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•	 Αγαπητέ Πελάτη,
•	 Θα θέλαμε να έχετε τη μέγιστη απόδοση από το προϊόν μας, το οποίο κατασκευάστηκε σε 

μοντέρνες εγκαταστάσεις με σχολαστικούς ελέγχους ποιότητας.
•	 Για το σκοπό αυτό, διαβάστε πλήρως τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν και 

φυλάξτε τις ως πηγή αναφοράς. Αν παραδώσετε το προϊόν σε άλλο άτομο, παραδώστε μαζί και 
αυτές τις οδηγίες.

Οι οδηγίες χρήσης διασφαλίζουν τη γρήγορη και ασφαλή χρήση του προϊόντος.
• Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης πριν την εγκατάσταση και τη λειτουργία του προϊόντος.
• Πάντα να τηρείτε τις εφαρμόσιμες οδηγίες ασφαλείας.
• Να διατηρείτε τις οδηγίες χρήσης σε σημείο με εύκολη πρόσβαση, για μελλοντική χρήση. 
• Παρακαλούμε να διαβάστε και οποιαδήποτε άλλη τεκμηρίωση συνοδεύει το προϊόν.
•	 Να έχετε υπόψη σας ότι αυτές οι οδηγίες χρήσης μπορεί να έχουν εφαρμογή σε περισσότερα από 

ένα μοντέλα του προϊόντος. Ο οδηγός υποδεικνύει με σαφήνεια τυχόν παραλλαγές των διάφορων 
μοντέλων.

•	 Σύμβολα και παρατηρήσεις
•	 Στις οδηγίες χρήσης χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα:

C Σημαντικές πληροφορίες και 
χρήσιμες συμβουλές.

A Κίνδυνος για τη ζωή και την 
περιουσία.

B Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Η συσκευασία του προϊόντος 
είναι κατασκευασμένη από 
ανακυκλώσιμα υλικά σύμφωνα 
με την Εθνική νομοθεσία 
προστασίας του περιβάλλοντος.
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1	 Οδηγίες για την ασφάλεια και το περιβάλλον
•	 Αυτή η ενότητα παρέχει τις 

οδηγίες ασφαλείας που είναι 
απαραίτητες για την αποτροπή 
κινδύνου τραυματισμού και 
υλικής ζημιάς. Η μη τήρηση 
αυτών των οδηγιών θα 
ακυρώσει κάθε τύπο εγγύησης 
του προϊόντος.

Προβλεπόμενος σκοπός 
χρήσης
• Το προϊόν αυτό προορίζεται 
να χρησιμοποιείται
• –σε εσωτερικούς χώρους και 
κλειστές περιοχές όπως είναι τα 
σπίτια
• –σε κλειστούς χώρους 
εργασίας όπως καταστήματα και 
γραφεία
• –σε κλειστούς χώρους 
ενδιαίτησης όπως αγροτόσπιτα, 
ξενοδοχεία, πανσιόν. 
• Το προϊόν αυτό δεν πρέπει 
να χρησιμοποιείται σε εξωτερικό 
χώρο.
1.1. Γενική ασφάλεια
•	 Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να 

χρησιμοποιείται από άτομα 
με μειωμένες σωματικές, 
αισθητηριακές και πνευματικές 
ικανότητες, από άτομα 
που δεν έχουν επαρκή 
γνώση και εμπειρία και από 
παιδιά. Η συσκευή αυτή 
μπορεί να χρησιμοποιείται 
από τέτοια άτομα υπό την 

επίβλεψη και καθοδήγηση 
ατόμου υπεύθυνου για την 
ασφάλειά τους. Δεν πρέπει 
να επιτρέπεται σε παιδιά να 
παίζουν με αυτή τη συσκευή.

•	 Σε περίπτωση 
δυσλειτουργίας, αποσυνδέστε 
τη συσκευή από την πρίζα.

•	 Μετά την αποσύνδεση της 
συσκευής από την πρίζα, 
περιμένετε τουλάχιστον 5 
λεπτά πριν τη συνδέσετε 
πάλι. Αποσυνδέετε το προϊόν 
από την πρίζα όταν δεν 
χρησιμοποιείται. Μην αγγίζετε 
το φις ρευματοληψίας με 
υγρά χέρια! Μην τραβάτε το 
καλώδιο για αποσύνδεση από 
την πρίζα, πάντα να τραβάτε 
μόνο το φις.

•	 Σκουπίστε τους ακροδέκτες 
του φις ρευματοληψίας με ένα 
στεγνό πανί πριν συνδέσετε 
το φις στην πρίζα.

•	 Μη συνδέσετε το ψυγείο στην 
πρίζα, αν η πρίζα δεν είναι 
καλά στερεωμένη.

•	 Αποσυνδέετε το προϊόν πριν 
από εργασίες εγκατάστασης, 
συντήρησης, καθαρισμού και 
επισκευής. 

•	 Αν το προϊόν δεν πρόκειται 
να χρησιμοποιηθεί για 
μεγάλο χρονικό διάστημα, 
αποσυνδέστε το από την 
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πρίζα και αφαιρέστε όλα τα 
τρόφιμα από το εσωτερικό 
του. 

•	 Μη χρησιμοποιείτε ατμό 
ή μέσα καθαρισμού που 
παράγουν ατμό για τον 
καθαρισμό του ψυγείου 
και την τήξη του πάγου 
στο εσωτερικό του.  Ο 
ατμός μπορεί να έρθει 
σε επαφή με σημεία που 
βρίσκονται υπό τάση και να 
προκαλέσει βραχυκύκλωμα ή 
ηλεκτροπληξία!

•	 Μην πλένετε το προϊόν 
ψεκάζοντας ή χύνοντας 
νερό πάνω του! Κίνδυνος 
ηλεκτροπληξίας!

•	 Σε καμία περίπτωση μη 
χρησιμοποιήσετε το προϊόν 
αν είναι ανοικτό το τμήμα 
στο πάνω ή πίσω μέρος 
του προϊόντος που περιέχει 
τις πλακέτες τυπωμένων 
κυκλωμάτων (κάλυμμα 
τυπωμένων κυκλωμάτων) (1).  

1

1

•	 Σε περίπτωση δυσλειτουργίας 
μη χρησιμοποιήσετε το 
προϊόν, γιατί κάτι τέτοιο 
θα μπρούσε να είναι αιτία 
ηλεκτροπληξίας.  Πριν κάνετε 
οτιδήποτε απευθυνθείτε σε 
εξουσιοδοτημένο σέρβις.

•	 Συνδέστε το προϊόν σε πρίζα 
με γείωση. Η γείωση πρέπει 
να έχει γίνει από εξειδικευμένο 
ηλεκτρολόγο.

•	 Αν το προϊόν διαθέτει φωτισμό 
τύπου LED, απευθυνθείτε 
σε εξουσιοδοτημένο σέρβις 
για αντικατάσταση ή σε 
περίπτωση οποιουδήποτε 
προβλήματος.

•	 Μην αγγίζετε κατεψυγμένα 
τρόφιμα με υγρά χέρια! Μπορεί 
να κολλήσουν στα χέρια σας!

•	 Μην τοποθετείτε μέσα στο 
θάλαμο κατάψυξης υγρά 
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σε μπουκάλια ή μεταλλικά 
κουτάκια. Μπορεί να 
σκάσουν!

•	 Τοποθετείτε τα δοχεία υγρών 
σε όρθια θέση με σφιχτά 
κλεισμένο το κάλυμμα.

•	 Μην ψεκάζετε εύφλεκτες 
ουσίες κοντά στο προϊόν, 
γιατί μπορεί να προκληθεί 
φωτιά ή έκρηξη.

•	 Μη διατηρείτε μέσα στο 
ψυγείο εύφλεκτα υλικά και 
προϊόντα που περιέχουν 
εύφλεκτο αέριο (σπρέι κλπ.).

•	 Μην τοποθετείτε πάνω στο 
προϊόν δοχεία που περιέχουν 
υγρά. Τυχόν πιτσίλισμα 
νερού πάνω σε εξάρτημα υπό 
τάση μπορεί να προκαλέσει 
ηλεκτροπληξία και κίνδυνο 
φωτιάς. 

•	 Η έκθεση του προϊόντος 
σε βροχή, χιόνι, ηλιακή 
ακτινοβολία και άνεμο 
θα προκαλέσει ηλεκτρικό 
κίνδυνο. Όταν αλλάζετε θέση 
στο προϊόν, μην το τραβήξετε 
από τη λαβή της πόρτας. Η 
λαβή μπορεί να αποκολληθεί.

•	 Προσέξτε να αποφύγετε την 
παγίδευση οποιουδήποτε 
τμήματος των χεριών ή του 
σώματός σας σε οποιοδήποτε 
από τα κινούμενα μέρη στο 
εσωτερικό του προϊόντος.

•	 Μην ανεβαίνετε και μη 
στηρίζεστε στην πόρτα, τα 
συρτάρια και παρόμοια μέρη 
του ψυγείου. Κάτι τέτοιο 
θα προκαλέσει πτώση του 
προϊόντος και ζημιά στα μέρη 
της συσκευής. 

•	 Προσέξτε να μην παγιδευτεί το 
καλώδιο ρεύματος.

1.1.1 Προειδοποίηση HC
•	 Αν το προϊόν περιλαμβάνει 

ψυκτικό σύστημα που 
χρησιμοποιεί το αέριο R600a, 
προσέξτε να αποφύγετε την 
πρόκληση ζημιάς στο ψυκτικό 
σύστημα και στους σωλήνες 
τους όταν χρησιμοποιείτε και 
μεταφέρετε το προϊόν. Αυτό 
το αέριο είναι εύφλεκτο. Αν 
έχει υποστεί ζημιά το ψυκτικό 
σύστημα, κρατήστε το προϊόν 
μακριά από πηγές φλόγας 
ή σπινθήρες και αερίστε 
αμέσως το δωμάτιο.
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Οδηγίες για την ασφάλεια και το περιβάλλον

C

Η ετικέτα στην 
εσωτερική αριστερή 
πλευρά υποδεικνύει 
τον τύπο αερίου που 
χρησιμοποιείται στο 
προϊόν.

1.1.2 Για μοντέλα με 
διανομέα νερού
•	 Η μέγιστη πίεση για την 

είσοδο κρύου νερού θα είναι 
90 psi (6,2 bar). Αν η πίεση 
νερού υπερβαίνει τα 80 psi 
(5,5 bar), χρησιμοποιήστε 
μια βαλβίδα περιορισμού 
πίεσης στο σύστημα παροχής 
νερού σας. Αν δεν γνωρίζετε 
πώς να ελέγξετε την πίεση 
νερού, ζητήστε τη βοήθεια 
επαγγελματία υδραυλικού.

•	 Αν υπάρχει κίνδυνος 
φαινομένου υδραυλικού 
πλήγματος (απότομης 
μεταβολής πίεσης του νερού) 
στην εγκατάστασής σας, 
πάντα να χρησιμοποιείτε 
στην εγκατάσταση εξοπλισμό 
αποτροπής του υδραυλικού 
πλήγματος. Συμβουλευτείτε 
επαγγελματίες υδραυλικούς 
αν δεν είστε σίγουροι ότι 
δεν υπάρχει φαινόμενο 
υδραυλικού πλήγματος στην 
εγκατάστασή σας.

•	 Μην εγκαταστήσετε στην 
είσοδο ζεστού νερού. Λάβετε 
μέτρα προφύλαξης έναντι 
του κινδύνου να παγώσουν 
οι εύκαμπτοι σωλήνες. Η 
περιοχή θερμοκρασιών 
νερού λειτουργίας είναι από 
ελάχιστη 0,6 °C (33 °F) έως 
μέγιστη 38 °C (100 °F).

•	 Να χρησιμοποιείτε μόνο 
πόσιμο νερό.

