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Αγαπητέ πελάτη: 
Ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το ψυγείο. Για να διασφαλιστεί ότι 

θα έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα από το νέο ψυγείο σας, 

αφιερώστε χρόνο για να διαβάσετε τις απλές οδηγίες αυτού του 

φυλλαδίου. 

 

Βεβαιωθείτε ότι το υλικό συσκευασίας θα απορριφθεί σύμφωνα με τις 

ισχύουσες περιβαλλοντικές απαιτήσεις. 

 

Κατά την απόρριψη οποιουδήποτε εξοπλισμού ψυγείου, 

επικοινωνήστε με την τοπική υπηρεσία απορριμμάτων σας για 

συμβουλές σχετικά με την ασφαλή απόρριψη. 

 

Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για το σκοπό για τον 

οποίο προορίζεται. 
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ΠΡΟΣΟΧΗ: 
 

Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από μικρά παιδιά ή ανήμπορα 

άτομα χωρίς επίβλεψη. 

Επιβλέπετε πάντα τα μικρά παιδιά για να βεβαιώνεστε ότι δεν παίζουν 

με τη συσκευή. 
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Γενικά 

Αυτός ο τύπος ψυγείου χρησιμοποιείται ευρέως σε χώρους όπως 

ξενοδοχεία, γραφεία, φοιτητικές εστίες και σπίτια. Είναι κυρίως 

κατάλληλος για τη συντήρηση τροφίμων, όπως φρούτα και ποτά. 

Προσφέρει τα πλεονεκτήματα του μικρού μεγέθους, του μικρού βάρους, 

της χαμηλής κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και της εύκολης 

χρήσης. 
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Κύρια διαμόρφωση: 

1 Θερμοστάτης 

2 Γυάλινο ράφι 

3 Πλαστική παλέτα 

4 Συρτάρι λαχανικών 

5 Πόδι οριζοντίωσης 
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ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ ΣΑΣ 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιήστε δύο ή περισσότερα άτομα για 
να μεταφέρετε το ψυγείο. 
Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός της 
πλάτης ή άλλος τραυματισμός. 
 Αφαιρέστε την ταινία και τυχόν ετικέτες από το ψυγείο σας πριν το 

χρησιμοποιήσετε (εκτός από την ετικέτα τεχνικών χαρακτηριστικών). 

 Για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα ταινίας ή κόλλας, τρίψτε την 

περιοχή ζωηρά με τον αντίχειρά σας. 

 Τα υπολείμματα ταινίας ή κόλλας μπορούν επίσης να αφαιρεθούν 

εύκολα με τρίψιμο μιας μικρής ποσότητας υγρού σαπουνιού πιάτων 

πάνω από την κόλλα με τα δάχτυλά σας. Σκουπίστε με χλιαρό νερό και 

στεγνώστε. 

 Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα, μην τρίβετε με οινόπνευμα, 

εύφλεκτα υγρά, ή λειαντικά καθαριστικά για να αφαιρέσετε την ταινία ή 

την κόλλα. Τα προϊόντα αυτά μπορούν να κάνουν ζημιά στην επιφάνεια 

του ψυγείου σας. 

 Όταν μετακινείτε το ψυγείο, μην το γέρνετε κατά πάνω από 45° από 

την κατακόρυφη θέση. 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΉΣΗ: 
Αφού αφαιρέσετε όλα τα υλικά συσκευασίας, (πρέπει να αφαιρεθεί ειδικά 

ο αφρός μεταξύ του εξωτερικού συμπυκνωτή και του ερμαρίου) καθαρίστε 

το εσωτερικό του ψυγείου σας πριν το χρησιμοποιήσετε. 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διατηρείτε τα εύφλεκτα υλικά και τους ατμούς, 
όπως η βενζίνη, μακριά από το ψυγείο. 
Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να προκληθούν θάνατος, έκρηξη, 
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πυρκαγιά ή εγκαύματα. 
·Για να εξασφαλίσετε σωστό εξαερισμό για το ψυγείο σας, αφήστε χώρο 

200 mm σε κάθε πλευρά ανάμεσα στους τοίχους, χώρο 200 mm μεταξύ 

της πλάτης του ψυγείου σας και του τοίχου και χώρο 300 mm μεταξύ 

του πάνω μέρους του ψυγείου και της οροφής ή του ταβανιού. 

