Προειδοποίηση 

Αυτό το σύμβολο επισημαίνει ενέργειες και συμπεριφορές που πρέπει να υιοθετούνται 
και οι οποίες πρέπει να εφαρμόζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις λειτουργίας. Η μη-
συμμόρφωση με τις οδηγίες μπορεί να προκαλέσει φθορά στη συσκευή ή σωματικές 
βλάβες στον χρήστη. 

 
Σημείωση 

Αυτό το σύμβολο επισημαίνει την ιδιαίτερη προσοχή που απαιτείται και αυτές οι 
οδηγίες πρέπει να λαμβάνονται ιδιαιτέρως υπόψη. Πρέπει να λαμβάνονται οι 
αναγκαίες προφυλάξεις, στην αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να προκληθούν φθορές 
μικρής ή μεσαίας σοβαρότητας στη συσκευή. 

 
Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει πολλές σημαντικές πληροφορίες τις οποίες ο χρήστης 

καλείται να ακολουθήσει. 

 
 
1.3 Προειδοποιήσεις σχετικά με το ηλεκτρικό ρεύμα 
 

 

 Μην τραβάτε το καλώδιο παροχής ρεύματος όταν αποσυνδέετε τον 
καταψύκτη. Κρατήστε σταθερά το φις και αποσυνδέστε τη συσκευή  

 από την πρίζα. 
 Μην προκαλείτε με κανέναν τρόπο φθορά στο καλώδιο τροφοδοσίας 

και μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο ή η πρίζα έχουν 
υποστεί φθορά προκειμένου να διασφαλίσετε την ασφαλή χρήση. 

 Το φθαρμένο καλώδιο πρέπει να αντικαθίσταται από κέντρο 
επισκευών που έχει εγκρίνει ο κατασκευαστής. 

 

 Το βύσμα του καλωδίου πρέπει να συνδέεται σταθερά και σωστά με 
την πρίζα διαφορετικά ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά. 
Παρακαλείστε Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα διαθέτει επαρκή γείωση. 

 

 Παρακαλείστε να κλείνετε τη βαλβίδα του αερίου και στη συνέχεια να 
ανοίγετε τις πόρτες και τα παράθυρα σε περίπτωση διαρροής αερίου 
ή άλλων εύφλεκτων αερίων. Μην αποσυνδέετε τη συσκευή από την 
πρίζα καθώς και άλλες ηλεκτρικές συσκευές καθώς ένας σπινθήρας 
μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. 

 

 Για την ασφάλειά σας, δεν συνιστάται να τοποθετείτε συσκευές 
ρύθμισης, χύτρες ρυζιού, φούρνους μικροκυμάτων και άλλες 
συσκευές επάνω στον καταψύκτη, με εξαίρεση τις συσκευές που 
συνιστά ο κατασκευαστής. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε 
αποθήκη τροφίμων. 
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1.4 Προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση 

 

 

 Μην αποσυναρμολογείτε αυθαίρετα ούτε να μετασκευάζετε 
τον καταψύκτη, ούτε να προκαλείτε φθορά στο κύκλωμα 
ψυκτικού μέσου. Η συσκευή πρέπει να συντηρείται από 
εξειδικευμένο τεχνικό. 

 Εάν το καλώδιο παροχής ρεύματος έχει υποστεί φθορά, 
πρέπει να αντικαθίσταται από τον κατασκευαστή, το τμήμα 
επισκευών ή σχετικό εξειδικευμένο συνεργάτη, ώστε να 
αποφεύγεται ο κίνδυνος. 

 

 Τα ανοίγματα μεταξύ των πορτών της συσκευής και του 
σώματος της συσκευής είναι μικρά, μην τοποθετείτε τα χέρα 
σας σε αυτά τα ανοίγματα προκειμένου να μην τραυματίσετε 
τα δάχτυλά σας. Παρακαλείστε να κλείνετε και να ανοίγετε 
απαλά την πόρτα της συσκευής για να αποφύγετε την πτώση 
αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτήν. 