•	 Να χρησιμοποιείτε μόνο 
πόσιμο νερό.

1.2. Προβλεπόμενη χρήση
•	 Αυτό το προϊόν έχει 

σχεδιαστεί για οικιακή 
χρήση. Δεν προορίζεται για 
επαγγελματική χρήση.

•	 Το προϊόν θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται μόνο για τη 
φύλαξη τροφίμων και ποτών.

•	 Μη διατηρείτε μέσα στο 
ψυγείο ευαίσθητα προϊόντα 
που χρειάζονται ελεγχόμενες 
θερμοκρασίες (εμβόλια, 
φάρμακα ευαίσθητα στη 
θερμοκρασία, ιατρικά υλικά 
κλπ.).

•	 Ο κατασκευαστής δεν 
αποδέχεται καμία ευθύνη 
για οποιαδήποτε ζημία 
λόγω κακής χρήσης ή κακής 
μεταχείρισης.



7 /34  ELΨυγείο / Οδηγίες Χρήσης

Οδηγίες για την ασφάλεια και το περιβάλλον
•	 Γνήσια ανταλλακτικά θα είναι 

διαθέσιμα για 10 έτη από 
την ημερομηνία αγοράς του 
προϊόντος.

1.3. Ασφάλεια των παιδιών
•	 Κρατάτε τα υλικά 

συσκευασίας μακριά από τα 
παιδιά.

•	 Μην επιτρέπετε σε παιδιά να 
παίζουν με το προϊόν.

•	 Αν η πόρτα του προϊόντος 
περιλαμβάνει κλειδαριά, 
κρατάτε το κλειδί μακριά από 
παιδιά.

1.4. Συμμόρφωση με την Οδηγία περί 
ΑΗΕΕ και απόρριψη του προϊόντος 
στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του
 Αυτό	το	προϊόν	συμμορφώνεται	με	την	
Οδηγία	ROHS	(περιορισμού	χρήσης	
ορισμένων	επικίνδυνων	ουσιών)	της	
ΕΕ	(2012/19/ΕΕ).	

Το	προϊόν	αυτό	φέρει	ένα	
σύμβολο	ταξινόμησης	για	
απόβλητα	ηλεκτρικού	και	
ηλεκτρονικού	εξοπλισμού	
(ΑΗΗΕ).	Αυτό	το	προϊόν	έχει	
κατασκευαστεί	με	εξαρτήματα	
και	υλικά	υψηλής	ποιότητας	

τα	οποία	μπορούν	να	
επαναχρησιμοποιηθούν	και	είναι	
κατάλληλα	για	ανακύκλωση.	Στο	τέλος	
της	ωφέλιμης	ζωής	του	προϊόντος,	μην	
το	απορρίψετε	μαζί	με	τα	κανονικά	
οικιακά	και	άλλα	απόβλητα.	

Παραδώστε	το	σε	κέντρο	συλλογής	για	
την	ανακύκλωση	ηλεκτρικού	και	
ηλεκτρονικού	εξοπλισμού.	Για	να	
μάθετε	περισσότερα	σχετικά	με	αυτά	
τα	κέντρα	συλλογής,	απευθυνθείτε	στις	
τοπικές	σας	αρχές.

1.5. Συμμόρφωση με 
την Οδηγία RoHS
•	 Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με την 

Οδηγία ROHS (περιορισμού χρήσης 
ορισμένων επικίνδυνων ουσιών) της ΕΕ 
(2011/65/ΕΕ). Δεν περιέχει επιβλαβή και 
απαγορευμένα υλικά που καθορίζονται στην 
Οδηγία.

1.6. Πληροφορίες για τη συσκευασία
•	 Τα υλικά συσκευασίας του προϊόντος 

κατασκευάζονται από ανακυκλώσιμα υλικά 
σύμφωνα με του Εθνικούς μας Κανονισμούς 
Προστασίας του Περιβάλλοντος. Μην 
απορρίψετε τα υλικά συσκευασίας μαζί με 
οικιακά ή άλλα απορρίμματα. Παραδώστε τα 
στα σημεία συλλογής υλικών συσκευασίας 
που έχουν οριστεί από τις τοπικές αρχές.
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C
*Προαιρετικός εξοπλισμός: Οι εικόνες σε αυτές τις οδηγίες χρήσης είναι σχηματικές και μπορεί 
να μην ταιριάζουν ακριβώς στο προϊόν σας. Αν το προϊόν σας δεν περιλαμβάνει τα σχετικά 
εξαρτήματα, οι πληροφορίες αφορούν άλλα μοντέλα.
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*14

*10

*4

2   Το ψυγείο σας

1.	 Ράφι	πόρτας	θαλάμου	συντήρησης
2.	 Δοχείο	πλήρωσης	διανομέα	νερού
3.	 Τμήμα	αυγών
4.	 Ρεζερβουάρ	διανομέα	νερού
5.	 Ράφι	μπουκαλιών
6.	 	Συρόμενο	δοχείο	αποθήκευσης
7.	 Ρυθμιζόμενα	πόδια
8.	 Θάλαμος	βαθιάς	κατάψυξης
9.	 Χώρος	ταχείας	κατάψυξης
10.	 Δίσκος	για	παγάκια	&	Θήκη	για	

παγάκια

11.	 Συρτάρι	λαχανικών
12.	 Διαμέρισμα	μηδέν	βαθμών
13.	 Εσωτερικός	φωτισμός
14.	 Γυάλινο	ράφι	θαλάμου	συντήρησης
15.	 Κουμπί	ρύθμισης	θερμοκρασίας
16.	 Θάλαμος	συντήρησης
17.	 Χώρος	Κατάψυξης
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3	 Εγκατάσταση
3.1. Σωστή θέση εγκατάστασης
Για την εγκατάσταση του προϊόντος, 
απευθυνθείτε στο Εξουσιοδοτημένο σέρβις. 
Για να ετοιμάσετε το προϊόν για εγκατάσταση, 
ανατρέξτε στις πληροφορίες των οδηγιών 
χρήσης και βεβαιωθείτε ότι οι παροχές ρεύματος 
και νερού είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις. 
Διαφορετικά, καλέστε ηλεκτρολόγο και/ή 
υδραυλικό για την απαιτούμενη προετοιμασία 
των παροχών.

B
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:	Ο κατασκευαστής 
δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για 
οποιαδήποτε ζημία προκύψει από 
εργασίες που εκτελέστηκαν από μη 
εξουσιοδοτημένα άτομα.

B
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:	Το καλώδιο 
ρεύματος του προϊόντος πρέπει να είναι 
αποσυνδεδεμένο από την πρίζα κατά την 
εγκατάσταση. Σε αντίθετη περίπτωση, 
μπορεί να προκληθεί θάνατος ή σοβαροί 
τραυματισμοί!

A
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:	Αν το άνοιγμα της 
πόρτας του δωματίου είναι πολύ μικρό 
για να περάσει το προϊόν, αφαιρέστε την 
πόρτα και γυρίστε το προϊόν στο πλάι. Αν 
και αυτό δεν ωφελήσει, απευθυνθείτε στο 
εξουσιοδοτημένο σέρβις. 

• Τοποθετήστε το προϊόν σε επίπεδη επιφάνεια, 
για να αποφύγετε κραδασμούς.

• Τοποθετήστε το προϊόν τουλάχιστον 30 cm 
μακριά από σόμπα, συσκευή κουζίνας και 
παρόμοιες πηγές θερμότητας και τουλάχιστον 
5 cm από ηλεκτρικούς φούρνους.

• Μην εκθέτετε το προϊόν σε άμεση ηλιακή 
ακτινοβολία και μην το κρατάτε σε περιβάλλον 
με υγρασία.

• Το προϊόν χρειάζεται επαρκή κυκλοφορία 
αέρα για να λειτουργεί αποδοτικά. Αν το 
προϊόν πρόκειται να τοποθετηθεί μέσα σε 
εσοχή του τοίχου, θυμηθείτε να αφήσετε 
απόσταση τουλάχιστον 5 cm ανάμεσα στο 
προϊόν και την οροφή ή τα τοιχώματα.

• Μην εγκαταστήσετε το προϊόν σε περιβάλλον 
με θερμοκρασία κάτω από -5°C.

3.2. Τοποθέτηση των 
πλαστικών αποστατών
Μπορείτε να τοποθετήσετε τις 2 πλαστικές σφήνες 

όπως δείχνει η εικόνα. Οι πλαστικές σφήνες θα 
παρέχουν την απαιτούμενη απόσταση ανάμεσα 
στο ψυγείο σας και τον τοίχο ώστε να επιτρέπε-
ται η κυκλοφορία του αέρα. (Το παρουσιαζόμε-
νο σχήμα είναι μόνο ενδεικτικό και δεν αντιστοι-
χεί απόλυτα στο προϊόν σας.)
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Εγκατάσταση
3.3. Ρύθμιση των ποδιών
Αν το προϊόν δεν έχει ισορροπήσει καλά στη 
θέση του, ρυθμίστε τα μπροστινά ρυθμιζόμενα 
πόδια περιστρέφοντάς τα δεξιά ή αριστερά.

3.4. Σύνδεση ρεύματος

A
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:	Μη χρησιμοποιείτε 
καλώδια επέκτασης ή πολύπριζα για τη 
σύνδεση ρεύματος.

B
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:	Αν το καλώδιο έχει 
υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί 
από το εξουσιοδοτημένο σέρβις.

C
Όταν τοποθετείτε δύο ψυγεία το ένα 
δίπλα στο άλλο, αφήστε απόσταση 
τουλάχιστον 4 cm ανάμεσα στις δύο 
μονάδες.

•	 Η εταιρεία μας δεν θα αναλάβει ευθύνη 
για οποιεσδήποτε ζημιές λόγω χρήσης του 
προϊόντος χωρίς γείωση και χωρίς σύνδεση 
ρεύματος που συμμορφώνεται με τους 
εθνικούς κανονισμούς.

•	 Το φις του καλωδίου ρεύματος πρέπει 
να είναι εύκολα προσπελάσιμο μετά την 
εγκατάσταση. 

•	 Συνδέστε το ψυγείο σε γειωμένη πρίζα 
ρεύματος 220-240V/50 Hz. Το φις πρέπει να 
περιλαμβάνει ασφάλεια 10-16 A.

•	 Μη χρησιμοποιείτε πολύπριζο με ή χωρίς 
καλώδιο επέκτασης ανάμεσα στην πρίζα 
τοίχου και στο ψυγείο.

C

Προειδοποίηση για επιφάνειες υψηλής 
θερμοκρασίας!
Τα πλευρικά τοιχώματα του προϊόντος 
περιλαμβάνουν σωλήνες ψυκτικού, για 
βελτίωση του ψυκτικού συστήματος. Σε 
αυτές τις περιοχές μπορεί να διέρχεται 
ψυκτικό σε υψηλές θερμοκρασίες, με 
αποτέλεσμα να υπάρχουν επιφάνειες 
υψηλής θερμοκρασίας στα πλευρικά 
τοιχώματα. Αυτό είναι κάτι κανονικό και 
δεν απαιτείται σέρβις. Παρακαλούμε 
να προσέχετε όταν αγγίζετε αυτές τις 
περιοχές.
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Εγκατάσταση
3.5. Αντιστροφή της φοράς 
ανοίγματος των πορτών
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Εγκατάσταση
3.6. Αντιστροφή της φοράς 
ανοίγματος των πορτών
Προχωρήστε σύμφωνα με την σειρά των 
αριθμών.
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4	 Προετοιμασία
4.1. Τι να κάνετε για 
εξοικονόμηση ενέργειας

A
Η	σύνδεση	του	προϊόντος	
σε	ηλεκτρονικό	σύστημα	
εξοικονόμησης	ενέργειας	είναι	
επιβλαβής,	γιατί	μπορεί	να	
προκαλέσει	ζημιά	στο	προϊόν.