·Εάν θέλετε να εγκαταστήσετε το ψυγείο σας δίπλα σε ένα σταθερό τοίχο, 

αφήστε αρκετό χώρο στην πλευρά του μεντεσέ για να επιτρέψετε στην 

πόρτα να ανοίγει. 

·Ποτέ μην εγκαθιστάτε το ψυγείο σας κοντά σε πηγή θερμότητας και στην 

άμεση ακτινοβολία του ήλιου. 
 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ  
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΞΟΧΗ ΤΗΣ 

ΓΕΙΩΣΗΣ. 
ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ. 
ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ. 

Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει θάνατο, 

πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. 

Προτού μετακινήσετε το ψυγείο σας στην τελική του θέση, είναι 

σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι έχετε τη σωστή ηλεκτρική σύνδεση. 

Συνιστώμενη μέθοδος γείωσης 

Απαιτείται παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 220 ~ 240 Volt /50 Hz AC με 

ασφάλεια μόνο 10 αμπέρ και με κατάλληλη γείωση. Συνιστάται να 

εξασφαλιστεί ένα χωριστό κύκλωμα που εξυπηρετεί μόνο αυτήν τη 

συσκευή. Χρησιμοποιείτε μια υποδοχή που δεν μπορεί να 

απενεργοποιηθεί με διακόπτη ή αλυσίδα έλξης. Μην χρησιμοποιείτε 

καλώδιο επέκτασης. 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν πραγματοποιήσετε οποιουδήποτε είδους εγκατάσταση, 

6



 

 

αποσυνδέστε το ψυγείο από την ηλεκτρική πηγή. Όταν τελειώσετε, 

συνδέστε το ψυγείο με την ηλεκτρική πηγή και επαναφέρετε το ρυθμιστικό 

στην επιθυμητή ρύθμιση. 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣΗ 
Αν το ψυγείο δεν οριζοντιώθηκε κατά την εγκατάσταση. Οι πόρτες μπορεί 

να μην κλείνουν ή στεγανοποιούνται σωστά, προκαλώντας προβλήματα 

ψύξης, παγετού ή υγρασίας. Είναι πολύ σημαντικό το ψυγείο να είναι 

οριζοντιωμένο, προκειμένου να λειτουργεί σωστά. 

Για να οριζοντιώσετε το ψυγείο σας, μπορείτε είτε να στρέψετε το πόδι 

οριζοντίωσης δεξιόστροφα για να ανυψώσετε εκείνη την πλευρά του 

ψυγείου είτε να το στρέψετε αριστερόστροφα για να χαμηλώσετε εκείνη 

την πλευρά. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βάλτε κάποιον να σπρώξει προς την κορυφή του ψυγείου 

για να αφαιρέσει κάποιο βάρος από το πόδι οριζοντίωσης. Αυτό 

διευκολύνει τη ρύθμιση του ποδιού οριζοντίωσης. 

 
ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 
Για να έχετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα από το ψυγείο σας, είναι 

σημαντικό να το χειρίζεστε σωστά. 

Έλεγχος θερμοκρασίας 
Τα ρυθμιστικά για το ψυγείο και τον καταψύκτη βρίσκονται στο άνω ράφι 

του ψυκτικού θαλάμου. Την πρώτη φορά που θα εγκαταστήσετε το 
ψυγείο σας, ρυθμίστε το κουμπί του θερμοστάτη στο 3. Πριν 

προσθέσετε τρόφιμα, δώστε χρόνο στο ψυγείο σας να κρυώσει εντελώς. 