 Δεν πρέπει να πιάνετε τρόφιμα ή συσκευασίες που 
βρίσκονται στον θάλαμο ψύξης με βρεγμένα χέρια ενώ η 
συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία, και ιδιαίτερα μεταλλικές 
συσκευασίες λόγω κινδύνου πρόκλησης κρυοπαγημάτων. 

 

 Μην αφήνετε να εισέρχονται ή να ανεβαίνουν επάνω στον 
καταψύκτη για να μην κλειστούν μέσα στη συσκευή ή να 
τραυματιστούν από τυχόν πτώση της συσκευής. 

 Μην ψεκάζετε ή πλένετε τον καταψύκτη και μην τοποθετείτε 
τη συσκευή σε σημεία με αυξημένη υγρασία και σε σημεία 
που μπορεί εύκολα να βραχεί για να μην υποβαθμιστούν οι 
ιδιότητες της ηλεκτρικής μόνωσης της συσκευής. 

 

 Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στη συσκευή καθώς 
αυτά μπορεί να πέσουν κατά το άνοιγμα ή κλείσιμο της πόρτας και 
να προκληθεί τραυματισμός. 

 Παρακαλείστε να αποσυνδέετε τη συσκευή κατά τον καθαρισμό της 
ή όταν έχει διακοπεί η παροχή ρεύματος. Μην επανασυνδέετε τον 
καταψύκτη με την παροχή ρεύματος για διάστημα πέντε λεπτών 
για την αποφυγή βλαβών στον συμπιεστή λόγω λόγω 
επανειλημμένων εκκινήσεων. 
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1.5 Προειδοποιήσεις σχετικά με την τοποθέτηση αντικειμένων 

 

 

 Μην τοποθετείτε αντικείμενα που περιέχουν εύφλεκτα, εκρηκτικά, πτητικά και 
εξαιρετικά διαβρωτικά υλικά στον καταψύκτη για να αποφύγετε την πρόκληση 
βλάβης στη συσκευή ή ατυχήματα από πυρκαγιά. 

 
 Μην τοποθετείτε εύφλεκτα υλικά κοντά στον καταψύκτη για να αποφύγετε 

πυρκαγιές. 

  Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
μόνο για την αποθήκευση τροφίμων. Σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς, οι 
καταψύκτες οικιακής χρήσης, απαγορεύεται να χρησιμοποιηθούν για την 
αποθήκευση άλλων υλικών όπως αίμα, φάρμακα και βιολογικά σκευάσματα. 

 

 Μην τοποθετείτε προϊόντα όπως εμφιαλωμένα αναψυκτικά και ποτά ή άλλα 
υγρά σε σφραγισμένη συσκευασία εντός του καταψύκτη διότι ενδέχεται να 
εκραγούν ή να προκαλέσουν άλλες ζημιές. 