•	 Μην	κρατάτε	τις	πόρτες	του	ψυγείου	
ανοικτές	για	μεγάλα	χρονικά	
διαστήματα.

•	 Μην	τοποθετείτε	ζεστά	τρόφιμα	ή	
ποτά	μέσα	στο	ψυγείο.

•	 Μη	γεμίζετε	υπερβολικά	το	ψυγείο.	Αν	
εμποδίζεται	η	εσωτερική	κυκλοφορία	
του	αέρα,	θα	μειωθεί	η	ψυκτική	
ικανότητα.

•	 Για	να	αποθηκεύσετε	τη	μέγιστη	
ποσότητα	τροφίμων	στο	θάλαμο	
συντήρησης	του	ψυγείου	σας,	θα	
πρέπει	να	αφαιρέσετε	τα	πάνω	
συρτάρια	και	να	τα	τοποθετήσετε	
πάνω	στο	γυάλινο	ράφι.		Η	
δηλωθείσα	κατανάλωση	ενέργειας	
του	ψυγείου	σας	προσδιορίστηκε	
αφού	είχε	αφαιρεθεί	ο	ψύκτης,	ο	
δίσκος	για	παγάκια	και	τα	πάνω	
συρτάρια	ώστε	να	επιτυγχάνεται	ο	
μέγιστος	χώρος	αποθήκευσης.	Η	
χρήση	του	από	κάτω	συρταριού	κατά	
την	αποθήκευση	τροφίμων	συνιστάται	
θερμά.	Η	λειτουργία	εξοικονόμησης	
ενέργειας	θα	πρέπει	να	είναι	
ενεργοποιημένη	για	τη	βέλτιστη	
κατανάλωση	ενέργειας.		

•	 Δεν	θα	πρέπει	να	εμποδίζετε	τη	ροή	
αέρα	τοποθετώντας	τρόφιμα	μπροστά	
από	τον	ανεμιστήρα	συντήρησης.	
Πρέπει	να	αφήνετε	ελεύθερο	χώρο	
τουλάχιστον	3	cm	μπροστά	από	το	
προστατευτικό	σύρμα	του	ανεμιστήρα	
όταν	τοποθετείτε	τα	τρόφιμα.

•	 Ανάλογα	με	τα	χαρακτηριστικά	του	
προϊόντος:	η	απόψυξη	κατεψυγμένων	
τροφίμων	στο	θάλαμο	κατάψυξης	θα	
εξασφαλίσει	εξοικονόμηση	ενέργειας	
και	θα	διατηρήσει	την	ποιότητα	των	
τροφίμων.

•	 Πρέπει	να	αποθηκεύετε	τα	τρόφιμα	
στα	συρτάρια	του	θαλάμου	
συντήρησης	για	να	εξασφαλίζετε	
εξοικονόμηση	ενέργειας	και	να	
προστατεύετε	το	φαγητό	με	τις	
καλύτερες	συνθήκες.	

•	 Οι	συσκευασίες	των	τροφίμων	δεν	
πρέπει	να	είναι	σε	άμεση	επαφή	
με	τον	αισθητήρα	θερμότητας	που	
βρίσκεται	στο	θάλαμο	συντήρησης.	
Αν	είναι	σε	επαφή	με	τον	αισθητήρα,	
μπορεί	να	αυξηθεί	η	κατανάλωση	
ενέργειας	της	συσκευής.	

•	 Βεβαιωθείτε	ότι	τα	τρόφιμα	δεν	
είναι	σε	επαφή	με	τον	αισθητήρα	
θερμοκρασίας	του	θαλάμου	
συντήρησης	που	περιγράφεται	
παρακάτω.	
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4.2. Πρώτη χρήση
Πριν	χρησιμοποιήσετε	το	ψυγείο	
σας,	βεβαιωθείτε	ότι	έχουν	γίνει	οι	
απαραίτητες	προετοιμασίες	σύμφωνα	
με	τις	οδηγίες	στα	τμήματα	"Οδηγίες	για	
την	ασφάλεια	και	το	περιβάλλον"	και	
"Εγκατάσταση".
•	 Διατηρήστε	το	προϊόν	σε	λειτουργία	

χωρίς	τρόφιμα	για	6	ώρες	και	μην	
ανοίξετε	την	πόρτα	αν	δεν	είναι	
απολύτως	αναγκαίο.

C
Όταν	ενεργοποιηθεί	ο	συμπιεστής	
θα	ακουστεί	ένας	ήχος.	Είναι	
σημαντικό	να	ακούτε	ήχο	όταν	ο	
συμπιεστής	είναι	ανενεργός,	λόγω	
των	συμπιεσμένων	υγρών	και	
αερίων	στο	ψυκτικό	σύστημα.

C
Τα	μπροστινά	άκρα	του	προϊόντος	
μπορεί	να	θερμαίνονται.	Αυτό	
είναι	φυσιολογικό.	Αυτές	οι	
περιοχές	έχουν	σχεδιαστεί	να	
θερμαίνονται	για	την	πρόληψη	της	
συμπύκνωσης.

C
Σε	ορισμένα	μοντέλα	ο	πίνακας	
ενδείξεων	απενεργοποιείται	
αυτόματα	5	λεπτά	μετά	το	κλείσιμο	
της	πόρτας.	Θα	ενεργοποιηθεί	
πάλι	όταν	ανοίξετε	την	πόρτα	ή	
πατήσετε	οποιοδήποτε	κουμπί.

4 Προετοιμασία
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5	 Χρήση του προϊόντος

C
*προαιρετικός εξοπλισμός: Οι εικόνες σε αυτές τις οδηγίες χρήσης είναι σχηματικές και 
μπορεί να μην ταιριάζουν ακριβώς στο προϊόν σας. Αν το προϊόν σας δεν περιλαμβάνει τα σχετικά 
εξαρτήματα, οι πληροφορίες αφορούν άλλα μοντέλα.

5.1. Κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας
Η εσωτερική θερμοκρασία του ψυγείου μεταβάλλεται, 
σε συνάρτηση με τα εξής αίτια:
• Εποχική διακύμανση θερμοκρασίας 
περιβάλλοντος,
• Συχνό άνοιγμα της πόρτας και παραμονή 
της πόρτας ανοικτής για πολλή ώρα.
• Φαγητά που τοποθετούνται στο ψυγείο πριν 
κρυώσουν σε θερμοκρασία δωματίου.
• Θέση του ψυγείου μέσα στο δωμάτιο (π.χ. 
εκτεθειμένο στον ήλιο).
• Μπορείτε με το κουμπί ρύθμισης να 
ρυθμίσετε τη θερμοκρασία που μεταβάλλεται 
εξαιτίας αυτών των παραγόντων. 
Οι αριθμοί γύρω από το κουμπί ρύθμισης 
υποδεικνύουν βαθμούς θερμοκρασίας σε “°C”.
Αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι 20 
°C, συνιστάται να χρησιμοποιείτε τη ρύθμιση 
θερμοκρασίας του ψυγείου στους 4 °C. Σε άλλες 
θερμοκρασίες περιβάλλοντος μπορείτε να ρυθμίσετε 
αυτή τη θερμοκρασία όπως απαιτείται.

5.2. Ταχεία κατάψυξη 
Αν θέλετε να καταψύξετε μεγάλες ποσότητες 
νωπών τροφίμων, θέστε το κουμπί ρύθμισης 
θερμοκρασίας στη
θέση (  ) πριν τοποθετήσετε τα τρόφιμα στο 
διαμέρισμα ταχείας κατάψυξης.
Συνιστάται να διατηρείτε το κουμπί σε αυτή τη 
θέση για 24 ώρες για να καταψύξετε τη μέγιστη 
ποσότητα τροφίμων που υποδεικνύεται ως 
ικανότητα κατάψυξης. Προσέξτε ιδιαίτερα να μην 
καταψύχετε μαζί ήδη κατεψυγμένα τρόφιμα και 
νωπά τρόφιμα.
Θυμηθείτε να επαναφέρετε το κουμπί ρύθμισης 
θερμοκρασίας στην προηγούμενη θέση του.
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Χρήση του προϊόντος
5.3. Λειτουργία Διακοπών
Αν οι πόρτες του προϊόντος δεν (  ) ανοίξουν 
για τουλάχιστον 12 ώρες μετά τη ρύθμιση του 
κουμπιού ρύθμισης θερμοκρασίας στη μέγιστη 
ρύθμιση, η λειτουργία διακοπών ενεργοποιείται 
αυτόματα.

Για ακύρωση της λειτουργίας πρέπει να αλλάξετε 
τη ρύθμιση του κουμπιού.
Δεν συνιστάται να αποθηκεύετε τρόφιμα 
στο θάλαμο συντήρησης όταν είναι ενεργή η 
λειτουργία διακοπών.

• Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία ρύθμισης, 
μπορείτε να αποκρύψετε το κουμπί ρύθμισης 
θερμοκρασίας πιέζοντάς το στη μέσα θέση.
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Χρήση του προϊόντος
5.4. Πίνακας ενδείξεων
Οι	πίνακες	ενδείξεων	μπορεί	να	διαφέρουν,	ανάλογα	με	το	μοντέλο	του	προϊόντος.
Οι	οπτικοακουστικές	λειτουργίες	του	πίνακα	οργάνων	σας	βοηθούν	στη	χρήση	του	
προϊόντος	σας.	

457 6

8

9

1 2 3

1.	 Ένδειξη	χώρου	Συντήρησης
2.	 Ένδειξη	Κατάστασης	σφάλματος
3.	 Ένδειξη	θερμοκρασίας
4.	 Κουμπί	λειτουργίας	διακοπών
5.	 Κουμπί	ρύθμισης	θερμοκρασίας
6.	 Κουμπί	επιλογής	θαλάμου
7.	 Ένδειξη	θαλάμου	κατάψυξης
8.	 Ένδειξη	Οικονομικής	λειτουργίας
9.	 Ένδειξη	λειτουργίας	Διακοπών
*προαιρετικό

C
*προαιρετικός εξοπλισμός: Οι εικόνες σε αυτές τις οδηγίες χρήσης είναι σχηματικές και 
μπορεί να μην ταιριάζουν ακριβώς στο προϊόν σας. Αν το προϊόν σας δεν περιλαμβάνει τα σχετικά 
εξαρτήματα, οι πληροφορίες αφορούν άλλα μοντέλα.
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Χρήση του προϊόντος
1. Ένδειξη θαλάμου συντήρησης
	Η	λυχνία	θαλάμου	συντήρησης	ανάβει	
ενώ	ρυθμίζεται	η	θερμοκρασία	του	
θαλάμου	κατάψυξης.
2. Ένδειξη κατάστασης σφάλματος
Αν	το	ψυγείο	σας	δεν	έχει	ικανοποιητική	
ψύξη	ή	σε	περίπτωση	βλάβης	
αισθητήρα,	ενεργοποιείται	αυτή	η	
ένδειξη.	Όταν	ενεργοποιείται	αυτή	η	
ένδειξη,	εμφανίζεται“E”	στην	ένδειξη	
θερμοκρασίας	του	θαλάμου	κατάψυξης,	
και	αριθμοί	όπως	“1,2,3...”	εμφανίζονται	
στην	ένδειξη	θερμοκρασίας	του	θαλάμου	
συντήρησης.	Αυτοί	οι	αριθμοί	στην	
ένδειξη	πληροφορούν	το	προσωπικό	
σέρβις	σχετικά	με	το	σφάλμα.
3. Ένδειξη θερμοκρασίας
Δείχνει	τη	θερμοκρασία	θαλάμου	
κατάψυξης,	συντήρησης.
4. Κουμπί λειτουργίας διακοπών
Πατήστε	το	κουμπί	διακοπών	για	3	
δευτερόλεπτα	για	να	ενεργοποιήσετε	
αυτή	τη	λειτουργία.	Όταν	αυτή	η	
λειτουργία	είναι	ενεργή,	η	ένδειξη	
θερμοκρασίας	για	το	χώρο	συντήρησης	
είναι	"-	-"	και	δεν	υπάρχει	ψύξη	στο	
χώρο	συντήρησης.	Δεν	είναι	κατάλληλο	
να	φυλάξετε	το	φαγητό	στη	συντήρηση	
του	ψυγείου	όταν	είναι	ενεργοποιημένη	
αυτή	η	λειτουργία.	Οι	υπόλοιποι	χώροι	
θα	πρέπει	να	εξακολουθήσουν	να	
ψύχονται	σύμφωνα	με	τη	ρυθμισμένη	
θερμοκρασία	τους.
Για	να	ακυρώσετε	αυτή	τη	λειτουργία	
πιέστε	πάλι	το	κουμπί	Διακοπών 
5. Κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας
	Αλλάζει	τη	θερμοκρασία	του	αντίστοιχου	
θαλάμου	μεταξύ	-24°C...	-18°C	και	
8°C...1°C.

