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  Πληροφορίες για την ασφάλεια  

 

 

 

Προς το συμφέρον της ασφάλειάς σας και για τη διασφάλιση της 

ορθής χρήσης, πριν την εγκατάσταση και την πρώτη χρήση της 

συσκευής, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά, 

συμπεριλαμβανομένων των συμβουλών και των προειδοποιήσεων 

του. Για την αποφυγή μη απαραίτητων λαθών και ατυχημάτων, είναι 

σημαντικό να εξασφαλίσετε ότι όλοι οι άνθρωποι που 

χρησιμοποιούν τη συσκευή είναι καλά εξοικειωμένοι με τη λειτουργία 

της και τα χαρακτηριστικά ασφαλείας της. Φυλάξτε τις παρούσες 

οδηγίες και βεβαιωθείτε ότι αυτές παραμένουν με τη συσκευή αν 

αυτή μετακινηθεί ή πωληθεί, έτσι ώστε καθένας που τη 

χρησιμοποιεί, καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής της, να είναι κατάλληλα 

ενημερωμένος σχετικά με τη χρήση και την ασφάλεια της συσκευής. 

Για την ασφάλεια της ζωής και της περιουσίας τηρήστε τις 

προφυλάξεις των παρόντων οδηγιών χρήστη, διότι ο 

κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ζημίες που προκλήθηκαν από 

παράλειψη. 

Ασφάλεια παιδιών και ευπαθών προσώπων 

• Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας 

από 8 ετών και άνω και από πρόσωπα με μειωμένες φυσικές, 

αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες ή με έλλειψη εμπειρίας 

και γνώσης, εφόσον έχει δοθεί επίβλεψη ή καθοδήγηση σε αυτούς 

σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και αν 

κατανοούν τους κινδύνους που υπάρχουν. 
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• Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για τη να διασφαλιστεί ότι 

αυτά δεν παίζουν με τη συσκευή. 

• Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνονται από 

παιδιά κάτω των 8 ετών και εφόσον αυτά επιβλέπονται. 

• Κρατήστε όλες τις συσκευασίες μακριά από τα παιδιά. Υπάρχει 

κίνδυνος ασφυξίας. 

• Αν απορρίπτετε τη συσκευή. τραβήξτε το βύσμα έξω από την 

πρίζα, κόψτε το καλώδιο σύνδεσης (όσο πιο κοντά στη συσκευή 

μπορείτε) και αφαιρέστε την πόρτα για να εμποδίσετε τα παιδιά 

που παίζουν να υποστούν ηλεκτροπληξία ή να κλειστούν μέσα 

σε αυτή. 

• Αν αυτή η συσκευή έχει ασφάλειες μαγνητικής πόρτας που 

προορίζονται για αντικατάσταση παλαιότερης συσκευής που 

έχει ροδέλα ασφάλισης (μοχλός ασφάλισης) πάνω στην πόρτα ή 

στο καπάκι, βεβαιωθείτε ότι αχρηστεύσατε αυτή τη ροδέλα 

ασφάλισης πριν απορρίψετε την παλιά συσκευή. Αυτό θα 

εμποδίσει να καταστεί αυτή παγίδα θανάτου για κάποιο παιδί. 

 
Γενική ασφάλεια 

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διατηρήστε ελεύθερες τις οπές 

εξαερισμού, στο περίβλημα της συσκευής ή στην ενσωματωμένη 

δομή της, απομακρύνοντας τυχόν εμπόδια. 



4 

  Πληροφορίες για την ασφάλεια  

 

 

 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή 

οποιαδήποτε άλλα μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία 

απόψυξης, εκτός από αυτά που συνιστώνται από τον 

κατασκευαστή. 

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην προκαλείτε ζημιά στο κύκλωμα 

ψυκτικού υγρού. 

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην χρησιμοποιείτε άλλες ηλεκτρικές 

συσκευές (όπως παγωτομηχανές) μέσα σε ψυκτικές συσκευές, 

εκτός αν αυτές εγκρίνονται για τον σκοπό αυτό από τον 

κατασκευαστή. 

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην αγγίζετε τον λαμπτήρα αν αυτός έχει 

λειτουργούσε για μεγάλο διάστημα χρόνο, καθότι θα μπορούσε 

να είναι υπερβολικά καυτός1) 

• Μην αποθηκεύετε εκρηκτικές ουσίες, όπως δοχεία αεροζόλ με 

εύφλεκτο προωθητικό, σε αυτήν τη συσκευή. 

• Υπάρχει ψυκτικό ισοβουτάνιο (R600α) εντός του ψυκτικού 

κυκλώματος της συσκευής, ένα φυσικό αέριο με υψηλό επίπεδο 

περιβαλλοντικής συμβατότητας, το οποίο παρόλα αυτά είναι 

εύφλεκτο. 

• Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και της εγκατάστασης της 

συσκευής, βεβαιωθείτε ότι κανένα από τα στοιχεία του ψυκτικού 

κυκλώματος δεν υπέστη ζημία. 
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- αποφεύγετε ανοιχτές φλόγες και πηγές ανάφλεξης 

- αερίστε τελείως τον χώρο στον οποίο βρίσκεται η συσκευή 

• Υπάρχουν κίνδυνοι από την αλλαγή των προδιαγραφών ή την 

καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση του παρόντος προϊόντος. 