Είναι καλύτερα να αναμένετε 24 ώρες πριν προσθέσετε τρόφιμα. 

Το κουμπί του θερμοστάτη ελέγχει τη θερμοκρασία. Όσο υψηλότερη είναι 

η ρύθμιση του αριθμού, τόσο περισσότερο θα λειτουργεί ο συμπιεστής για 

να διατηρεί τη θερμοκρασία χαμηλότερη. 

Αν το κουμπί ελέγχου του θερμοστάτη ρυθμιστεί στο OFF, το ψυγείο δεν 
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λειτουργεί. 

 

Αποθήκευση φρέσκων τροφίμων 
Τυλίγετε ή αποθηκεύετε τα τρόφιμα στο ψυγείο σε υλικό αεροστεγές και 

αδιαπέραστο από την υγρασία. Αυτό εμποδίζει την οσμή και τη γεύση των 

τροφίμων να μεταφέρονται σε όλο το ψυγείο. 

 

·Φρούτα – πλένετέ τα, αφήνετέ τα να στεγνώσουν και 

αποθηκεύετέ τα στο ψυγείο σε πλαστικές 

σακούλες ή στο συρτάρι λαχανικών. 

·Φυλλώδη λαχανικά- Αφαιρείτε το περιτύλιγμα και κόβετε ή σκίζετε 

τις χτυπημένες και αποχρωματισμένες 

περιοχές, ξεπλένετέ τα με κρύο νερό και 

στραγγίζετέ τα. Τοποθετείτε τα σε πλαστική 

σακούλα ή πλαστικό δοχείο και αποθηκεύετέ 

τα στο συρτάρι λαχανικών. 

·Ψάρια – Χρησιμοποιείτε τα φρέσκα ψάρια την ίδια 

ημέρα που τα αγοράζετε. 

·Κρέας – Αποθηκεύετε τα περισσότερα κρέατα στο 

αρχικό περιτύλυγμα, εφόσον είναι 

αεροστεγές και αδιαπέραστο από την 

υγρασία. Τυλίγετέ τα πάλι, αν είναι 

απαραίτητο. 

·Περισσεύματα – Καλύπτετε τα περισσεύματα με πλαστική 

μεμβράνη ή αλουμινόχαρτο. 

           Μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται 

πλαστικά δοχεία με σφιχτό καπάκι. 
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Αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων 
Η κατάψυξη έχει σχεδιαστεί για την αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων 

και για την κατάψυξη τροφίμων στο σπίτι. 

Η επιτυχής κατάψυξη εξαρτάται από τη σωστή συσκευασία. Όταν κλείνετε 

και σφραγίζετε τη συσκευασία δεν πρέπει να επιτρέπετε να εισέρχεται ή 

να εξέρχεται αέρας ή υγρασία. Αν γίνει αυτό, θα μπορούσε να μεταφέρεται 

η οσμή και η γεύση των τροφίμων σε όλο το ψυγείο, καθώς επίσης να 

στεγνώσουν τα κατεψυγμένα τρόφιμα. 

Σημείωση: Ποτέ μην τοποθετείτε εμφιαλωμένα τρόφιμα ή ποτά στην 

κατάψυξη. 

Για καλύτερη απόδοση, αφήνετε αρκετό χώρο στην κατάψυξη και 

το διαμέρισμα του ψυγείου για να κυκλοφορεί ο αέρας γύρω από 

τις συσκευασίες. Επίσης, αφήνετε αρκετό χώρο στο μπροστινό 

μέρος για να μπορεί η πόρτα να κλείνει ερμητικά. 

 

Απόψυξη 
Διαμέρισμα ψύξης -  Η διαδικασία απόψυξης είναι 

αυτόματη με το διακόπτη του 

θερμοστάτη. Ο λιωμένος πάγος ρέει 

στο δίσκο συλλογής νερού και 

εξατμίζεται αυτόματα. 