6. Κουμπί επιλογής θαλάμου
Κουμπί	επιλογής:	Πατήστε	το	κουμπί	
επιλογής	θαλάμου	για	αλλαγή	μεταξύ	
θαλάμων	συντήρησης	και	κατάψυξης.
7. Ένδειξη θαλάμου κατάψυξης
Η	λυχνία	θαλάμου	συντήρησης	ανάβει	
ενώ	ρυθμίζεται	η	θερμοκρασία	του	
θαλάμου	κατάψυξης.
8. Ένδειξη λειτουργίας Οικονομίας
Υποδεικνύει	ότι	το	ψυγείο	λειτουργεί	σε	
λειτουργία	εξοικονόμησης	ενέργειας.	
Η	ένδειξη	θα	ενεργοποιηθεί	αν	η	
θερμοκρασία	του	θαλάμου	κατάψυξης	
ρυθμιστεί	σε	-18°C.
9. Ένδειξη λειτουργίας Διακοπών
Υποδεικνύει	ότι	είναι	ενεργοποιημένη	η	
λειτουργία	διακοπών.	
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5.5. Πίνακας ενδείξεων
Αυτός	ο	πίνακας	ενδείξεων	με	κουμπιά	ελέγχου	σας	επιτρέπει	να	ρυθμίζετε	τη	
θερμοκρασία	χωρίς	να	ανοίγετε	την	πόρτα	του	προιόντος	σας.	Απλά	πατήστε	τις	
επιγραφές	στα	σχετικά	κουμπιά	για	τις	ρυθμίσεις	λειτουργίας.

1 2

3456789*10

12

11

1. Διακοπή ρεύματος/
Υψηλή θερμοκρασία/ Δείκτης 
προειδοποίησης σφάλματος 
Αυτή	η	λυχνία	( )	ανάβει	σε	περιπτώσεις	
διακοπής	ρεύματος,	προβλημάτων	
με	υψηλή	θερμοκρασία	και	
προειδοποιήσεων	για	σφάλματα.	Σε	
περίπτωση	παρατεταμένων	διακοπών	
ρεύματος,	η	υψηλότερη	θερμοκρασία	
που	φθάνει	ο	χώρος	κατάψυξης	θα	
αναβοσβήνει	στην	ψηφιακή	οθόνη.	
Μετά	τον	έλεγχο	των	τροφίμων	που	
βρίσκονται	στο	χώρο	κατάψυξης,	
πιέστε	το	κουμπί	απενεργοποίησης	του	
συναγερμού	( )	για	να	ακυρώσετε	την	
προειδοποίηση.	

Παρακαλούμε	ανατρέξτε	στην	ενότητα	
«Αντιμετώπιση	προβλημάτων»	στο	
εγχειρίδιο	χρήσης	σας	αν	έχετε	
παρατηρήσει	ότι	αυτή	η	λυχνία	έχει	
φωτιστεί.
2. Λειτουργία Εξοικονόμησης 
ενέργειας (απενεργοποίηση 
ενδείξεων):
Αν	οι	πόρτες	του	προϊόντος	διατηρηθούν	
κλειστές	για	μεγάλο	χρονικό	διάστημα,	
ενεργοποιείται	αυτόματα	η	λειτουργία	
εξοικονόμησης	ενέργειας	και	θα	ανάψει	
το	σύμβολο	εξοικονόμησης	ενέργειας.	(

)

C
*προαιρετικός εξοπλισμός: Οι εικόνες σε αυτές τις οδηγίες χρήσης είναι σχηματικές και 
μπορεί να μην ταιριάζουν ακριβώς στο προϊόν σας. Αν το προϊόν σας δεν περιλαμβάνει τα σχετικά 
εξαρτήματα, οι πληροφορίες αφορούν άλλα μοντέλα.
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Αν	είναι	ενεργή	η	λειτουργία	
εξοικονόμησης	ενέργειας,	θα	σβήσουν	
όλα	τα	σύμβολα	από	τον	πίνακα	
ενδείξεων	εκτός	από	το	σύμβολο	
εξοικονόμησης	ενέργειας.	Όταν	είναι	
ενεργή	η	λειτουργία	Εξοικονόμησης	
ενέργειας,	αν	πατήσετε	οποιοδήποτε	
κουμπί	ή	αν	ανοίξετε	την	πόρτα,	θα	
ακυρωθεί	η	λειτουργία	εξοικονόμησης	
ενέργειας	και	τα	σύμβολα	στην	οθόνη	θα	
επιστρέψουν	στο	κανονικό.
Η	λειτουργία	εξοικονόμησης	ενέργειας	
είναι	ενεργοποιημένη	κατά	την	
παράδοση	από	το	εργοστάσιο	και	δεν	
μπορεί	να	ακυρωθεί.	
3. Λειτουργία Ταχείας Ψύξης 
Το	κουμπί	έχει	δύο	λειτουργίες.	Για	να	
ενεργοποιήσετε	ή	να	απενεργοποιήσετε	
τη	λειτουργία	Ταχείας	Ψύξης	πατήστε	
σύντομα	αυτό	το	κουμπί.	Ο	δείκτης	
Quick	Cool	θα	σβήσει	και	το	προϊόν	θα	
επιστρέψει	στις	κανονικές	του	ρυθμίσεις.	
( 	)

C
Χρησιμοποιήστε	τη	λειτουργία	
Ταχείας	Ψύξης,	όταν	θέλετε	
να	κρυώσετε	γρήγορα	τα	
τρόφιμα	που	τοποθετούνται	
στη	συντήρηση	ψυγείου.	Αν	
θέλετε	να	κρυώσετε	μεγάλες	
ποσότητες	νωπών	τροφίμων,	
ενεργοποιήστε	αυτή	τη	
λειτουργία	πριν	τοποθετήσετε	
τα	τρόφιμα	στο	ψυγείο.

C
Αν	δεν	ακυρώσετε	τη	
λειτουργία,	η	ταχεία	ψύξη	θα	
ακυρωθεί	αυτόματα	μετά	από	
8	ώρες	ή	όταν	ο	θάλαμος	
συντήρησης	επιτύχει	την	
απαιτούμενη	θερμοκρασία.

C
Αν	πατήσετε	επανειλημμένα	σε	
σύντομο	διάστημα	το	κουμπί	
Ταχείας	Ψύξης,	ο	συμπιεστής	
δεν	θα	αρχίσει	να	λειτουργεί	
αμέσως	γιατί	θα	ενεργοποιηθεί	
το	ηλεκτρονικό	σύστημα	
προστασίας.

C
H	λειτουργία	αυτή	δεν	
συνεχίζεται	μετά	την	
αποκατάσταση	διακοπής	
ρεύματος.

4. Κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας 
του χώρου συντήρησης   
Πατήστε	αυτό	το	κουμπί	για	να	
ρυθμίσετε	τη	θερμοκρασία	του	θαλάμου	
συντήρησης	σε	8,	7,6,	5,4,3,	2,	8...	
αντίστοιχα.	Πατήστε	αυτό	το	κουμπί	
για	να	ρυθμίσετε	τη	θερμοκρασία	του	
θαλάμου	συντήρησης	στην	επιθυμητή	
τιμή.	(  )

5.Λειτουργία Διακοπές
Για	να	ενεργοποιήσετε	τη	λειτουργία	
Διακοπές,	πιέστε	και	κρατήστε	πατημένο	
το	πλήκτρο	(	 )	για	3	δευτερόλεπτα	και	
η	ένδειξη	λειτουργίας	Διακοπών	( )	θα	
ενεργοποιηθεί.	Όταν	αυτή	η	λειτουργία	
είναι	ενεργή,	η	ένδειξη	θερμοκρασίας	για	
το	χώρο	συντήρησης	είναι	"-	-"	και	δεν	
υπάρχει	ψύξη	στο	χώρο	συντήρησης.	
Δεν	είναι	κατάλληλο	να	φυλάξετε	το	
φαγητό	στη	συντήρηση	του	ψυγείου	όταν	
είναι	ενεργοποιημένη	αυτή	η	λειτουργία.	
Οι	υπόλοιποι	χώροι	θα	πρέπει	να	
εξακολουθήσουν	να	ψύχονται	σύμφωνα	
με	τη	ρυθμισμένη	θερμοκρασία	τους.
Για	να	ακυρώσετε	αυτή	τη	λειτουργία	
πιέστε	πάλι	το	κουμπί	της	λειτουργίας 
Διακοπών 
6. Απενεργοποίηση προειδοποίησης:
Σε	περίπτωση	συναγερμού	διακοπής	
ρεύματος/	υψηλής	θερμοκρασίας,	
μετά	τον	έλεγχο	των	τροφίμων	που	
βρίσκονται	στο	χώρο	κατάψυξης,	
πιέστε	το	κουμπί	απενεργοποίησης	του	
συναγερμού	( )	για	να	ακυρώσετε	την	
προειδοποίηση.



21 /34  ELΨυγείο / Οδηγίες Χρήσης

Χρήση του προϊόντος
7. Κλείδωμα πλήκτρων
Πατήστε	το	κουμπί	Κλειδώματος	
πλήκτρων	(	 )	συνεχόμενα	για	3	
δευτερόλεπτα.	Ένδειξη	κλειδώματος	
πλήκτρων	
Θα	ανάψει	το	εικονίδιο	( )	και	θα	
ενεργοποιηθεί	η	λειτουργία	Κλειδώματος	
πλήκτρων.	Τα	κουμπιά	δεν	θα	
λειτουργούν	αν	είναι	ενεργή	η	λειτουργία	
Κλειδώματος	πλήκτρων.	Πατήστε	πάλι	
το	κουμπί	Κλειδώματος	πλήκτρων	
συνεχόμενα	για	3	δευτερόλεπτα.	Η	
ένδειξη	Κλειδώματος	πλήκτρων	θα	
σβήσει	και	θα	ακυρωθεί	η	λειτουργία	
Κλείδωμα	πλήκτρων.
Πατήστε	το	κουμπί	Κλείδωμα 
πλήκτρων	εάν	θέλετε	να	αποτρέψετε	
την	αλλαγή	της	ρύθμισης	της	
θερμοκρασίας	του	ψυγείου	(	 ).
8. Eco fuzzy 
Πατήστε	και	κρατήστε	πατημένο	για	1	
δευτερόλεπτο	το	πλήκτρο	Eco-Fuzzy	
για	να	ενεργοποιήσετε	τη	λειτουργία	
Eco-Fuzzy.	Όταν	ενεργοποιηθεί	αυτή	
η	λειτουργία,	το	ψυγείο	θα	αρχίσει	
να	λειτουργεί	με	το	πιο	οικονομικό	
πρόγραμμα	τουλάχιστον	6	ώρες	
αργότερα	και	θα	ανάψει	η	ένδειξη	
οικονομικής	χρήσης	(	 	).	Πατήστε	και	
κρατήστε	πατημένο	για	3	δευτερόλεπτα	
το	πλήκτρο	Eco-Fuzzy	για	να	
απενεργοποιήσετε	τη	λειτουργία	Eco-
Fuzzy.
Αυτή	η	λυχνία	φωτίζεται	μετά	από	6	
ώρες	όταν	η	λειτουργία	eco	fuzzy	είναι	
ενεργοποιημένη.
9. Κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας 
του καταψύκτη
Πατήστε	αυτό	το	κουμπί	για	να	
ρυθμίσετε	τη	θερμοκρασία	του	
καταψύκτη	στους	-18,-19,-20,-21,	-22,	
-23,-24,	-18...	αντίστοιχα.	Πατήστε	
αυτό	το	κουμπί	για	να	ρυθμίσετε	τη	

θερμοκρασία	του	θαλάμου	κατάψυξης	
στην	επιθυμητή	τιμή.( )

10. Ένδειξη απενεργοποιημένου 
Icematic
Δείχνει	αν	το	σύστημα	Icematic	είναι	
ενεργοποιημένο	ή	απενεργοποιημένο.	
( )Αν	είναι	αναμμένη,	το	σύστημα	
Icematic	δεν	λειτουργεί.	Για	να	
λειτουργήσει	το	Icematic	ξανά	πατήστε	
και	κρατήστε	πατημένο	το	κουμπί	On	-	
Off	για	3	δευτερόλεπτα.