Οποιαδήποτε ζημία στο καλώδιο μπορεί να προκαλέσει 

βραχυκύκλωμα, φωτιά και/ή ηλεκτροσόκ. 

• Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και 

παρόμοιες εφαρμογές, όπως 

- κουζίνα προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα 

εργασιακά περιβάλλοντα· εργασιακά περιβάλλοντα· 

- αγροκτήματα και από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και 

άλλους χώρους διαμονής· 

- χώρους τύπου ξενοδοχείου «bed and breakfast»· 

- τροφοδοσία και παρόμοιες εφαρμογές μη λιανικής 

πώλησης. 

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Όλα τα ηλεκτρικά εξαρτήματα (βύσμα 

καλώδιο τροφοδοσίας, συμπιεστής κλπ.) πρέπει να αντικαθίστανται 

από έναν πιστοποιημένο τεχνικό συντήρησης ή από εξειδικευμένο 

προσωπικό συντήρησης. 

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ο λαμπτήρας που παρέχεται με την 

παρούσα συσκευή είναι «λυχνία λαμπτήρα ειδικής χρήσης» που 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με τη συσκευή που παρέχεται. Ο εν 

λόγω «ειδικός λαμπτήρας» δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

οικιακό φωτισμό. 1) 
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• Μην επιμηκύνετε το καλώδιο ηλεκτροδότησης. 

• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν συμπιέζεται ούτε 

υφίσταται ζημία από το πίσω μέρος της συσκευής. Ένα 

συμπιεσμένο ή φθαρμένο καλώδιο τροφοδοσίας μπορεί να 

υπερθερμανθεί και να προκαλέσει πυρκαϊά. 

• Βεβαιωθείτε ότι έχετε πρόσβαση στο καλώδιο τροφοδοσίας της 

συσκευής. 

• Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας. 

• Αν η υποδοχή ρευματολήπτη είναι χαλαρή, μην εισάγετε το 

βύσμα τροφοδοσίας. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή 

πυρκαγιάς. 

• Δεν πρέπει να λειτουργείτε τη συσκευή χωρίς τη λυχνία. 

• Η παρούσα συσκευή είναι βαριά. Θα πρέπει να προσέχετε 

ιδιαίτερα κατά τη μετακίνησή της. 

• Μην αφαιρείτε ούτε αγγίζετε αντικείμενα από την κατάψυξη αν τα 

χέρια σας είναι υγρά, καθώς αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει 

εκδορές ή καψίματα από πάγο/καταψύκτη. 

• Αποφεύγετε την παρατεταμένη έκθεση της συσκευής σε 

απευθείας ηλιακό φως. 

Ημερήσια χρήση 

• Μην βάζετε καυτά αντικείμενα στα πλαστικά μέρη της συσκευής. 

• Μην τοποθετείτε βρώσιμα προϊόντα απευθείας απέναντι στο 

οπίσθιο τοίχωμα. 

• Τα κατεψυγμένα τρόφιμα δεν πρέπει να καταψύχονται ξανά από 

τη στιγμή που έχουν αποψυχθεί.1) 
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• Αποθηκεύετε τα προσυσκευασμένα κατεψυγμένα τρόφιμα 

σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή κατεψυγμένων 

τροφίμων. 1) 

• Θα πρέπει να ακολουθούνται αυστηρά οι συστάσεις 

αποθήκευσης του κατασκευαστή της συσκευής. Ανατρέξτε στις 

σχετικές οδηγίες. 

• Μην τοποθετείτε ανθρακούχα ή αεριούχα ποτά στον καταψύκτη, 

διότι αυτό δημιουργεί πίεση στο δοχείο, η οποία μπορεί να 

προκαλέσει την έκρηξή του, με αποτέλεσμα τη ζημία της 

συσκευής.1) 

• Οι γρανίτες μπορούν να προκαλέσουν έγκαυμα από πάγο αν 

καταναλωθούν απευθείας από τη συσκευή.1) 

Φροντίδα και καθαρισμός 

• Πριν τη συντήρηση, απενεργοποιήστε τη συσκευή και 

αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα δικτύου. 

• Μην καθαρίζετε τη συσκευή με μεταλλικά αντικείμενα. 

• Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα για την αφαίρεση 

πάγου από τη συσκευή. Χρησιμοποιήστε ένα πλαστικό ξέστρο.1) 

• Εξετάστε προσεκτικά την αποστράγγιση του ψυγείου για 

αποψυγμένο νερό. Αν είναι απαραίτητο, καθαρίστε την 

αποστράγγιση. Αν η αποστράγγιση είναι μπλοκαρισμένη, το 

νερό θα συγκεντρωθεί στο κάτω μέρος της συσκευής.2) 

Εγκατάσταση 

Σημαντικό! Για ηλεκτρική σύνδεση ακολουθήστε προσεκτικά τις 

οδηγίες που δίνονται σε συγκεκριμένες παραγράφους. 

• 1) Αν υπάρχει συγκρότημα καταψύκτη. 