1.6 Προειδοποιήσεις σχετικά με την ενέργεια 
 
1) Ο καταψύκτης ενδέχεται να μην λειτουργεί σταθερά όταν τίθεται για μεγάλη χρονική περίοδο κάτω από την ένδειξη «cold» 
του εύρους θερμοκρασιών για την οποία έχει σχεδιαστεί η συσκευή. 
2) Το γεγονός ότι τα αεριούχα ποτά δεν πρέπει να φυλάσσονται σε θάλαμο ή ερμάρια ψύξης τροφίμων ή σε θάλαμο 
κατεψυγμένων τροφίμων  ή σε καταψύκτες και ότι ορισμένα προϊόντα όπως τα παγάκια δεν πρέπει να καταναλώνονται πολύ 
κρύα. 
3) Είναι αναγκαίο να μην υπερβαίνεται ο χρόνος αποθήκευσης που συνιστούν οι εταιρείες παρασκευής τροφίμων για 
οποιοδήποτε είδος τροφίμου και ιδιαίτερα των βαθύψυκτων τροφίμων που κυκλοφορούν στο εμπόριο στους καταψύκτες 
τροφίμων ή τους θαλάμους βαθιάς κατάψυξης τροφίμων. 
4) Πρέπει να λαμβάνονται οι αναγκαίες προφυλάξεις για να αποφεύγεται τυχόν ανεπιθύμητη άνοδος της θερμοκρασίας των 
κατεψυγμένων τροφίμων κατά την απόψυξη του ψυκτικού θαλάμου, όπως το τύλιγμα των κατεψυγμένων τροφίμων με αρκετά 
στρώματα χαρτιού. 
5) Τυχόν αύξηση της θερμοκρασίας των κατεψυγμένων τροφίμων κατά τη διάρκεια της χειροκίνητης απόψυξης, συντήρησης ή 
καθαρισμού μπορεί να συντομεύσει τη διάρκεια ζωής των τροφίμων. 
6) Είναι αναγκαίο να διαθέτουν λουκέτα με κλειδιά οι πόρτες ή τα καλύμματα που τοποθετούνται στη συσκευή, ενώ τα κλειδιά 
πρέπει να φυλάσσονται σε μέρος όπου δεν έχουν πρόσβαση παιδιά  
7) και να μην φυλάσσονται κοντά στη συσκευή του καταψύκτη για να αποφεύγεται η παγίδευση παιδιών εντός της συσκευής. 

 

1.7 Προειδοποιήσεις σχετικά με την απόρριψη 

 

 

Το ψυκτικό μέσο και το κυψελωτό υλικό από κυκλοπεντάνιο που χρησιμοποιείται για τη 
συσκευή είναι εύφλεκτα υλικά και οι καταψύκτες που αχρηστεύονται πρέπει να μην έρχονται 
σε επαφή με πηγές ανάφλεξης και δεν πρέπει να απορρίπτονται μέσω καύσης. 
Παρακαλείστε να μεταφέρετε τον καταψύκτη σε ειδικές εταιρείες ανακύκλωσης συσκευών για 
να υποβληθεί σε επεξεργασία για να αποφεύγεται η πρόκληση τυχόν καταστροφής στο 
περιβάλλον ή και άλλοι κίνδυνοι. 

 

 

Παρακαλείστε να αφαιρείτε την πόρτα και τα ράφια του καταψύκτη τα οποία πρέπει να 
τοποθετούνται με τρόπο κατάλληλο ώστε να αποφεύγονται ατυχήματα παιδιών που 
εισέρχονται στη συσκευή για να παίξουν. 

 
 

Ορθή απόρριψη αυτού του προϊόντος: 
Η σήμανση αυτή δηλώνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με άλλα οικιακά απόβλητα. Για να 
αποφευχθεί πιθανή βλάβη στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από μη ελεγχόμενη απόρριψη αποβλήτων, 
ανακυκλώστε τα υπεύθυνα για να προάγετε την βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών. Για να επιστρέψετε τη 
χρησιμοποιημένη σας συσκευή, παρακαλείστε να χρησιμοποιήσετε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή να 
επικοινωνήσετε με τον εμπορικό αντιπρόσωπό από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Μπορούν να συλλέξουν αυτό 

το προϊόν για ασφαλή ανακύκλωση.  
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2 Σωστή χρήση του καταψύκτη 
 

2.1 Ονοματολογία εξαρτημάτων 
 

 
 
 
(Η παραπάνω εικόνα χρησιμεύει μόνο ως αναφορά). Η πραγματική διαμόρφωση θα αφορά το προϊόν που θα έχετε 
στα χέρια σας ή τη δήλωση του διανομέα). 
 

 Η χαμηλή θερμοκρασία του καταψύκτη μπορεί να διατηρεί τα τρόφιμα φρέσκα για μεγάλο διάστημα και 
χρησιμοποιείται κυρίως για την αποθήκευση τροφών και την δημιουργία πάγου. 

 Ο καταψύκτης είναι κατάλληλος για την αποθήκευση κρέατος, ψαριών, ζυμαρικών, ρολών ρυζιού και 
άλλων τροφίμων τα οποία δεν καταναλώνονται σε μικρό χρονικό διάστημα. 