C
Με	αυτή	την	επιλογή	θα	
σταματήσει	η	ροή	νερού	από	
το	δοχείο	νερού.	Ωστόσο,	ο	
πάγος	που	δημιουργήθηκε	
πρωτύτερα	μπορεί	να	ληφθεί	
από	το	Icematic.

11. Κουμπί λειτουργίας Ταχείας 
Κατάψυξης/Κουμπί icematic
Για	να	ενεργοποιήσετε	ή	να	
απενεργοποιήσετε	τη	λειτουργία	Ταχείας	
Κατάψυξης	πατήστε	σύντομα	αυτό	
το	κουμπί.	Όταν	ενεργοποιήσετε	τη	
λειτουργία,	ο	θάλαμος	κατάψυξης	θα	
ψυχθεί	σε	θερμοκρασία	χαμηλότερη	από	
τη	ρυθμισμένη	τιμή.	( )
Για	να	ενεργοποιήσετε	και	να	
απενεργοποιήσετε	το	Icematic	πατήστε	
και	κρατήστε	το	για	3	δευτερόλεπτα.

C
Χρησιμοποιήστε	τη	λειτουργία	
Ταχείας	Κατάψυξης,	όταν	
θέλετε	να	ψύξετε	γρήγορα	τα	
τρόφιμα	που	τοποθετούνται	
στη	συντήρηση	ψυγείου.	Αν	
θέλετε	να	ψύξετε	μεγάλες	
ποσότητες	νωπών	τροφίμων,	
ενεργοποιήστε	αυτή	τη	
λειτουργία	πριν	τοποθετήσετε	
τα	τρόφιμα	στο	ψυγείο.

C
Αν	δεν	ακυρώσετε	τη	
λειτουργία,	η	ταχεία	κατάψυξη	
θα	ακυρωθεί	αυτόματα	μετά	
από	4	ώρες	ή	όταν	ο	θάλαμος	
συντήρησης	επιτύχει	την	
απαιτούμενη	θερμοκρασία.
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C
H	λειτουργία	αυτή	δεν	
συνεχίζεται	μετά	την	
αποκατάσταση	διακοπής	
ρεύματος.

12. Δείκτης οικονομικής χρήσης
Υποδεικνύει	ότι	το	προϊόν	βρίσκεται	σε	
λειτουργία	εξοικονόμησης	ενέργειας.	(

)Αυτή	η	ένδειξη	θα	είναι	ενεργή	αν	η	
θερμοκρασία	χώρου	Κατάψυξης	τεθεί	σε	
-18	ή	αν	εκτελείται	ενεργειακά	αποδοτική	
ψύξη	λόγω	της	Πολύ	οικονομικής	
λειτουργίας.	

C
Η	ένδειξη	Οικονομικής	
χρήσης	απενεργοποιείται	όταν	
επιλέγονται	οι	λειτουργίες	
Ταχείας	Ψύξης	και	Ταχείας	
Κατάψυξης.

5.7. Παγοθήκη
• Αφαιρέστε την παγοθήκη από το θάλαμο 
κατάψυξης.
• Γεμίστε την παγοθήκη με νερό.
• Τοποθετήστε την παγοθήκη στο θάλαμο 
κατάψυξης. Δύο ώρες αργότερα, ο πάγος είναι 
έτοιμος.
• Αφαιρέστε την παγοθήκη από το θάλαμο 
κατάψυξης και λυγίστε τη πάνω από το πιάτο 
σερβιρίσματος. Τα παγάκια θα πέσουν εύκολα 
πάνω στο πιάτο σερβιρίσματος.

5.8. Αυγοθήκη
Μπορείτε να τοποθετήσετε την αυγοθήκη στο 
επιθυμητό ράφι πόρτας ή κυρίως ράφι. Αν το 
τοποθετήσετε σε κυρίως ράφι, συνιστώνται τα 
κάτω, πιο κρύα ράφια.

A Μην τοποθετείτε ποτέ την αυγοθήκη 
στο θάλαμο κατάψυξης.
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5.9. Ανεμιστήρας
Ο ανεμιστήρας έχει σχεδιαστεί για να 
διασφαλίζει ομοιογενή κατανομή και κυκλοφορία 
του αέρα στο εσωτερικό του ψυγείου σας. Ο 
χρόνος λειτουργίας του ανεμιστήρα μπορεί να 
διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του 
προϊόντος σας.
Ενώ σε ορισμένα προϊόντα ο ανεμιστήρας 
λειτουργεί μόνο μαζί με το συμπιεστή, σε 
ορισμένα πάλι προϊόντα το σύστημα ελέγχου 
καθορίζει το χρόνο λειτουργίας του ανεμιστήρα 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις ψύξης.

5.10.  Συρτάρι λαχανικών
Το συρτάρι λαχανικών του προϊόντος έχει 
σχεδιαστεί ειδικά για να διατηρεί τα λαχανικά 
φρέσκα χωρίς να χάνουν την υγρασία τους. Για 
το σκοπό αυτό, η κυκλοφορία κρύου αέρα είναι 
πιο έντονη γύρω από το συρτάρι λαχανικών 
γενικά. 
5.11. Διαμέρισμα έντονης ψύξης
(Αυτή η λειτουργία είναι προαιρετική)
Χρησιμοποιήστε αυτό το διαμέρισμα για 
φύλαξη προϊόντων ντελικατέσεν που πρέπει να 
αποθηκεύονται σε χαμηλότερες θερμοκρασίες ή 
προϊόντα κρέατος που πρέπει να καταναλώσετε 
σύντομα.
Το διαμέρισμα έντονης ψύξης είναι η πιο 
κρύα θέση στη συντήρηση, όπου μπορείτε να 
φυλάσσετε γαλακτοκομικά, κρέας, ψάρια και 
πουλερικά σε ιδανικές συνθήκες. Δεν πρέπει να 
αποθηκεύετε φρούτα και λαχανικά σε αυτό το 
διαμέρισμα.

5.12. Μπλε φως
(Αυτή η λειτουργία είναι προαιρετική)
Αυτό το αξεσουάρ έχει σχεδιαστεί για να αυξάνει 
τον ωφέλιμο όγκο των ραφιών πόρτας.
Σας επιτρέπει να τοποθετήσετε εύκολα τα ψηλά 
μπουκάλια, βάζα και μεταλλικά κουτιά στο κάτω 
ράφι μπουκαλιών χάρη στη δυνατότητά του να 
μετακινείται δεξιά ή αριστερά.
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5.13. Συρτάρι λαχανικών 
ελεγχόμενης υγρασίας
(FreSHelf)
(Αυτή η λειτουργία είναι προαιρετική)
Η περιεκτικότητα σε υγρασία των λαχανικών 
και των φρούτων διατηρείται υπό έλεγχο με 
τη δυνατότητα του συρταριού λαχανικών 
ρυθμιζόμενης υγρασίας. Έτσι διασφαλίζεται 
ότι τα τρόφιμα διατηρούνται φρέσκα για 
περισσότερο χρόνο.
Συνιστούμε να τοποθετείτε τα φυλλώδη λαχανικά 
όπως το μαρούλι, το σπανάκι καθώς και τα 
λαχανικά που είναι ευαίσθητα στην απώλεια 
υγρασίας, σε όσο το δυνατόν οριζόντια θέση 
μέσα στο συρτάρι λαχανικών και όχι πάνω στις 
ρίζες τους σε κάθετη θέση.
Όταν τοποθετείτε τα λαχανικά, θα πρέπει να 
λαμβάνετε υπόψη το ειδικό βάρος τους. Τα βαριά 
και σκληρά λαχανικά πρέπει να τοποθετούνται 
στο κάτω μέρος του συρταριού λαχανικών και 
τα ελαφριά και μαλακά λαχανικά πρέπει να 
τοποθετούνται από πάνω τους.

Ποτέ μην αφήνετε τα λαχανικά μέσα στις 
σακούλες τους όταν τα τοποθετείτε στο 
συρτάρι λαχανικών. Αν αφήσετε τα λαχανικά 
μέσα στις σακούλες τους, αυτό θα τα κάνει να 
αποσυντεθούν σε μικρό χρονικό διάστημα. Σε 
περίπτωση που η επαφή με άλλα λαχανικά 
δεν είναι επιθυμητή για λόγους υγιεινής, 
χρησιμοποιήστε ένα διάτρητο χαρτί και άλλα 
παρόμοια υλικά συσκευασίας, εκτός από 
σακούλα.
Μην τοποθετείτε αχλάδι, βερίκοκο, ροδάκινο 
κλπ. και μήλα, ειδικά όταν έχουν υψηλά επίπεδα 
παραγωγής αιθυλενίου, στο ίδιο συρτάρι 
λαχανικών με άλλα λαχανικά και φρούτα. Το 
αιθυλένιο που εκπέμπεται από αυτά τα φρούτα 
μπορεί να επιταχύνει την ωρίμανση των άλλων 
φρούτων και να τα κάνει να αποσυντεθούν σε 
μικρότερο χρονικό διάστημα.

5.14. Αυτόματο Icematic 
(Αυτή η λειτουργία είναι προαιρετική)
Το Αυτόματο Icematic σας επιτρέπει να 
παρασκευάσετε εύκολα πάγο στο ψυγείο σας. 
Αφαιρέστε το δοχείο νερού από το θάλαμο 
συντήρησης, γεμίστε το με νερό και τοποθετήστε 
το πάλι στη θέση του για να αποκτήσετε πάγο 
από το Icematic.
Τα πρώτα παγάκια θα είναι έτοιμα περίπου σε 
2 ώρες στο συρτάρι του Icematic που βρίσκεται 
στο θάλαμο κατάψυξης. 
Αν γεμίσετε πλήρως το δοχείο νερού, θα 
μπορείτε να αποκτήσετε περίπου 60-70 παγάκια. 
Αλλάζετε το νερό στο δοχείο νερού αν έχει 
παραμείνει αχρησιμοποίητο περίπου 2-3 
εβδομάδες.

C
 Για τα προϊόντα που έχουν αυτόματο 
Icematic, μπορεί να ακούγεται ήχος 
κατά την πτώση του πάγου. Ο ήχος 
είναι κανονικός και δεν είναι ένδειξη 
βλάβης.
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5.15. Περιγραφή και καθαρισμός 
του φίλτρου οσμών
(Αυτή η λειτουργία είναι προαιρετική)
Το φίλτρο οσμών εμποδίζει το σχηματισμό 
δυσάρεστων οσμών μέσα στο προϊόν.
1. Τραβήξτε το κάλυμμα του φίλτρου οσμών 

προς τα κάτω από το μπροστινό τμήμα και 
αφαιρέστε το όπως δείχνει η εικόνα. 