• 2) Αν υπάρχει αποθηκευτικός χώρος φρέσκων τροφίμων. 
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• Αφαιρέστε τη συσκευή από τη συσκευασία και ελέγξτε αν 

υπάρχουν φθορές σε αυτή. Μην συνδέετε τη συσκευή αν αυτή 

έχει φθορές Αναφέρετε αμέσως πιθανές ζημίες στον τόπο που 

την αγοράσατε. Στην περίπτωση αυτή, φυλάξτε τη συσκευασία. 

• Συνιστάται να περιμένετε τουλάχιστον τέσσερις ώρες πριν τη 

σύνδεση της συσκευής για να είναι δυνατή η ροή του λαδιού 

πίσω στον συμπιεστή. 

• Θα πρέπει να υπάρχει επαρκής κυκλοφορία αέρα γύρω από τη 

συσκευή. Η έλλειψή της οδηγεί σε υπερθέρμανση. Για την 

επίτευξη επαρκούς αερισμού ακολουθήστε τις οδηγίες που 

σχετίζονται με την εγκατάσταση. 

• Εφόσον είναι δυνατό, τα διαχωριστικά στηρίγματα του προϊόντος 

θα πρέπει να είναι απέναντι από τοίχο για την αποφυγή 

αγγίγματος ή κρατήματος θερμών μερών (συμπιεστή, 

συμπυκνωτή) ώστε να προληφθεί πιθανό έγκαυμα. 

• Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται κοντά σε θερμαντικά 

σώματα ή κουζίνες. 

• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι προσβάσιμο μετά 

την εγκατάσταση της συσκευής. 

 
Σέρβις 

• Οποιαδήποτε ηλεκτρολογική εργασία η οποία απαιτείται να γίνει 

κατά το σέρβις της συσκευής, θα πρέπει να εκτελείται από έναν 

πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο ή αρμόδιο πρόσωπο. 
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• Το παρόν προϊόν πρέπει να συντηρείται από ένα 

εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις και, επίσης, πρέπει να 

χρησιμοποιούνται μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά. 

Εξοικονόμηση ενέργειας 

• Μην τοποθετείτε καυτό φαγητό στη συσκευή· 

• Μην συσκευάζετε τρόφιμα, τα οποία βρίσκονται το ένα κοντά 

στο άλλο, καθώς αυτό εμποδίζει την κυκλοφορία αέρα· 

• Βεβαιωθείτε ότι τα τρόφιμα δεν αγγίζουν το πίσω μέρος του(ων) 

διαμερίσματος(ων)· 

• Αν το ηλεκτρικό ρεύμα διακοπεί, μην ανοίγετε την(τις) 

πόρτα(ες)· 

• Μην ανοίγετε την(τις) πόρτα(ες) συχνά· 

• Μην κρατάτε την(τις) πόρτα(ες) ανοιχτή(ές) για πολύ μεγάλο 

χρονικό διάστημα· 

• Μην ρυθμίζετε τον θερμοστάτη σε υπερβολικά ψυχρές 

θερμοκρασίες· 

• Ορισμένα εξαρτήματα, όπως συρτάρια, μπορούν να αφαιρεθούν 

για να πετύχετε μεγαλύτερο αποθηκευτικό όγκο και μικρότερη 

κατανάλωση ενέργειας. 
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Προστασία Περιβάλλοντος 

Αυτή η συσκευή δεν περιέχει αέρια είτε στο ψυκτικό κύκλωμά της 

είτε στα μονωτικά υλικά της, τα οποία θα μπορούσαν να 

προκαλέσουν ζημία στο στρώμα του όζοντος. Η συσκευή δεν 

πρέπει να απορρίπτεται μαζί με αστικά απορρίμματα και σκουπίδια. 

Ο μονωτικός αφρός περιέχει εύφλεκτα αέρια: η συσκευή 

απορρίπτεται σύμφωνα με τους κανονισμούς συσκευής που 

λαμβάνονται από τις τοπικές αρχές σας. Αποφύγετε τη φθορά στη 

μονάδα ψύξης, ιδίως στον εναλλάκτη θερμότητας. Τα υλικά που 

χρησιμοποιούνται στη παρούσα συσκευή τα οποία επισημαίνονται 

με το σύμβολο c είναι ανακυκλώσιμα. 

Το σύμβολο πάνω στο προϊόν ή πάνω στη 

συσκευασία του δηλώνει ότι το παρόν προϊόν δεν 

μπορεί να αντιμετωπιστεί ως οικιακό απόρριμμα. 

Αντίθετα, θα πρέπει να μεταφερθεί στο κατάλληλο 

σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Εξασφαλίζοντας ότι το παρόν προϊόν 

απορρίπτεται ορθώς, θα βοηθήσετε στην πρόληψη δυνητικών 

αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι 

οποίες θα μπορούσαν να προκληθούν σε διαφορετική περίπτωση 

από ακατάλληλο χειρισμό απορριμμάτων του παρόντος προϊόντος. 

Για περισσότερες λεπτομερείς λεπτομέρειες σχετικά με την 

ανακύκλωση του παρόντος προϊόντος, απευθυνθείτε στο δημοτικό 

συμβούλιο της περιοχής σας, στην υπηρεσία αποκομιδής οικιακών 

απορριμμάτων ή στο κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν. 
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Υλικά συσκευασίας 

Τα υλικά με το σύμβολο είναι ανακυκλώσιμα. 