 Τα μεγάλα κομμάτια κρέατος είναι προτιμότερο να χωρίζονται σε μικρότερα κομμάτια για να 
χρησιμοποιούνται ευκολότερα. 
Επισημαίνεται ότι τα τρόφιμα πρέπει να καταναλώνονται έως την ημερομηνία λήξης τους. 

 
  

Χερούλι πόρτας 
(προαιρετικό) 

Λαμπτήρας 
(προαιρετικός) 

Κρεμαστό καλάθι 

Καλώδιο τροφοδοσίας 

Γρίλια 
Οπή 

αποστράγγισης 

Θάλαμος 

Διακόπτης ελέγχου 
θερμοκρασίας 
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2.2 Έλεγχος θερμοκρασίας 
 
 

 

 Συνδέστε τον καταψύκτη με το καλώδιο τροφοδοσίας και θα ανάψει η 
φωτεινή ένδειξη «Power». (Τροφοδοσία) H φωτεινή ένδειξη «Run» (ο 
κόκκινος λαμπτήρας) θα ανάψει ότι λειτουργεί ο συμπιεστής. 
 

 Η επιλεγμένη θερμοκρασία μπορεί να τροποποιηθεί από τον διακόπτη 
του θερμοστάτη. Οι αριθμοί «1,2, 3,4, 5, 6, 7,8» δεν αντιστοιχούν σε 
συγκεκριμένες θερμοκρασίες, όσο μικρότερος είναι ο αριθμός τόσο 
υψηλότερη θα είναι η θερμοκρασία στο εσωτερικό του καταψύκτη και 
το αντίστροφο. 
 

 Το «1-2-3 « αντιστοιχεί στη συντήρηση. 
 

Το « 4-5-6-7-8-SUPER» αντιστοιχούν στην ψύξη. 
 

 ‘Όταν ρυθμίζεται στη ένδειξη «SUPER», η συσκευή εισάγεται στη 
λειτουργία ταχείας ψύξης και ο συμπιεστής δεν θα σταματήσει μέχρι να 
στρέψετε τον διακόπτη στην άλλη θέση. 

 
(Η παραπάνω εικόνα χρησιμεύει μόνο ως αναφορά). Η πραγματική διαμόρφωση θα αφορά το προϊόν που θα έχετε 
στα χέρια σας ή τη δήλωση του διανομέα). 
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2.3 Τοποθέτηση 
 
 

 

 Πριν τη χρήση του 
καταψύκτη, αφαιρέστε 
όλα τα υλικά 
συσκευασίας, 
περιλαμβανομένων των 
μαλακών 
προστατευτικών βάσης 
και των μαξιλαριών από 
αφρό καθώς και τις 
ταινίες στο εσωτερικό 
της συσκευής, 
αφαιρέστε την 
προστατευτική ταινία 
από την πόρτα και το 
σώμα της συσκευής. 

 

 Ο καταψύκτης πρέπει 
να είναι τοποθετημένος 
σε καλά αεριζόμενο 
εσωτερικό χώρο με 
επίπεδο και ανθεκτικό 
δάπεδο. 

 

 Αποφύγετε την 
απευθείας έκθεση σε 
πηγές θερμότητας και 
στον ήλιο. Μην 
τοποθετείτε τον 
καταψύκτη σε υγρά 
μέρη ή σε μέρη όπου 
υπάρχει νερό. Για να 
αποφύγετε τη σκουριά ή 
τη φθορά της μόνωσης. 

 

 Η απόσταση από το 
επάνω μέρος του 
καταψύκτη πρέπει να 
είναι μεγαλύτερη από 
70 cm, και οι 
αποστάσεις από τις δύο 
πλαϊνές πλευρές και 
την πίσω πλευρά θα 
υπερβαίνουν τα 20 cm 
για να διευκολύνεται η 
διάχυση της 
θερμότητας. 