2. Αφήστε το φίλτρο στον ήλιο για μία ημέρα. 
Σε αυτό το χρονικό διάστημα το φίλτρο θα 
καθαριστεί. 

3. Τοποθετήστε το φίλτρο πάλι πίσω στη θέση 
του.

C Το φίλτρο οσμών πρέπει να 
καθαρίζεται μία φορά το χρόνο.

5.16. Χρήση του διανομέα νερού
*προαιρετικός εξοπλισμός

C
Είναι φυσιολογικό να είναι ζεστά 
τα πρώτα λίγα ποτήρια νερού 
που παίρνετε από το διανομέα.

C
Αν ο διανομέας νερού δεν 
χρησιμοποιηθεί για πολύ χρόνο, 
πετάξτε τα πρώτα λίγα ποτήρια 
νερού για να έχετε φρέσκο νερό.

1. Σπρώξτε με το ποτήρι σας το μοχλό 
του διανομέα νερού προς τα μέσα.  Αν 
χρησιμοποιείτε μαλακό πλαστικό ποτήρι, θα 
είναι προτιμότερο να σπρώξετε το μοχλό με το 
χέρι σας.

2. Αφού γεμίσετε το ποτήρι ως τη στάθμη που 
θέλετε, ελευθερώσετε το μοχλό.

C
Παρακαλούμε να έχετε υπόψη 
σας, ότι η ροή του νερού από το 
διανομέα εξαρτάται από το πόσο 
πολύ πιέζετε το μοχλό. Καθώς 
αυξάνεται η στάθμη του νερού 
στο κύπελλο/ ποτήρι σας, μειώστε 
απαλά την πίεση στο μοχλό για 
να αποφύγετε υπερχείλιση. Αν 
πιέσετε ελαφρά το βραχίονα, το 
νερό θα στάξει. Αυτό είναι πολύ 
φυσιολογικό και όχι σύμπτωμα 
βλάβης.



26 / 34  EL Ψυγείο / Οδηγίες Χρήσης

Χρήση του προϊόντος
5.17. Χρήση του διανομέα νερού
*προαιρετικός εξοπλισμός

C
Είναι φυσιολογικό να είναι ζεστά 
τα πρώτα λίγα ποτήρια νερού 
που παίρνετε από το διανομέα.

C
Αν ο διανομέας νερού δεν 
χρησιμοποιηθεί για πολύ χρόνο, 
πετάξτε τα πρώτα λίγα ποτήρια 
νερού για να έχετε φρέσκο νερό.

1. Σπρώξτε με το ποτήρι σας το μοχλό 
του διανομέα νερού προς τα μέσα.  Αν 
χρησιμοποιείτε μαλακό πλαστικό ποτήρι, θα 
είναι προτιμότερο να σπρώξετε το μοχλό με το 
χέρι σας.

2. Αφού γεμίσετε το ποτήρι ως τη στάθμη που 
θέλετε, ελευθερώσετε το μοχλό.

C
Παρακαλούμε να έχετε υπόψη 
σας, ότι η ροή του νερού από το 
διανομέα εξαρτάται από το πόσο 
πολύ πιέζετε το μοχλό. Καθώς 
αυξάνεται η στάθμη του νερού 
στο κύπελλο/ ποτήρι σας, μειώστε 
απαλά την πίεση στο μοχλό για 
να αποφύγετε υπερχείλιση. Αν 
πιέσετε ελαφρά το βραχίονα, το 
νερό θα στάξει. Αυτό είναι πολύ 
φυσιολογικό και όχι σύμπτωμα 
βλάβης.

5.18. Γέμισμα του δοχείου 
του διανομέα νερού
Το ρεζερβουάρ πλήρωσης του δοχείου νερού 
βρίσκεται μέσα στην υποδοχή της πόρτας. 
1. Ανοίξτε το κάλυμμα του δοχείου.
2. Γεμίστε το δοχείο με φρέσκο πόσιμο νερό.
3. Κλείστε το κάλυμμα.

C
Μη γεμίσετε το δοχείο νερού με 
οποιοδήποτε άλλο υγρό εκτός 
από νερό. Οι χυμοί φρούτων, 
τα ανθρακούχα αναψυκτικά ή 
οινοπνευματώδη ποτά, κλπ. δεν 
είναι κατάλληλα για χρήση στο 
διανομέα νερού. Ο διανομέας 
νερού θα υποστεί ανεπανόρθωτη 
ζημιά αν χρησιμοποιηθούν αυτά 
τα είδη υγρών. Η εγγύηση δεν 
καλύπτει χρήσεις αυτού του είδους. 
Ορισμένες χημικές ουσίες και 
πρόσθετα που περιέχονται σε 
αυτά τα είδη ποτών/υγρών μπορεί 
να προξενήσουν ζημιά στο δοχείο 
νερού. 

C Να χρησιμοποιείτε μόνο καθαρό 
πόσιμο νερό. 

C
Η χωρητικότητα του δοχείου 
νερού είναι 3 λίτρα. Μη γεμίζετε 
το δοχείο υπερβολικά.



27 /34  ELΨυγείο / Οδηγίες Χρήσης

Χρήση του προϊόντος
5.19.  Καθαρισμός του δοχείου νερού 
1. Αφαιρέστε το ρεζερβουάρ προσθήκης νερού 

από μέσα από την υποδοχή πόρτας.
2. Αφαιρέστε την υποδοχή πόρτας κρατώντας 

την και από τις δύο πλευρές.
3. Πιάστε το δοχείο νερού και από τις δύο 

πλευρές και αφαιρέστε το υπό γωνία 45°C.
4. Αφαιρέστε το κάλυμμα του δοχείου νερού και 

καθαρίστε το δοχείο.

C
Τα μέρη του δοχείου νερού και 
του διανομέα νερού δεν πρέπει να 
πλένονται σε πλυντήριο πιάτων.

5.20. Δίσκος συλλογής σταγόνων
Σταγόνες νερού που τυχόν στάζουν 
ενώ χρησιμοποιείτε το διανομέα νερού 
συγκεντρώνονται στο δίσκο συλλογής σταγόνων. 
Αφαιρέστε το πλαστικό φίλτρο όπως δείχνει η 
εικόνα.
Με ένα καθαρό και στεγνό πανί, αφαιρέστε το 
νερό που έχει συσσωρευτεί.
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5.21. Κατάψυξη νωπών τροφίμων
•	 Για να διατηρηθεί η ποιότητα των τροφίμων, 

τα είδη που τοποθετούνται μέσα στο θάλαμο 
συντήρησης πρέπει να καταψύχονται όσο 
το δυνατόν πιο γρήγορα, χρησιμοποιείτε τη 
λειτουργία ταχείας κατάψυξης.

•	 Η κατάψυξη των τροφίμων όταν είναι φρέσκα 
θα επεκτείνει το χρόνο φύλαξης στο θάλαμο 
κατάψυξης.

•	 Συσκευάζετε τα τρόφιμα σε αεροστεγείς 
συσκευασίες και καλά σφραγισμένα.

•	 Να βεβαιώνεστε ότι τα τρόφιμα έχουν 
συσκευαστεί πριν τοποθετηθούν μέσα 
στην κατάψυξη. Να χρησιμοποιείτε δοχεία 
για κατάψυξη, αλουμινόχαρτο και χαρτί μη 
διαπερατό στην υγρασία, πλαστικές σακούλες 
ή παρόμοια υλικά συσκευασίας αντί για το 
παραδοσιακό χαρτί συσκευασίας.

•	 Αναγράψτε σε κάθε συσκευασία τροφίμων 
την ημερομηνία πριν την καταψύξετε. Έτσι 
θα μπορείτε εύκολα να διαπιστώσετε τη 
φρεσκάδα κάθε πακέτου, κάθε φορά που 
ανοίγετε την κατάψυξη. Διατηρείτε τα πιο 
παλιά είδη στο μπροστινό μέρος για να 
βεβαιωθείτε ότι θα χρησιμοποιηθούν πρώτα.

•	 Τα κατεψυγμένα τρόφιμα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται αμέσως μετά την απόψυξη 
και δεν θα πρέπει να καταψύχονται πάλι.

•	 Μην καταψύχετε μεγάλες ποσότητες τροφίμων 
ταυτόχρονα.

5.22. Υποδείξεις για τη φύλαξη 
κατεψυγμένων τροφίμων
Η θερμοκρασία στο θάλαμο πρέπει να ρυθμιστεί 

σε τουλάχιστον -18°C.
1.	 Τοποθετήστε τα τρόφιμα στον καταψύκτη 

όσο το δυνατόν γρηγορότερα, για να 
αποφευχθεί η απόψυξη.

2.	 Πριν τα τοποθετήσετε στην κατάψυξη, 
ελέγξτε την “Ημερομηνία Λήξης” που 
αναγράφεται στη συσκευασία για να 
βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν λήξει.

3.	 Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ζημιές στη 
συσκευασία των τροφίμων.

5.23. Λεπτομέρειες για 
τη βαθιά κατάψυξη
Σύμφωνα με τα πρότυπα IEC 62552, ο θάλαμος 
κατάψυξης πρέπει να έχει τουλάχιστον τη 
δυναμικότητα κατάψυξης 4,5 κιλών τροφίμων 
στους -18°C ή χαμηλότερες θερμοκρασίες σε 
24 ώρες για κάθε 100 λίτρα όγκου του θαλάμου 
κατάψυξης. Τα τρόφιμα μπορούν να διατηρηθούν 
για παρατεταμένες περιόδους μόνο σε 
θερμοκρασίες -18°C ή χαμηλότερες. Μπορείτε να 
διατηρήσετε τα τρόφιμα φρέσκα για μήνες (στη 
βαθιά κατάψυξη σε ή κάτω από θερμοκρασίες 
-18°C ).
Τα προς κατάψυξη τρόφιμα δεν πρέπει να 
έρχονται σε επαφή με τα ήδη καταψυγμένα 
τρόφιμα, για την αποφυγή μερικής απόψυξης των 
δεύτερων.

Βράστε τα λαχανικά και φιλτράρετε το νερό 
για να επεκτείνετε το χρόνο φύλαξης των 
κατεψυγμένων. Τοποθετείτε τα τρόφιμα σε 
αεροστεγείς συσκευασίες αφού τα φιλτράρετε 
και τοποθετήστε τα στην κατάψυξη. Μπανάνες, 
ντομάτες, μαρούλι, σέλινο, βραστά αυγά, 
πατάτες και παρόμοια τρόφιμα δεν πρέπει να 
καταψύχονται. Η κατάψυξη αυτών των τροφίμων 
απλά θα προκαλέσει μείωση της διατροφικής 
αξίας και της ποιότητας των τροφίμων, καθώς και 
ενδεχόμενη αλλοίωση που είναι επιβλαβής για 
την υγεία.
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Ρύθμιση 
θαλάμου 

Κατάψυξης

Ρύθμιση 
θαλάμου 

Συντήρησης
Περιγραφές 

-18°C 4°C Αυτή είναι η προεπιλεγμένη, συνιστώμενη ρύθμιση. 
-20, -22 ή 
-24°C 4°C Αυτές οι ρυθμίσεις συνιστώνται για θερμοκρασίες περιβάλλοντος 

που δεν υπερβαίνουν τους 30°C. 

Hızlı Dondur 4°C
Χρησιμοποιείτε αυτή τη ρύθμιση για να καταψύξετε τρόφιμα 
σε σύντομο χρόνο, το προϊόν θα επανέλθει στις προηγούμενες 
ρυθμίσεις όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία. 