Απορρίψτε τη συσκευασία σε κατάλληλα δοχεία συλλογής για 

ανακύκλωση. 

Απόρριψη της συσκευής 

1. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα δικτύου. 

2. Κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας και απορρίψτε το. 
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Γενική επισκόπηση  
 
 
 

 
 
 

 

1. Εξωτερικό Χερούλι 

2. Χωνευτό Χερούλι 

3. Τροχός 

4. Καλάθι 

5. Φωτεινή Ένδειξη 

6. Κουμπί Θερμοστάτη 

7. Οπή Αποστράγγισης 

8. Λυχνία LED 

1. Εξωτερικό Χερούλι 

2. Χωνευτό Χερούλι 

3. Τροχός 

4. Καλάθι 

5. Φωτεινή Ένδειξη 

6. Κουμπί Θερμοστάτη 

7. Οπή Αποστράγγισης 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Σημείωση: Η ανωτέρω εικόνα είναι ενδεικτική. 
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Εγκατάσταση 
 

Εξωτερικό χερούλι εγκατάστασης πόρτας (αν υπάρχει εξωτερικό χερούλι) 

Βήμα 1 
 
 
 
 

Βήμα 2 
Αφαιρέστε 4 βίδες  και τη βάση του 
χερουλιού  από την τσάντα με τα 

εξαρτήματα. 
Μετά στερεώστε τη βάση του χερουλιού  με 
την πόρτα με 4 βίδες . 

 

 
Βήμα 2 

 
 
 

Βήμα 3 

 
 
 

 

Βήμα 2 
Εισάγετε το κάλυμμα του χερουλιού  στη 

βάση του χερουλιού  μέχρι να ακουστεί κλικ. 

 
 
 
 

Σημείωση 

 

Βήμα 3 
Βιδώστε τη διάταξη ασφάλειας της 

κλειδαριάς  στον καταψύκτη με άλλες 2 
βίδες . 

Σημείωση: 
Αν ο δακτύλιος ασφάλισης δεν 

συγκράτησε την κλειδαριά κατά την 

εγκατάσταση του χερουλιού, 

παρακαλούμε ξεβιδώστε τις βίδες  

στρογγυλής κεφαλής στο πίσω μέρος 

της πόρτας και προσαρμόστε τη θέση 

της πόρτας πιο πάνω και πιο κάτω. 

Μετά περάστε τη βίδα για να στερεώσετε 

το χερούλι 



Εγκατάσταση  
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Απαίτηση Χώρου 
 

Συνιστώνται τα ακόλουθα. 

Διάκενα γύρω από τον καταψύκτη οριζόντιου τύπου 
Πλευρές ...................... 10εκ 
Πίσω πλευρά.............. 10εκ 

Πάνω ......................... 70 εκ 

 

Τοποθέτηση 
Εγκαταστήστε αυτή τη συσκευή σε μέρος όπου η θερμοκρασία περιβάλλοντος ανταποκρίνεται 
στην κλιματική κλάση που αναγράφεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών της συσκευής:  

 
Κλιματική  κλάση Θερμοκρασία 

περιβάλλοντος 

SN + 10°C έως +32°C 

N + 16°C έως +32°C 

ST + 16°C έως +38°C 

T + 16°C έως +43°C 

 

Τοποθεσία 
Η συσκευή θα πρέπει να εγκαθίσταται μακριά από πηγές θερμότητας όπως θερμαντικά 
σώματα, μπόιλερ, άμεσο ηλιακό φως 
κ.λπ. Βεβαιωθείτε ότι ο αέρας μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα γύρω από το πίσω μέρος του 

ερμαρίου. Για να εξασφαλίσετε τη βέλτιστη απόδοση, αν η συσκευή είναι τοποθετημένη κάτω 
από μια αναρτημένη μονάδα τοίχου, η ελάχιστη απόσταση μεταξύ της κορυφής της καμπίνας 
και της μονάδας τοίχου πρέπει να είναι τουλάχιστον 100 χιλ. Ιδανικά, ωστόσο, η συσκευή δεν 

θα πρέπει να τοποθετείται κάτω από αναρτημένες μονάδες τοίχου. Η ακριβής ρύθμιση ύψους 
επιτυγχάνεται με ένα ή περισσότερα προσαρμόσιμα πόδια στην βάση του ερμαρίου.  

 
Προειδοποίηση! Πρέπει να είναι δυνατή η αποσύνδεση της συσκευής από την 
ηλεκτρική τροφοδοσία· συνεπώς, το βύσμα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμο 

μετά την εγκατάσταση. 