Κατάψυξη – Η απόψυξη της κατάψυξης γίνεται με 

χειροκίνητη διαδικασία. 

 

·Στρέψτε το κουμπί του θερμοστάτη για να το ρυθμίσετε στη θέση OFF 

και αφήστε ανοιχτή την πόρτα της κατάψυξης. 

·Αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα, την παγοθήκη και το ράφι ή μεταφέρετέ τα 

στο διαμέρισμα ψύξης. 
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·Καθαρίστε και σκουπίστε το λιωμένο πάγο με ένα πανί. 

·Μετά την απόψυξη, στρέψε το διακόπτη του θερμοστάτη στην αρχική 

θέση. 

 

Σημείωση: Για να αποφύγετε τη ζημιά στο τοίχωμα της κατάψυξης, μην 

χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα για να αφαιρέσετε τον πάγο ή 

να διαχωρίσετε τα κατεψυγμένα τρόφιμα. 

 

Καθαρισμός του ψυγείου σας 
Πριν ξεκινήσετε να καθαρίζετε το ψυγείο σας, αφαιρέστε το βύσμα από 

την πρίζα. 

Χρησιμοποιήστε ένα καθαρό σφουγγάρι ή ένα μαλακό και ένα ήπιο 

απορρυπαντικό σε ζεστό νερό. Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά ή σκληρά 

καθαριστικά. 

Πλύντε με το χέρι, ξεπλύνετε και στεγνώστε όλες τις επιφάνειες 

σχολαστικά. 

Μην χρησιμοποιείτε σε πλαστικά και λαστιχένια μέρη κεριά καθαρισμού, 

συμπυκνωμένα απορρυπαντικά, λευκαντικά ή καθαριστικά που περιέχουν 

πετρέλαιο. 

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε χαρτοπετσέτες, σπρέι για τζάμια, καθαριστικά για 

τρίψιμο ή εύφλεκτα υγρά σε πλαστικά μέρη, αφού αυτά μπορεί να 

χαράξουν ή να προκαλέσουν ζημιές στο υλικό. 

Καθαρίστε με ένα πανί εμποτισμένο σε αυτό το διάλυμα και στη συνέχεια 

στεγνώστε με ένα μαλακό πανί. 

 

ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Αν το ψυγείο δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για παρατεταμένη περίοδο, 

ενεργήστε ως εξής: 

Αποσυνδέστε το ψυγείο από την τροφοδοσία, αφαιρώντας το βύσμα από 

την πρίζα. 
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Καθαρίστε και στεγνώστε το εσωτερικό σύμφωνα με τις οδηγίες της 

επικεφαλίδας «Καθαρισμός του ψυγείου». 

Αφήστε την πόρτα ανοιχτή για την πρόληψη της δημιουργίας δυσάρεστων 

οσμών ενώ το ψυγείο δεν είναι σε χρήση. 
 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 
Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, μπορείτε να επιλύσετε εύκολα πολλά 

συνηθισμένα προβλήματα. 

Το ψυγείο σας δεν λειτουργεί ... Ελέγξτε αν  

--  Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι συνδεδεμένο. 

--  Το κουμπί του θερμοστάτη έχει ρυθμιστεί στη θέση OFF. 
 
Το φως δεν ανάβει…Ελέγξτε αν 

-- Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι συνδεδεμένο. 

-- Μια ασφάλεια ή ένας διακόπτης κυκλώματος του ηλεκτρικού πίνακα 

έχει πέσει. 

-- Μια λάμπα είναι χαλαρή στην υποδοχή. 

-- Μια λάμπα έχει καεί. 

 

Τα τρόφιμα στο διαμέρισμα ψύξης καταψύχονται ... Ελέγξτε αν 

-- Το κουμπί του θερμοστάτη έχει ρυθμιστεί πολύ χαμηλά. 