-18°C ή 
χαμηλότερη 
θερμοκρασία

2°C
Χρησιμοποιείτε αυτές τις ρυθμίσεις αν πιστεύετε ότι ο θάλαμος 
συντήρησης δεν είναι αρκετά κρύος, λόγω της θερμοκρασίας 
περιβάλλοντος ή συχνού ανοίγματος της πόρτας. Ψυγείο / 
Οδηγίες Χρήσης

5.24. Τοποθέτηση των τροφίμων
Ράφια θαλάμου 
κατάψυξηςΡάφια 
θαλάμου 

Διάφορα κατεψυγμένα τρόφιμα 
περιλαμβανομένου κρέατος, 
ψαριών, παγωτού, λαχανικών 
κλπ.

συντήρησηςΡάφια 
πόρτας 

Τρόφιμα μέσα σε σκεύη, 
σκεπασμένα πιάτα και 
σκεπασμένες θήκες, αυγά (σε 
σκεπασμένες θήκες)

συντήρησηςΣυρτάρι 

λαχανικών
Μικρά και συσκευασμένα 
τρόφιμα ή ποτά

θαλάμου Φρούτα και λαχανικά
Διαμέρισμα 
νωπών 
τροφίμων

Ντελικατέσεν (είδη πρωινού, 
προϊόντα κρέατος για άμεση 
κατανάλωση)

5.25. Ειδοποίηση ανοικτής 
πόρτας (προαιρ.)
Θα ακουστεί μια ηχητική ειδοποίηση αν η πόρτα 
του προϊόντος παραμείνει ανοικτή για 1 λεπτό. Η 
ηχητική ειδοποίηση θα σταματήσει όταν κλείσετε 
την πόρτα ή πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί στην 
οθόνη (αν διατίθεται).

5.26. Εσωτερικό φως
Για το εσωτερικό φως χρησιμοποιείται 
μια λάμπα τύπου LED. Για οποιαδήποτε 
προβλήματα με αυτή τη λάμπα απευθυνθείτε στο 
εξουσιοδοτημένο σέρβις.
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6		 Συντήρηση και καθαρισμός
Ο τακτικός καθαρισμός του προϊόντος θα 
επιμηκύνει την ωφέλιμη διάρκεια ζωής του.

B
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:	Αποσυνδέστε το 
ψυγείο από το ρεύμα δικτύου πριν τον 
καθαρισμό.

•	 Μη χρησιμοποιείτε εργαλεία που είναι 
αιχμηρά ή χαράζουν, σαπούνι, οικιακά 
καθαριστικά, απορρυπαντικά, αέριο, βενζίνη, 
αραιωτικά και παρόμοιες ουσίες για τον 
καθαρισμό.

•	 Διαλύστε μια κουταλιά του γλυκού μαγειρικής 
σόδας σε νερό. Υγράνετε στο νερό αυτό ένα 
πανί και στύψτε το. Σκουπίστε τη συσκευή με 
αυτό το πανί και στεγνώστε το σχολαστικά.

•	 Προσέξτε να κρατήσετε το νερό μακριά από 
το κάλυμμα της λάμπας και άλλα ηλεκτρικά 
εξαρτήματα.

•	 Καθαρίστε την πόρτα χρησιμοποιώντας ένα 
υγρό πανί. Αφαιρέστε όλα τα είδη μέσα από 
το ψυγείο για να αφαιρέσετε την πόρτα και 
τα ράφια των θαλάμων. Ανυψώστε τα ράφια 
πόρτας για να τα αποσυνδέσετε. Καθαρίστε 
και στεγνώστε τα ράφια, και κατόπιν 
επανατοποθετήστε τα συρτά από το πάνω 
μέρος.

•	 Μη χρησιμοποιείτε χλωρίνη ή καθαριστικά 
προϊόντα στην εξωτερική επιφάνεια και 
στα επιχρωμιωμένα μέρη του προϊόντος. Η 
χλωρίνη θα προκαλέσει σκουριά σε τέτοιες 
μεταλλικές επιφάνειες.

•	 Μη χρησιμοποιείτε εργαλεία που κόβουν και 
χαράζουν ή σαπούνι, οικιακά καθαριστικά, 
απορρυπαντικά βενζίνη, βενζόλιο, κερί 
κλπ, διαφορετικά οι στάμπες στα πλαστικά 
εξαρτήματα θα σβήσουν και θα προκύψει 
παραμόρφωση. Για τον καθαρισμό 
χρησιμοποιήστε χλιαρό νερό και ένα μαλακό 
πανί και σκουπίστε για να στεγνώσει.

6.1. Αποτροπή δυσάρεστων οσμών
Το προϊόν κατασκευάζεται χωρίς υλικά που 
αναδίδουν οσμές. Ωστόσο, η φύλαξη των 
τροφίμων σε ακατάλληλα τμήματα και ο 
ακατάλληλος καθαρισμός των εσωτερικών 
επιφανειών μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα 
ανάπτυξη δυσάρεστων οσμών.
Για να το αποφύγετε αυτό, καθαρίζετε το 
εσωτερικό με διάλυμα μαγειρικής σόδας σε νερό 
κάθε 15 ημέρες.
•	 Να διατηρείτε τα τρόφιμα σε κλειστά δοχεία. 

Από τα μη σφραγισμένα τρόφιμα μπορεί 
να εξαπλωθούν μικροοργανισμοί και να 
προκληθούν δυσάρεστες οσμές.

•	 Μην τοποθετείτε μέσα στο ψυγείο ληγμένα 
και αλλοιωμένα τρόφιμα.

6.2. Προστασία των 
πλαστικών επιφανειών
Αν χυθεί λάδι στις πλαστικές επιφάνειες μπορεί 
να προκληθεί ζημιά στην επιφάνεια και πρέπει 
να καθαρίζονται άμεσα με χλιαρό νερό.
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6.3. Τζάμια πόρτας 
•	 Αυτά τα τζάμια είναι σκληρυμένα για να 

αυξηθεί η ανθεκτικότητά τους σε κτυπήματα 
και θραύση.

•	 Επίσης, στην πίσω επιφάνειά τους έχει 
εφαρμοστεί μια μεμβράνη ασφαλείας, 
ως πρόσθετο μέτρο ασφαλείας, για να 
αποτρέψει την πρόκληση ζημιάς από τα 
τζάμια στα γύρω αντικείμενα σε περίπτωση 
θραύσης.

•	 Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη από 
τα τζάμια.

•	 Υπάρχει μια επικάλυψη στην επιφάνεια των 
τζαμιών. Αυτή η επικάλυψη ελαχιστοποιεί 
τη συσσώρευση λεκέδων και βοηθά να 
αφαιρούνται εύκολα ενδεχόμενοι λεκέδες και 
ρύποι. Τα τζάμια που δεν προστατεύονται 
από τέτοια επικάλυψη μπορεί να υπόκεινται 
σε επίμονη προσκόλληση οργανικών ή 
ανόργανων ρύπων βάσης αέρα ή νερού, 
όπως άλατα σκληρότητας, ανόργανα άλατα, 
άκαυστους υδρογονάνθρακες, μεταλλικά 
οξείδια και σιλικόνες, τα οποία μπορούν να 
προκαλέσουν εύκολα και γρήγορα λεκέδες ή 
υλική ζημιά. Η διατήρηση της καθαριότητας 
των τζαμιών γίνεται υπερβολικά δύσκολη 
παρά τον τακτικό καθαρισμό. Επομένως, 
υποβαθμίζεται η εμφάνιση και η διαφάνεια 
του τζαμιού. Οι σκληρές και διαβρωτικές 
μέθοδοι καθαρισμού και τα παρόμοια 
καθαριστικά θα επιδεινώσουν αυτά τα 
προβλήματα και θα επιταχύνουν την 
υποβάθμιση.

•	 Για τον τακτικό καθαρισμό πρέπει να 
χρησιμοποιούνται καθαριστικά προϊόντα 
βάσης νερού τα οποία δεν είναι αλκαλικά και 
διαβρωτικά.

•	 Για τον καθαρισμό πρέπει να 
χρησιμοποιούνται μη αλκαλικά και μη 
διαβρωτικά υλικά ώστε να διατηρηθεί για 
μεγάλο χρονικό διάστημα η ωφέλιμη ζωή 
αυτής της επικάλυψης.

•	 Αυτά τα τζάμια είναι σκληρυμένα για να 
αυξηθεί η ανθεκτικότητά τους σε κτυπήματα 
και θραύση.

•	 Επίσης, στην πίσω επιφάνειά τους έχει 
εφαρμοστεί μια μεμβράνη ασφαλείας, 
ως πρόσθετο μέτρο ασφαλείας, για να 
αποτρέψει την πρόκληση ζημιάς από τα 
τζάμια στα γύρω αντικείμενα σε περίπτωση 
θραύσης.

•	 *Το άλκαλι είναι μια βάση η οποία σχηματίζει 
ιόντα υδροξυλίου (OH¯) όταν διαλύεται σε 
νερό.

•	 Τα μέταλλα Li (λίθιο), Na (νάτριο), K (κάλιο), 
Rb (ρουβίδιο), Cs (καίσιο) και το τεχνητό και 
ραδιενεργό μέταλλο Fr (φράγκιο) ονομάζονται 
ΑΛΚΑΛΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ.

6		 Συντήρηση και καθαρισμός
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7	 Επίλυση προβλημάτων
Ελέγξτε αυτή τη λίστα πριν απευθυνθείτε στο σέρβις. Αν το κάνετε αυτό θα εξοικονομήσετε χρόνο 
και χρήματα. Αυτή η λίστα περιλαμβάνει συχνά παράπονα που δεν έχουν σχέση με ελαττωματική 
εργασία ή υλικά. Ορισμένες λειτουργίες που αναφέρονται εδώ ίσως να μην έχουν εφαρμογή στο 
προϊόν σας.
Το ψυγείο δεν λειτουργεί.
•	 Το φις ρευματοληψίας δεν έχει εισαχθεί πλήρως. >>> Συνδέστε το ώστε να εισέλθει πλήρως 

στην πρίζα.
•	 Έχει καεί η ασφάλεια που συνδέεται στην πρίζα που τροφοδοτεί το προϊόν ή η γενική 

ασφάλεια. >>> Ελέγξτε τις ασφάλειες.
Συμπύκνωση στο πλευρικό τοίχωμα του θαλάμου συντήρησης (MULTI ZONE, COOL, CONTROL και FLEXI 

ZONE).
•	 Η πόρτα ανοιγόταν πολύ συχνά >>> Προσέξτε να μην ανοίγετε πολύ συχνά την πόρτα του 

προϊόντος.
•	 Το περιβάλλον είναι πολύ υγρό. >>> Μην εγκαταστήσετε το προϊόν σε υγρό περιβάλλον.
•	 Τρόφιμα που περιέχουν υγρά φυλάσσονται σε ανοικτά δοχεία. >>> Να διατηρείτε τα τρόφιμα 

που περιέχουν υγρά σε κλειστά δοχεία.
•	 Η πόρτα του προϊόντος έχει μείνει ανοικτή. >>> Μην κρατάτε την πόρτα του προϊόντος ανοικτή 

για πολλή ώρα.
•	 Ο θερμοστάτης έχει ρυθμιστεί σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία.  >>> Ρυθμίστε το θερμοστάτη σε 

κατάλληλη θερμοκρασία. 
Ο συμπιεστής δεν λειτουργεί.
•	 Σε περίπτωση αιφνίδιας διακοπής ρεύματος ή αποσύνδεσης του φις ρευματοληψίας από την 

πρίζα και επανασύνδεσής του, η πίεση αερίου στο ψυκτικό σύστημα του προϊόντος δεν είναι 
ισορροπημένη, με αποτέλεσμα να ενεργοποιείται η θερμική προστασία του συμπιεστή. Το 
προϊόν θα αρχίσει πάλι να λειτουργεί μετά από περίπου 6 λεπτά. Αν η λειτουργία του προϊόντος 
δεν ξεκινήσει πάλι μετά από αυτό το χρονικό διάστημα, απευθυνθείτε στο σέρβις.