 
Ηλεκτρονική σύνδεση 
Πριν συνδέσετε τη συσκευή με το ρεύμα, βεβαιωθείτε ότι η τάση και η συχνότητα που 

εμφανίζονται στην πινακίδα χαρακτηριστικών ανταποκρίνονται στην οικιακή τροφοδοσία σας.  
Η συσκευή πρέπει να γειώνεται. Το φις καλωδίου τροφοδοσίας είναι εφοδιασμένο με 
μια επαφή για τον σκοπό αυτόν. Αν η οικιακή υποδοχή τροφοδοσίας δεν είναι γειωμένη, 

συνδέστε τη συσκευή σε μια ξεχωριστή γείωση σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, 
αφού συμβουλευτείτε έναν πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο. 
Ο κατασκευαστής αποποιείται κάθε ευθύνης αν η ανωτέρω προφυλάξεις ασφάλειας δεν 

τηρούνται. 
Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις Οδηγίες Ε.Ε. 
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Πρώτη χρήση 
Καθαρισμός της εσωτερικής περιοχής 
Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, πλύντε τα εσωτερικά και όλα τα 
εξωτερικά εξαρτήματα με χλιαρό 

νερό και κάποιο ουδέτερο σαπούνι έτσι ώστε να αφαιρεθεί η τυπική οσμή ενός 
ολοκαίνουργιου προϊόντος. Μετά στεγνώστε εντελώς. 
Σημαντικό! Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή σκόνες στιλβώματος, καθώς αυτές 

φθείρουν το φινίρισμα. 

 
Ρύθμιση θερμοκρασίας 

 

Λυχνία ένδειξης θερμοκρασίας Λυχνία ένδειξης γρήγορου παγώματος 

 
 

Ρύθμιση πλήκτρου 

 
Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας 

 

Πλήκτρο 
απενεργοποίησης 

 
 
 

1.0 Ηλεκτρική σύνδεση 
Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη, όλες οι ενδεικτικές λυχνίες LED θα αναβοσβήσουν μια 
φορά. Στη συνέχεια, η συσκευή θα συνεχίσει τη λειτουργία στην οποία είχε προηγουμένως 

ρυθμιστεί πριν από ηλεκτρολογική διακοπή. 
 

2.0 Ρύθμιση θερμοκρασίας 
 Ρύθμιση: Πατήστε το πλήκτρο «Ρύθμιση», εισάγετε τη λειτουργία ρύθμισης 

θερμοκρασίας. Η μπάρα ένδειξης θερμοκρασίας ανεβαίνει κατά μία σκάλα με κάθε 

πάτημα. Ο εν λόγω η ρύθμιση λειτουργεί σε κύκλους. Η θερμοκρασία μπορεί να 

λειτουργήσει από τη σκάλα MIN έως τη σκάλα MAX. Η σκάλα MAX είναι η 

ψυχρότερη. Η θερμοκρασία ρυθμίζεται αυτόματα σε 5 δευτερόλεπτα μετά το 

τελευταίο πάτημα. 

 Υπερβολικό Πάγωμα 

 Πατήστε το πλήκτρο «Ρύθμιση» διαδοχικά για να ξεκινήσετε τη λειτουργία 

«SUPER» παγώματος από τη Σκάλα MAX, η μπάρα ένδειξης θερμοκρασίας 

στα αριστερά θα μαυρίσει ενώ η ενδεικτική λυχνία του «SUPER» ανάβει. Η εν 

λόγω λειτουργία ρυθμίζεται αυτόματα σε 5 δευτερόλεπτα μετά το τελευταίο 

πάτημα. 

 «Ο συμπιεστής συνεχίζει να δουλεύει σε λειτουργία παγώματος «SUPER» 

 «Αν η λειτουργία «SUPER» συνεχίζει να δουλεύει για 52 ώρες και δεν 

σταματήσει χειροκίνητα, το σύστημα θα διακόψει αυτόματα την εν λόγω 

λειτουργία, με τη θερμοκρασία πίσω στη σκάλα 5 



16 

Ημερήσια Χρήση  
 

 

 

2.1 Ενεργοποίηση & Απενεργοποίηση 
Αν η συσκευή δουλεύει, πιέστε «Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση» για 3 δευτερόλεπτα για να 
σβήσει. 

Αν η συσκευή δεν δουλεύει, πιέστε «Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση» για 3 δευτερόλεπτα για 
να σβήσει. 

 
3.0 Ενδεικτικές λυχνίες 

 Λυχνία Ένδειξης Θερμοκρασίας (Φωτεινό Μπλε) Για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας 

από τη Σκάλα MIN στη Σκάλα MAX. MAX είναι η ψυχρότερη. 

 Λυχνία Ένδειξης Υπερβολικού Παγώματος (Φωτεινό Μπλε): Φωτεινή ένδειξη 

αναμμένη = στη λειτουργία «SUPER»· φωτεινή ένδειξη απενεργοποιημένη = έξοδος 

από τη λειτουργία «SUPER» 

 Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας (Φωτεινό Πράσινο): Φωτεινή ένδειξη αναμμένη = 

συμπιεστής σε λειτουργία· φωτεινή ένδειξη απενεργοποιημένη = ο συμπιεστής 

σταματά. 

 30 λεπτά μετά την τελευταία λειτουργία, η φωτεινή ένδειξη θα είναι στη μισή 

φωτεινότητα. 

 

4.0 Λειτουργία Επανάληψης 
Η συσκευή θα συνεχίσει αυτόματα τη λειτουργία στην οποία είχε προηγουμένως ρυθμιστεί 

πριν από την διακοπή ηλεκτρικής τροφοδοσίας. 