 
 

2.4 Έναρξη χρήσης 
 

 

 Η συσκευή θα πρέπει να μένει ακίνητη για μισή ώρα πριν από τη σύνδεσή της με το 
ηλεκτρικό ρεύμα όταν τίθεται σε λειτουργία για πρώτη φορά. 

 Η συσκευή θα πρέπει να τίθεται σε λειτουργία για 2 έως 3 ώρες πριν να 
τοποθετηθούν σε αυτήν φρέσκα ή κατεψυγμένα τρόφιμα ενώ τους θερινούς μήνες θα 
πρέπει να λειτουργεί για περισσότερες από 4 ώρες δεδομένου ότι η εξωτερική 
θερμοκρασία είναι υψηλή. 

 

2.5 Συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας 
 
 Η συσκευή θα εγκαθίσταται στο δροσερότερο σημείο του δωματίου, μακριά από συσκευές που παράγουν 

θερμότητα ή σωλήνες θέρμανσης και δεν πρέπει να εκτίθεται απευθείας στην ηλιακή ακτινοβολία. 
 Τα τρόφιμα που έχουν πολύ υψηλή θερμοκρασία πρέπει να αφήνονται να ανακτούν θερμοκρασία δωματίου 

πριν την τοποθέτησή τους στη συσκευή. Τυχόν υπερφόρτωση της συσκευής αναγκάζει τον συμπιεστή να 
λειτουργήσει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Τα τρόφιμα που καταψύχονται με πολύ αργό ρυθμό μπορεί να 
είναι κατώτερης ποιότητας ή να αλλοιωθούν. 

 Βεβαιωθείτε ότι έχετε τυλίξει κατάλληλα τα τρόφιμα και στεγνώστε καλά τα δοχεία πριν τα τοποθετήσετε στον 
καταψύκτη. Αυτό μειώνει τον πάγο που συγκεντρώνεται στο εσωτερικό της συσκευής. 

 Τα δοχεία που αποθηκεύονται στη συσκευή δεν πρέπει να έχουν επένδυση από αλουμίνιο, κηρόχαρτο, 
χαρτοπετσέτες. Η επένδυση εμποδίζει την κυκλοφορία του ψυχρού αέρα μειώνοντας την αποδοτικότητα της 
συσκευής. 

 Οργανώστε και τοποθετήστε ετικέτες επάνω στα τρόφιμα για να μειώσετε τον αριθμό των φορών που ανοίγετε 
την πόρτα και τη μακροχρόνια αναζήτηση τροφίμων μέσα στον καταψύκτη. Βγάλτε από τη συσκευή όσα 
τρόφιμα χρειάζεστε κάθε φορά και κλείστε την πόρτα όσο πιο σύντομα γίνεται. 
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Συντήρηση του καταψύκτη 
 

3.1 Καθαρισμός 
 
Η σκόνη επάνω στη συσκευή και γύρω από αυτήν θα πρέπει να καθαρίζεται τακτικά ώστε να βελτιώνεται η ψύξη 
και να εξοικονομείται ενέργεια. Το εσωτερικό της συσκευής πρέπει να καθαρίζεται τακτικά ώστε να αποφεύγονται οι 
οσμές. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε για τον καθαρισμό απαλά πανιά ή σφουγγάρια εμποτισμένα με νερό και μη 
διαβρωτικά ουδέτερα καθαριστικά προϊόντα.  Ο καταψύκτης θα καθαριστεί τελικά με καθαρό νερό και στεγνό πανί. 
Ανοίξτε την πόρτα για να στεγνώσει φυσικά το εσωτερικό πριν να ξανασυνδέσετε τη συσκευή με το ρεύμα. 
 

 

 Μην χρησιμοποιείτε σκληρές βούρτσες, σφαίρες καθαρισμού, 
συρματόβουρτσες, λειαντικά όπως οδοντόκρεμες, οργανικά διαλύματα (όπως 
οινόπνευμα, ασετόν, λάδι μπανάνας κ.ά) , νερό που βράζει, όξινα ή αλκαλικά 
στοιχεία για τον καθαρισμό. Καθαρίστε τον καταψύκτη ή λαμβάνοντας υπόψη 
ότι αυτό ίσως βλάψει την επιφάνεια και το εσωτερικό της συσκευής. 