-- Η θέση των αποθηκευμένων τροφίμων αγγίζει την ψυκτική ισχύ του 

πίσω τοιχώματος του ψυγείου. 

 

Τα τρόφιμα στο διαμέρισμα ψύξης δεν είναι κρύα ... Ελέγξτε αν 

-- Οι αεραγωγοί έχουν βουλώσει στο διαμέρισμα. Αυτό εμποδίζει την 

κίνηση του κρύου αέρα. 

-- Η (Οι) πόρτα(-ες) ανοίγουν πολύ συχνά ή δεν κλείνουν σωστά. 

-- Μια μεγάλη ποσότητα τροφίμων έχει μόλις προστεθεί στο ψυγείο ή 

στο διαμέρισμα ψύξης. 

-- Η θέση του κουμπιού του θερμοστάτη έχει ρυθμιστεί πολύ χαμηλά. 
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Διαρροή λιωμένου πάγου πάνω από το διαμέρισμα στο εσωτερικό ή 
στο πάτωμα ... Ελέγξτε αν 

-- Η είσοδος του στομίου αποστράγγισης είναι βουλωμένη. 

-- Ο δίσκος εξάτμισης είναι στη θέση του. 

 

Το ψυγείο φαίνεται να κάνει ασυνήθιστο θόρυβο ... Ελέγξτε αν 

-- Το ψυγείο είναι οριζοντιωμένο πάνω στο πάτωμα. 

-- Το σώμα του ψυγείου εφάπτεται στον τοίχο. 

-- Ο δίσκος συλλογής νερού δεν έχει τοποθετηθεί σωστά. 

 

Υπάρχει συσσώρευση υγρασίας στο εσωτερικό ... Ελέγξτε αν 

--  Οι αεραγωγοί έχουν βουλώσει στο ψυγείο. 

-- Η πόρτα ανοίγει συχνά. 

-- Το δωμάτιο είναι υγρό. 

-- Το φαγητό δεν είναι συσκευασμένο σωστά. 

--  Το ρυθμιστικό δεν έχει ρυθμιστεί σωστά για τις συνθήκες του 

περιβάλλοντος. 

 

Οι πόρτες δεν κλείνουν τελείως ... Ελέγξτε αν 

-- Τα ράφια είναι εκτός θέσης. 

-- Τα λάστιχα της πόρτας είναι βρώμικα. 

-- Το ψυγείο δεν είναι οριζοντιωμένο. 
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ  

 

1)      ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ― Διατηρήστε ελεύθερες τις οπές εξαερισμού, 

στο περίβλημα της συσκευής ή στην ενσωματωμένη δομή της, 

απομακρύνοντας τυχόν εμπόδια. 

2)      ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ― Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή 

οποιαδήποτε άλλα μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης, 

εκτός από αυτά που συνιστώνται από τον κατασκευαστή. 

3)      ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ― Μην προκαλείτε φθορές στο κύκλωμα του 

ψυκτικού μέσου. 

4)      ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ― Μη χρησιμοποιείτε άλλες ηλεκτρικές 

συσκευές στο εσωτερικό των διαμερισμάτων αποθήκευσης τροφίμων της 

συσκευής, εκτός αν είναι του τύπου που συνιστάται από τον 

κατασκευαστή. 

5)      Η συσκευή πρέπει να αποσυνδέεται μετά τη χρήση και πριν από 

την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης από το χρήστη στη συσκευή. 

6)      Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα 

(συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών) περιορισμένης σωματικής, 

αισθητικής ή νοητικής ικανότητας, στερούμενα της κατάλληλης εμπειρίας 

και γνώσης, παρά μόνο εφόσον βρίσκονται υπό την επίβλεψη ή έχουν 
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λάβει τις κατάλληλες οδηγίες για την χρήση της συσκευής από άτομο 

υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. 