 

5.0 Συναγερμός Σφαλμάτων Αισθητήρα Θερμοκρασίας 
Αν υπάρξει αποσύνδεση ή βραχυκύκλωμα του αισθητήρα θερμοκρασίας, θα αναβοσβήνει η 

μπάρα ένδειξης θερμοκρασίας, ως συναγερμός σφαλμάτων, από τα αριστερά προς τα δεξιά 

κάθε 0,5 δευτερόλεπτα. 

 

Ημερήσια χρήση 

Πάγωμα φρέσκων τροφίμων 
• Ο καταψύκτης είναι κατάλληλος για πάγωμα φρέσκων τροφίμων και αποθήκευση 

παγωμένων και βαθιά παγωμένων τροφίμων για μεγάλο διάστημα. 
• Τοποθετήστε τα φρέσκα τρόφιμα για να καταψυχθούν στο κάτω διαμέρισμα. 
• Η μέγιστη ποσότητα τροφίμων που μπορούν να καταψυχθούν σε 24 ώρες αναφέρεται 

στην πινακίδα χαρακτηριστικών. 
• Η διαδικασία κατάψυξης διαρκεί 24 ώρες: κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου, μην 

προσθέτετε άλλα τρόφιμα για να καταψυχθούν. 

 
Αποθήκευση παγωμένων τροφίμων 
Κατά την πρώτη εκκίνηση ή μετά από περίοδο εκτός χρήσης. Πριν βάλετε το προϊόν στο 

διαμέρισμα, αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει τουλάχιστον για 2 ώρες στις υψηλότερες 
ρυθμίσεις. 
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Σημαντικό! Σε περίπτωση τυχαίας απόψυξης, για παράδειγμα αν η ισχύς είναι 
απενεργοποιημένη για περισσότερο από ότι η τιμή που φαίνεται στον πίνακα τεχνικών 
χαρακτηριστικών στην ένδειξη «χρόνος αύξησης», τα αποψυγμένα τρόφιμα πρέπει να 

καταναλωθούν γρήγορα ή να μαγειρευτούν αμέσως και μετά να καταψυχθούν ξανά (μετά το 
μαγείρεμα). 

 

Απόψυξη 
Τα κατεψυγμένα ή παγωμένα τρόφιμα, πριν από τη χρήση τους, μπορούν να αποψύχονται σε 
έναν θάλαμο του ψυγείου ή σε θερμοκρασία δωματίου, ανάλογα με τον χρόνο που διατίθεται 

για αυτή τη λειτουργία. 
 

Μικρά κομμάτια μπορούν να μαγειρεύονται ακόμη και παγωμένα, απευθείας από τον 

καταψύκτη. Στην περίπτωση αυτή, το μαγείρεμα θα διαρκέσει περισσότερο χρόνο.  
Χρήσιμες οδηγίες και συμβουλές 

 

Συμβουλές για πάγωμα 

Για να σας βοηθήσουμε να πετύχετε την καλύτερη διαδικασία παγώματος, σας δίνουμε εδώ 
ορισμένες σημαντικές οδηγίες: 

• η μέγιστη ποσότητα τροφίμων τα οποία μπορούν να παγώσουν σε 24 ώρες φαίνεται στην 
πινακίδα χαρακτηριστικών· 

• η διαδικασία παγώματος διαρκεί 24 ώρες. Κανένα άλλο τρόφιμο προς πάγωμα δεν 

πρέπει να προστίθεται κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου· 
• καταψύχετε μόνο τρόφιμα υψηλής ποιότητας, φρέσκα και τελείως καθαρά· 
• ετοιμάζετε τα τρόφιμα σε μικρές ποσότητες για να βοηθήσετε να παγώσουν γρήγορα και 

πλήρως και για να καταστήσετε συνάμα δυνατή 
την απόψυξη μόνο της ποσότητας που απαιτείται· 

• τυλίξτε τα τρόφιμα σε μεμβράνη αλουμινίου ή πολυαιθυλενίου και βεβαιωθείτε ότι οι 

συσκευασίες είναι αεροστεγείς· 
• μην αφήνετε φρέσκα, μη παγωμένα τρόφιμα να ακουμπάνε σε τρόφιμα τα οποία είναι ήδη 

παγωμένα, αποφεύγοντας έτσι την άνοδο της θερμοκρασία των τελευταίων· 

• Τα άλιπα τρόφιμα αποθηκεύονται καλύτερα και για περισσότερο χρόνο από ότι τα λιπαρά 
τρόφιμα· το αλάτι μειώνει τη διάρκεια αποθήκευσης των τροφίμων· 

• οι γρανίτες, αν καταναλωθούν αμέσως μετά την αφαίρεση από την κατάψυξη, μπορούν 

πιθανώς να οδηγήσουν σε έγκαυμα από πάγο στο δέρμα· 
• συνιστάται να ελέγχετε τα χαρακτηριστικά παγώματος σε κάθε ξεχωριστή συσκευασία για 

να σας βοηθήσει να αφαιρέσετε πράγμα από την κατάψυξη, τα οποία μπορούν πιθανώς 

να οδηγήσουν σε έγκαυμα από πάγο στο δέρμα· 
• συνιστάται να ελέγχετε τα χαρακτηριστικά παγώματος σε κάθε ξεχωριστή συσκευασία για 

να σας βοηθήσει να παρακολουθείτε το χρόνο αποθήκευσης. 