•	 Η απόψυξη είναι ενεργή. >>> Αυτό είναι φυσιολογικό για προϊόν με πλήρως αυτόματη 
απόψυξη. Η απόψυξη διενεργείται περιοδικά.

•	 Το προϊόν δεν έχει συνδεθεί στην πρίζα. >>> Βεβαιωθείτε ότι έχει συνδεθεί το καλώδιο 
ρεύματος.

•	 Η ρύθμιση θερμοκρασίας είναι λανθασμένη. >>> Επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση 
θερμοκρασίας.

•	 Έγινε διακοπή ρεύματος. >>> Το προϊόν θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά όταν 
αποκατασταθεί το ρεύμα. 

Ο θόρυβος λειτουργίας του ψυγείου αυξάνεται κατά τη χρήση.
•	 Η απόδοση λειτουργίας του προϊόντος μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις μεταβολές της 

θερμοκρασίας περιβάλλοντος. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν αποτελεί δυσλειτουργία. 
Το ψυγείο τίθεται σε λειτουργία πολύ συχνά ή όχι για πολύ χρόνο.
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•	 Το νέο προϊόν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το προηγούμενο. Τα μεγαλύτερα προϊόντα θα 

λειτουργούν για μεγαλύτερη χρονική διάρκεια.
•	 Η θερμοκρασία του δωματίου μπορεί να είναι υψηλή. >>> Το προϊόν κανονικά θα λειτουργεί για 

μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα για μεγαλύτερη θερμοκρασία δωματίου.
•	 Το προϊόν μπορεί να έχει συνδεθεί πρόσφατα στην πρίζα ή μπορεί να τοποθετήθηκαν νέα 

τρόφιμα στο εσωτερικό του. >>> Θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος για να φθάσει το προϊόν 
τη ρυθμισμένη θερμοκρασία όταν έχει συνδεθεί πρόσφατα στην πρίζα ή τοποθετήθηκαν νέα 
τρόφιμα στο εσωτερικό του. Αυτό είναι φυσιολογικό.

•	 Μπορεί να τοποθετήθηκαν πρόσφατα μεγάλες ποσότητες θερμών τροφίμων μέσα στο προϊόν. 
>>> Μην τοποθετείτε μέσα στο προϊόν ζεστά τρόφιμα.

•	 Οι πόρτες ανοίγονταν συχνά ή διατηρήθηκαν ανοικτές για μεγάλες χρονικές περιόδους. 
>>> Ο ζεστός αέρας που εισέρχεται στο εσωτερικό του, θα κάνει το προϊόν να λειτουργεί για 
περισσότερο χρόνο. Μην ανοίγετε τις πόρτες πολύ συχνά.

•	 Η πόρτα κατάψυξης ή συντήρησης μπορεί να είναι μισάνοιχτη. >>> Ελέγξτε ότι οι πόρτες έχουν 
κλείσει καλά.

•	 Το προϊόν μπορεί να έχει ρυθμιστεί σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία. >>> Ρυθμίστε τη 
θερμοκρασία σε υψηλότερη θερμοκρασία και περιμένετε να επιτύχει το προϊόν τη ρυθμισμένη 
θερμοκρασία.

•	 Η στεγανοποίηση της πόρτας συντήρησης ή κατάψυξης μπορεί να είναι λερωμένη, φθαρμένη, 
σπασμένη ή να μην εδράζει σωστά. >>> Καθαρίστε ή αντικαταστήστε τη στεγανοποίηση. Αν η 
στεγανοποίηση της πόρτας έχει υποστεί ζημιά / φθορά, το προϊόν θα λειτουργεί για μεγαλύτερες 
περιόδους για να διατηρήσει την τρέχουσα θερμοκρασία.

Η θερμοκρασία κατάψυξης είναι πολύ χαμηλή, αλλά η θερμοκρασία της συντήρησης είναι επαρκής.
•	 Η θερμοκρασία του θαλάμου κατάψυξης έχει ρυθμιστεί σε πολύ μικρή τιμή. >>> Ρυθμίστε τη 

θερμοκρασία του θαλάμου κατάψυξης σε υψηλότερη τιμή και ελέγξτε πάλι.
Η θερμοκρασία συντήρησης είναι πολύ χαμηλή, αλλά η θερμοκρασία της κατάψυξης είναι επαρκής.
•	 Η θερμοκρασία του θαλάμου συντήρησης έχει ρυθμιστεί σε πολύ μικρή τιμή. >>> Ρυθμίστε τη 

θερμοκρασία του θαλάμου συντήρησης σε υψηλότερη τιμή και ελέγξτε πάλι.
Τα τρόφιμα που φυλάσσονται στα συρτάρια του θαλάμου συντήρησης είναι παγωμένα.
•	 Η θερμοκρασία του θαλάμου συντήρησης έχει ρυθμιστεί σε πολύ μικρή τιμή. >>> Ρυθμίστε τη 

θερμοκρασία του θαλάμου κατάψυξης σε υψηλότερη τιμή και ελέγξτε πάλι.
Η θερμοκρασία στη συντήρηση ή κατάψυξης είναι πολύ υψηλή.
•	 Η θερμοκρασία του θαλάμου συντήρησης έχει ρυθμιστεί σε πολύ υψηλή τιμή. >>> Η ρύθμιση 

της θερμοκρασίας θαλάμου συντήρησης επηρεάζει τη θερμοκρασία θαλάμου κατάψυξης. 
Αλλάξτε τη θερμοκρασία του θαλάμου συντήρησης ή κατάψυξης και περιμένετε έως ότου οι 
αντίστοιχοι θάλαμοι έχουν επιτύχει το ρυθμισμένο επίπεδο θερμοκρασίας.

•	 Οι πόρτες ανοίγονταν συχνά ή διατηρήθηκαν ανοικτές για μεγάλες χρονικές περιόδους. >>> 
Μην ανοίγετε τις πόρτες πολύ συχνά.

•	 Η πόρτα μπορεί να είναι μισάνοιχτη. >>> Κλείστε τελείως την πόρτα.
•	 Το προϊόν μπορεί να έχει συνδεθεί πρόσφατα στην πρίζα ή μπορεί να τοποθετήθηκαν νέα 

τρόφιμα στο εσωτερικό του. >>> Αυτό είναι φυσιολογικό. Θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος για 
να φθάσει το προϊόν τη ρυθμισμένη θερμοκρασία όταν έχει συνδεθεί πρόσφατα στην πρίζα ή 
τοποθετήθηκαν νέα τρόφιμα στο εσωτερικό του. 

•	 Μπορεί να τοποθετήθηκαν πρόσφατα μεγάλες ποσότητες θερμών τροφίμων μέσα στο προϊόν. 
>>> Μην τοποθετείτε μέσα στο προϊόν ζεστά τρόφιμα.
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Ταλάντευση ή θόρυβος
•	 Το δάπεδο δεν είναι επίπεδο, οριζόντιο και ανθεκτικό. >>> Αν το προϊόν ταλαντεύεται όταν το 

μετακινείτε αργά, ρυθμίστε τα πόδια για να ισορροπήσετε το προϊόν. Επίσης βεβαιωθείτε ότι το 
δάπεδο έχει αρκετή φέρουσα ικανότητα ώστε να αντέχει το προϊόν.

•	 Οποιαδήποτε είδη έχουν τοποθετηθεί πάνω στο προϊόν μπορεί να προκαλέσουν θόρυβο. >>> 
Αφαιρέστε οποιαδήποτε είδη έχουν τοποθετηθεί πάνω στο προϊόν.

Το προϊόν παράγει θόρυβο ροής ή ψεκασμού υγρού κλπ.
•	 Οι αρχές λειτουργίας του προϊόντος περιλαμβάνουν ροή υγρού και αερίου. >>> Αυτό είναι 

φυσιολογικό και δεν αποτελεί δυσλειτουργία.
Ακούγεται φύσημα αέρα από το προϊόν.
•	 Το προϊόν χρησιμοποιεί έναν ανεμιστήρα για τη διαδικασία ψύξης. Αυτό είναι φυσιολογικό και 

δεν αποτελεί δυσλειτουργία.
Υπάρχει συμπύκνωση στα εσωτερικά τοιχώματα του προϊόντος.
•	 Ο θερμός ή υγρός καιρός μπορεί να αυξήσει τη συσσώρευση πάγου και τη συμπύκνωση. Αυτό 

είναι φυσιολογικό και δεν αποτελεί δυσλειτουργία.
•	 Οι πόρτες ανοίγονταν συχνά ή διατηρήθηκαν ανοικτές για μεγάλες χρονικές περιόδους. >>> 

Μην ανοίγετε τις πόρτες πολύ συχνά, αν κάποια πόρτα είναι ανοικτή, κλείστε την.
•	 Η πόρτα μπορεί να είναι μισάνοιχτη. >>> Κλείστε τελείως την πόρτα.
Υπάρχει συμπύκνωση στα εξωτερικά τοιχώματα του προϊόντος ή ανάμεσα στις πόρτες.
•	 Ο καιρός μπορεί να είναι υγρός, αυτό είναι πολύ φυσιολογικό σε κρύο καιρό. >>> Η 

συμπύκνωση θα πάψει όταν μειωθεί η υγρασία. 
Δυσοσμία στο εσωτερικό.
•	 Το προϊόν δεν καθαρίζεται τακτικά. >>> Καθαρίζετε το εσωτερικό τακτικά με σφουγγάρι, χλιαρό 

νερό και διάλυμα μαγειρικής σόδας σε νερό.
•	 Ορισμένες συσκευασίες και υλικά συσκευασίας μπορεί να παράγουν οσμές.  >>> 

Χρησιμοποιείτε δοχεία και υλικά συσκευασίας που δεν παράγουν οσμές.
•	 Τα τρόφιμα τοποθετήθηκαν σε μη σφραγισμένα δοχεία. >>> Να διατηρείτε τα τρόφιμα 

σε σφραγισμένα δοχεία Από τα μη σφραγισμένα τρόφιμα μπορεί να εξαπλωθούν 
μικροοργανισμοί και να προκληθούν δυσάρεστες οσμές.

•	 Απομακρύνετε από το προϊόν τυχόν τρόφιμα που έχουν λήξει ή αλλοιωθεί.
Η πόρτα δεν κλείνει.
•	 Οι συσκευασίες των τροφίμων μπορεί να εμποδίζουν την πόρτα. >>> Αλλάξτε θέση σε τυχόν 

είδη που εμποδίζουν τις πόρτες.
•	 Το προϊόν δεν στέκεται σε τελείως όρθια θέση στο δάπεδο. >>> Ρυθμίστε τα πόδια για να 

ισορροπήσετε σωστά το προϊόν.
•	 Το δάπεδο δεν είναι επίπεδο, οριζόντιο και ανθεκτικό. >>> Βεβαιωθείτε ότι το δάπεδο είναι 

επίπεδο και οριζόντιο και αρκετά ανθεκτικό για το βάρος του προϊόντος.
Το συρτάρι λαχανικών έχει σφηνώσει.
•	 Τα τρόφιμα μπορεί να έρχονται σε επαφή με το άνω τμήμα του συρταριού. >>> Αναδιοργανώστε 

τα τρόφιμα μέσα στο συρτάρι.

A
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αν	το	πρόβλημα	επιμένει	αφού	ακολουθήσετε	τις	οδηγίες	σε	
αυτή	την	ενότητα,	απευθυνθείτε	στο	κατάστημα	αγοράς	ή	σε	Εξουσιοδοτημένο	
σέρβις.	Μην	επιχειρήσετε	να	επισκευάσετε	μόνοι	σας	το	προϊόν.
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