 Μην ξεπλένετε τον καταψύκτη με νερό για να μην υποβαθμίσετε τις ιδιότητες 
ηλεκτρικής μόνωσης που διαθέτει. Πρέπει να χρησιμοποιείτε στεγνό ύφασμα 
κατά τον καθαρισμό του διακόπτη ελέγχου της θερμοκρασίας και των 
ηλεκτρικών παρελκομένων.. 
 

 Παρακαλείστε να αποσυνδέετε τον καταψύκτη από την πρίζα πριν από την 
αποπαγοποίηση και τον καθαρισμό. 

 
 
 

3.2 Αποπαγοποίηση 
 
 Ο καταψύκτης θα αποπαγοποιείται χειροκίνητα. 

Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και ανοίξτε την πόρτα του καταψύκτη. Αφαιρέστε τα τρόφιμα και το 
κρεμαστό καλάθο πριν από την αποπαγοποίηση. Ανοίξτε την οπή εκροής και την οπή αποστράγγισης (και 
τοποθετείστε το δοχείο του νερού στην οπή εκροής). Ο εσωτερικός πάγος θα υγροποιηθεί φυσικά και στη 
συνέχεια σκουπίστε το νερό που θα προέλθει από την αποπαγοποίηση με ένα στεγνό και απαλό ύφασμα. Όταν 
μαλακώσει ο πάγος μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ξύστρα πάγου για να επιταχύνετε τη διαδικασία 
αποπαγοποίησης. 

 Παρακαλείστε να αφαιρέσετε τα τρόφιμα και να τα τοποθετήσετε σε δροσερό μέρος κατά τη διάρκεια της 
αποπαγοποίησης πριν να αφαιρέσετε τα παρελκόμενα. 

 

 

Δεν θα χρησιμοποιηθούν άλλες μηχανικές συσκευές ή άλλα μέσα για την 
επιτάχυνσης της διαδικασίας εκτός από εκείνα που συνιστά ο 
κατασκευαστής. Μην προκαλείτε φθορές στο κύκλωμα ψυκτικού μέσου. 

 

3.3 Παύση λειτουργίας του καταψύκτη 
 
Τα τρόφιμα μπορούν να συντηρηθούν για μερικές ώρες ακόμη και τους θερινούς μήνες σε περίπτωση διακοπής 
ρεύματος. Συνιστάται να μην ανοίγετε την πόρτα πολλές φορές και να μην τοποθετείτε φρέσκα τρόφιμα στον 
καταψύκτη. Παρακαλείστε να αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα εάν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο διάστημα 
πριν τον καθαρισμό της. Αφήστε την πόρτα ανοιχτή για να αποφύγετε τις δυσάρεστες οσμές. 
Μην αναποδογυρίζετε και μην προκαλείτε δονήσεις στον καταψύκτη, δεν πρέπει να μεταφέρεται υπό γωνία 
μεγαλύτερη των 45°. Μην κρατάτε την πόρτα και τον μεντεσέ όταν μετακινείτε τη συσκευή. 
 

 

Συνιστάται η συνεχής λειτουργία της συσκευής αφού τεθεί σε 
λειτουργία. Παρακαλείστε να μην διακόπτετε τη λειτουργία του 
καταψύκτη υπό κανονικές συνθήκες για να μην επηρεάσετε την 
ωφέλιμη διάρκεια ζωής της συσκευής. 
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4 Αντιμετώπιση προβλημάτων 
 
Ο χρήστης μπορεί να αντιμετωπίσει μόνος του τα ακόλουθα απλά προβλήματα. Παρακαλείστε να καλέσετε το 
τμήμα εξυπηρέτησης πελατών εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται. 
 

Σε λειτουργία 

Βεβαιωθείτε ότι ο καταψύκτης είναι συνδεδεμένος με την πρίζα και τροφοδοτείται με ρεύμα. 
Χαμηλή τάση. 
Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης ελέγχου θερμοκρασίας βρίσκεται στην περιοχή λειτουργίας. 
Διακοπή ρεύματος ή Κύκλωμα με αποζεύκτη. 