 

Οδηγίες για αποθήκευση παγωμένων τροφίμων 

Για να λάβετε τη μέγιστη απόδοση από αυτή τη συσκευή, θα πρέπει να: 
• βεβαιωθείτε ότι τα παγωμένα τρόφιμα εμπορίου αποθηκεύτηκαν ικανοποιητικά από τον 

έμπορο λιανικής· 
• βεβαιωθείτε ότι τα παγωμένα τρόφιμα μεταφέρονται από την αποθήκευση τροφίμων 

στον καταψύκτη στον μικρότερο δυνατό διάστημα· 
• μην ανοίγετε την πόρτα συχνά ή μην την αφήνετε ανοιχτή για περισσότερο από τον 

απολύτως αναγκαίο χρόνο. 

• Από τη στιγμή που αποψύχθηκαν, τα τρόφιμα βρίσκονται σε κατάσταση γρήγορης 
φθοράς και δεν μπορούν να καταψυχθούν ξανά. 

• Μην παρατείνετε την περίοδο αποθήκευσης που υποδεικνύεται από τον κατασκευαστή 

των τροφίμων. 
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Καθαρισμός 
Για λόγους υγιεινής το εσωτερικό της συσκευής, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών 
εξαρτημάτων, θα πρέπει να καθαρίζεται τακτικά. 

 

Προσοχή! Η συσκευή δεν πρέπει να συνδεθεί στην τροφοδοσία κατά τη διάρκεια 

του καθαρισμού. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας 

! Πριν τον καθαρισμό, κλείστε τον διακόπτη της συσκευής και αφαιρέστε το φις 

από τον ρευματοδότη ή σβήστε ή κλείστε τον διακόπτη κυκλώματος ή την ασφάλεια. Μην 

καθαρίζετε ποτέ τη συσκευή με ατμοκαθαριστή. Μπορεί να συσσωρευτεί υγρασία στα 

ηλεκτρικά μέρη. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Τα ζεστά αέρια μπορούν να κάνουν ζημιά στα 

πλαστικά μέρη. Η συσκευή πρέπει να είναι στεγνή πριν τεθεί ξανά σε λειτουργία.  

 

Σημαντικό! Αιθέρια έλαια και οργανικά διαλύματα μπορούν να χαλάσουν τα μεταλλικά μέρη, 

π.χ. ο χυμός λεμονιού ή ο χυμός από φλούδα πορτοκαλιού, βουτυρικό οξύ, καθαριστικό που 

περιέχει αιθανοϊκό οξύ. 

• Μην αφήσετε τέτοιες ουσίες να έρθουν σε επαφή με μέρη της συσκευής. 

• Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά. 

• Αφαιρέστε το φαγητό από τον καταψύκτη. Αποθηκεύστε σε κρύο μέρος, καλά καλυμμένο. 

• Κλείστε το διακόπτη της συσκευής και αφαιρέστε το φις από τον ρευματοδότη ή σβήστε ή 

κλείστε τον διακόπτη κυκλώματος ή την ασφάλεια. 

• Καθαρίστε τη συσκευή και τα εσωτερικά εξαρτήματα με πανί και χλιαρό νερό. Μετά το 

καθάρισμα, σκουπίστε με πόσιμο νερό και στεγνώστε. 

• Η συσσώρευση σκόνης στον συμπυκνωτή αυξάνει την κατανάλωση ενέργειας. Για τον 

λόγο αυτό, καθαρίζετε προσεκτικά τον συμπυκνωτή στη πίσω μεριά της συσκευής μία 

φορά το έτος με μαλακή βούρτσα ή ηλεκτρική σκούπα.1) 

• Αφού όλα είναι στεγνά, τοποθετήστε τη συσκευή ξανά σε λειτουργία. 

 

Απόψυξη του καταψύκτη 
Ο καταψύκτης θα καλυφθεί σταδιακά από πάγο. Αυτό θα πρέπει να αφαιρεθεί. 

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ αιχμηρά μεταλλικά αντικείμενα για να ξύσετε τον πάγο από τον 

εξατμιστή, διότι αυτό μπορεί να του κάνει ζημιά. 

Ωστόσο, αν ο πάγος γίνει πολύ πυκνός στην εξωτερική γραμμή, θα πρέπει να εκτελεστεί 

πλήρης απόψυξη ως εξής: 

• Βγάλτε τη μονάδα από την πρίζα. Αφαιρέστε το πώμα 

αποστράγγισης από το εσωτερικό του καταψύκτη. Η απόψυξη 

συνήθως διαρκεί κάποιες ώρες. Για την κάνετε πιο γρήγορη 

απόψυξη, κρατήστε την πόρτα του καταψύκτη ανοικτή. 

• Για να κάνετε αποστράγγιση, τοποθετήστε έναν δίσκο κάτω από 

το εξωτερικό πώμα αποστράγγισης. Αφαιρέστε το πώμα 

αποστράγγισης. 