7)      Πρέπει να υπάρχει επίβλεψη των παιδιών ώστε να μην παίζουν με 

τη συσκευή. 

8)      Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να 

αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή 

από εξίσου εξειδικευμένα άτομα, προς αποφυγή του κινδύνου. 

9)  Απορρίψτε το ψυγείο σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς, διότι 

περιέχει εύφλεκτο αέριο εμφύσησης και ψυκτικό μέσο. 

10) Τηρήστε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με τη διάθεση της 

συσκευής, λόγω του εύφλεκτου ψυκτικού μέσου και του αερίου 

εμφύσησης. Πριν απορρίψετε τη συσκευή, αφαιρέστε τις πόρτες για να 

προλάβετε την παγίδευση των παιδιών. 

 Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος 

Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορριφθεί 

με άλλα οικιακά απόβλητα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για να αποφευχθούν 

πιθανές ζημιές στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη 

διάθεση απορριμμάτων, ανακυκλώστε το υπεύθυνα για να προωθήσετε την 

αειφόρο επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη 

μεταχειρισμένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής 

και συλλογής ή επικοινωνήστε με το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν. 

Μπορούν να παραλάβουν αυτό το προϊόν για περιβαλλοντικά ασφαλή 

ανακύκλωση. 
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Κατευθυντήριες γραμμές εγκατάστασης της πόρτας του 

ψυγείου για την εναλλαγή αριστερά - δεξιά 

1、 Ξεβιδώστε τις βίδες πίσω από τη σταθερή οροφή με σταυροκατσάβιδο 

και αφαιρέστε το κάλυμμα από το 

ψυγείο.

 

2、 Αφαιρέστε τις βίδες στερέωσης του άνω μεντεσέ με σταυροκατσάβιδο. 

Οι δύο βίδες 

στερεώνουν το 

κάλυμμα. 

15



 

 

 

3、 Επανατοποθετήστε τον άνω μεντεσέ, τον αναστολέα της πόρτας και το 

κουζινέτο της πόρτας στην άλλη πλευρά.  

A、 Επανατοποθετήστε τον άνω μεντεσέ. 

Οι βίδες 

στερεώνουν τον 

άνω μεντεσέ. 
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B、 Επανατοποθετήστε το κουζινέτο της πόρτας και τον αναστολέα. 
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4、 Ξεβιδώστε με σταυροκατσάβιδο τις βίδες που στερεώνουν τον κάτω 

μεντεσέ και επανατοποθετήστε τον μεντεσέ στην άλλη πλευρά και στη 

συνέχεια στερεώστε τον με τις βίδες. 

Σημείωση: η γωνία κλίσης του ψυγείου είναι μικρότερη από 45°. 
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5. Επανατοποθετήστε το πόδι οριζοντίωσης στην άλλη πλευρά και ρυθμίστε 

το για να εξασφαλίσετε την οριζοντίωση του θαλάμου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι βίδες 

στερεώνουν τον 

κάτω μεντεσέ. 
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6. Ρυθμίστε τη σωστή θέση του πάνω μέρους της πόρτας και στερεώστε τον 

άνω μεντεσέ και το κάλυμμα της οροφής. 

 

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη με την πρίζα και είναι 

κενή. 

Ρυθμίστε τα δύο πόδια οριζοντίωσης στην ψηλότερη θέση τους. 

Συνιστούμε να έχετε κάποιον να σας βοηθήσει. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Για να αφαιρέσετε την πόρτα είναι απαραίτητο να γείρετε τη συσκευή προς 

τα πίσω. 

Θα πρέπει να στηρίξετε τη συσκευή σε κάτι στέρεο, π.χ. μια καρέκλα 

ακριβώς κάτω από το άνω πλαίσιο. 

 

Μην ξαπλώσετε τη συσκευή εντελώς οριζοντίως, διότι αυτό μπορεί να 

βλάψει το σύστημα ψυκτικού. 
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