Οσμή 
Τα τρόφιμα που αναδίνουν οσμές πρέπει να είναι σφικτά τυλιγμένα στη συσκευασία τους. 
Πρέπει να ελέγχεται εάν τα τρόφιμα έχουν υποστεί αλλοιώσεις. 
Πρέπει να ελέγχεται εάν θα καθαριστεί το εσωτερικό. 

Μακροχρόνια 
λειτουργία του 
συμπιεστή. 

Είναι φυσιολογικό να λειτουργεί για μεγαλύτερα διαστήματα ο καταψύκτης τους θερινούς 
μήνες όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι υψηλότερη. Μην τοποθετείτε υπερβολικά 
μεγάλη ποσότητα τροφίμων στον καταψύκτη κάθε φορά. 
Συχνό άνοιγμα της πόρτας του καταψύκτη. 
Παχύ στρώμα πάγου (χρειάζεται αποπαγοποίηση). 

Δεν ανάβει ο 
λαμπτήρας. 

Ελέγξτε εάν ο καταψύκτης είναι συνδεδεμένος με το ρεύμα ή εάν έχει υποστεί βλάβη ο 
λαμπτήρας. 

Δεν κλείνει 
καλά η πόρτα 
του καταψύκτη. 

Η πόρτα του καταψύκτη έχει παγιδευτεί από συσκευασίες τροφίμων. Υπερβολικά μεγάλη 
ποσότητα τροφίμων. 
Η συσκευή δεν ισορροπεί. 

Δυνατοί ήχοι. 
Ελέγξτε εάν το δάπεδο είναι επίπεδο και εάν έχει τοποθετηθεί σταθερά ο καταψύκτης. 
Ελέγξτε εάν τα παρελκόμενα του καταψύκτη έχουν τοποθετηθεί σωστά. 

Παροδική 
δυσκολία στο 
άνοιγμα της 
πόρτας. 

Μετά την ψύξη, θα υπάρξει διαφορά πίεσης μεταξύ του εσωτερικού και του εξωτερικού του 
καταψύκτη η οποία προκαλεί προσωρινή δυσκολία στο άνοιγμα της πόρτας. Αυτό είναι 
φυσιολογικό φυσικό φαινόμενο. 

Θερμότητα στο 
περίβλημα του 
καταψύκτη. 
Υδρατμοί. 

Το περίβλημα του καταψύκτη ενδέχεται να αποβάλλει θερμότητα κατά τη διάρκεια της 
λειτουργίας, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες. Αυτή προκαλείται από την ακτινοβολία του 
συμπυκνωτή και είναι φυσιολογική. 
Υδρατμοί: θα παρατηρηθούν υδρατμοί στα λάστιχα σφράγισης της εξωτερικής επιφάνειας 
και της πόρτας του καταψύκτη όταν η υγρασία περιβάλλοντος είναι μεγάλη. Αυτό είναι 
φυσιολογικό και μπορείτε να σκουπίσετε τους υδρατμούς με μια στεγνή πετσέτα. 

Ήχος ροής 
αέρα 
Βόμβος 
Κρότος 
 
V 

Τα ψυκτικά μέσα που κυκλοφορούν στο εσωτερικό του καταψύκτη θα παράγουν ήχους και 
θορύβους οι οποίοι είναι φυσιολογικοί και δεν επηρεάζουν τη λειτουργία ψύξης. 
Θα δημιουργείται βόμβος από τον εν λειτουργία συμπιεστή κατά τη θέση σε λειτουργία ή 
την απενεργοποίηση. 
Η σωληνοειδής βαλβίδα ή η βαλβίδα ηλεκτρικού διακόπτη θα προκαλέσουν κρότους που 
αποτελούν ένα φυσιολογικό φαινόμενο και δεν επηρεάζουν τη λειτουργία της συσκευής. 

 
 