19 

 

 

• Περιστρέψτε κατά 180 μοίρες το πώμα αποστράγγισης. Αυτό θα επιτρέψει στο νερό να 

κυλήσει έξω στη λεκάνη. Όταν είστε έτοιμοι, σπρώξτε μέσα το πώμα αποστράγγισης. 

Συνδέστε πάλι τον αγωγό αποστράγγισης μέσα στο διαμέρισμα του καταψύκτη. 

Σημείωση: ελέγξτε το δοχείο κάτω από τον αγωγό για να αποφύγετε υπερχείλιση. 

• Σκουπίστε το εσωτερικό του καταψύκτη και αντικαταστήστε το 

ηλεκτρικό βύσμα στην ηλεκτρική έξοδο. 

• Ρυθμίστε πάλι τον ελεγκτή θερμοκρασίας στην επιθυμητή 

θερμοκρασία. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Αν ο συμπυκνωτής είναι στην πίσω μεριά της συσκευής. 
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 Προσοχή! Πριν την αντιμετώπιση προβλημάτων, αποσυνδέστε το τροφοδοτικό. Μόνο 
ένας ειδικευμένος ηλεκτρολόγος ή έμπειρο πρόσωπο πρέπει να εκτελέσει μια αντιμετώπιση 
προβλημάτων που δεν αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο. 

 

Σημαντικό! Ακούγονται κάποιοι ήχοι κατά τη συνηθισμένη χρήση (συμπιεστής, κύκλωμα 
ψύξης). 

 

Πρόβλημα Πιθανά αίτια Λύση 

 

 
Η συσκευή δεν 
δουλεύει 

Ο ρευματολήπτης δεν 
συνδέθηκε ή είναι χαλαρός Εισάγετε τον ρευματολήπτη. 

Η ασφάλεια έσκασε ή είναι 
ελαττωματική 

Ελέγξτε την ασφάλεια και 
αντικαταστήστε, εάν χρειάζεται 

Ο ρευματοδότης είναι 
ελαττωματικός 

Οι βλάβες του ρευματολήπτη πρέπει 
να διορθωθούν από ηλεκτρολόγο. 

 

Η συσκευή παγώνει 
υπερβολικά 

Η θερμοκρασία που έχει 

ρυθμιστεί είναι πολύ κρύα ή η 
συσκευή λειτουργεί με τη 
ρύθμιση «7». 

 

Γυρίστε τον ρυθμιστή θερμότητας σε 
προσωρινά θερμότερη ρύθμιση. 

 
 
 
 
Το φαγητό δεν είναι 

αρκετά παγωμένο. 

Η θερμοκρασία δεν έχει 
ρυθμιστεί σωστά. 

Παρακαλώ κοιτάξτε την αρχική 
ενότητα Ρύθμισης Θερμοκρασίας. 

Η πόρτα ήταν ανοιχτή για 
μεγάλο διάστημα. 

Ανοίξτε την πόρτα για όσο χρόνο 
απαιτείται. 

Μια μεγάλη ποσότητα ζεστού 
φαγητού τοποθετήθηκε στη 

συσκευή κατά τις τελευταίες 24 
ώρες. 

 

Γυρίστε τον ρυθμιστή θερμότητας σε 
προσωρινά ψυχρότερη ρύθμιση. 

Η συσκευή είναι κοντά σε πηγή 

θερμότητας. 

Ελέγξτε την ενότητα τοποθεσίας 

εγκατάστασης. 

 
Σχηματισμός έντονου 
πάγου στη μόνωση 

της πόρτας. 

 

Η μόνωση της πόρτας δεν είναι 

αεροστεγής. 

Θερμάνετε προσεκτικά με πιστολάκι 

μαλλιών τα τμήματα της μόνωσης 
της πόρτας που στάζουν (σε ψυχρή 
ρύθμιση). Ταυτόχρονα, διαμορφώστε 

με το χέρι τη μόνωση της πόρτας 
ώστε να κάθεται σωστά. 

 
 
 

 
Ασυνήθιστοι θόρυβοι 

 
 

Η συσκευή δεν είναι επίπεδη. 

Ελέγξτε τη συσκευή και ισιώστε την 
με τη βοήθεια ορισμένων 

αντικειμένων ορισμένων 
αντικειμένων. 

Η συσκευή ακουμπά τον τοίχο ή 
άλλα αντικείμενα. 

Μετακινήστε ελαφρά τη συσκευή. 

Ένα εξάρτημα, π.χ. ένας 
σωλήνας, στην πλευρά της 

συσκευής αγγίζει ένα άλλο μέρος 
της συσκευής ή τον τοίχο. 

 
Αν απαιτείται, λυγίστε προσεκτικά το 

εξάρτημα για να μετατοπιστεί. 
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Ημερήσια Χρήση   

 

 

Αν η δυσλειτουργία παρουσιαστεί ξανά, επικοινωνήστε με το κέντρο συντήρησης. 
Τα στοιχεία αυτά χρειάζονται για να σας βοηθήσουμε άμεσα και σωστά. Γράψτε τα 
απαραίτητα στοιχεία εδώ, ανατρέξτε στην πινακίδα του κατασκευαστή. 
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