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1 Προειδοποιήσεις ασφαλείας

1.1 Προειδοποίηση

Προειδοποίηση: Κίνδυνος πυρκαγιάς/ εύφλεκτα υλικά

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ:

Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές όπως κουζίνα προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και 

άλλα εργασιακά περιβάλλοντα· αγροικίες και πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα περιβάλλοντα τύπου κατοικίας,·περιβάλλοντα τύπου Bed 
and Breakfast· catering και παρόμοιες εφαρμογές μη λιανικής.

Επιβλέπετε πάντοτε τα παιδιά και βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

Αν το καλώδιο παροχής είναι κατεστραμμένο, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, από τον αντιπρόσωπο σέρβις ή από 

ανάλογο εξειδικευμένο προσωπικό, για την αποφυγή τυχόν κινδύνων.

Μην αποθηκεύετε εκρηκτικές ουσίες, όπως δοχεία αεροζόλ με εύφλεκτο προωθητικό, σε αυτήν τη συσκευή. 

Η συσκευή πρέπει να αποσυνδέεται μετά τη χρήση και πριν από την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης από το χρήστη στη συσκευή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς/ εύφλεκτα υλικά

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διατηρήστε ελεύθερες τις οπές εξαερισμού, στο περίβλημα της συσκευής ή στην ενσωματωμένη δομή της, 

απομακρύνοντας τυχόν εμπόδια.

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 ηλεκτρικές συσκευές μέσα στους θαλάμους αποθήκευσης τροφίμων της συσκευής, 

εκτός εάν είναι τύπου εγκεκριμένου από τον κατασκευαστή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Απορρίψτε το ψυγείο σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς, διότι περιέχει εύφλεκτο αέριο εμφύσησης και 

ψυκτικό υγρό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κατά την τοποθέτηση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο παροχής δεν είναι παγιδευμένο ή 

κατεστραμμένο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τοποθετείτε φορητά πολύπριζα ή φορητά τροφοδοτικά στο πίσω μέρος της συσκευής.

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

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος να παγιδευτούν παιδιά.Πριν πετάξετε το παλιό ψυγείο ή τον καταψύκτη σας: 

-Αφαιρέστε τις πόρτες.
-Αφήστε τα ράφια στη θέση τους, ώστε τα παιδιά να μην μπορούν εύκολα να σκαρφαλώσουν μέσα.

Πριν επιχειρηθεί η εγκατάσταση του παρελκομένου, το ψυγείο πρέπει να αποσυνδεθεί από την τροφοδοσία.

Το ψυκτικό υγρό και το αφρώδες υλικό κυκλοπεντανίου που 
χρησιμοποιούνται για το ψυγείο είναι εύφλεκτα.Για τον λόγο αυτό, όταν 
απορριφθεί το ψυγείο, πρέπει να παραμείνει μακριά από κάθε πηγή 
φωτιάς και να παραληφθεί από ειδική εταιρεία ανάκτησης με αντίστοιχη 
ειδίκευση, και η διάθεσή του να γίνει με άλλο τρόπο εκτός από καύση, 
ώστε να αποφευχθεί η βλάβη στο περιβάλλον ή οποιαδήποτε άλλη 
ζημιά.
Για το πρότυπο EN: Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες 

σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη πείρας και γνώσης, εφόσον είναι υπό επίβλεψη ή τους έχουν δοθεί οδηγίες για τη 
χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και έχουν κατανοήσει τους κινδύνους που υπάρχουν. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο 
καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να διεξάγονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

Για το πρότυπο IEC: Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών) με περιορισμένες 

σωματικές, αισθητικές ή νοητικές ικανότητες ή στερούμενα της κατάλληλης εμπειρίας και γνώσης, παρά μόνο εφόσον βρίσκονται υπό την 
επίβλεψη ή έχουν λάβει τις κατάλληλες οδηγίες για την χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.



1.2 Ερμηνεία των συμβόλων προειδοποίησης ασφαλείας

Αυτό είναι σύμβολο απαγόρευσης.Η μη συμμόρφωση 
με τις οδηγίες που σημειώνονται με αυτό το σύμβολο 
μπορεί να προκαλέσει βλάβες στο προϊόν ή να θέσει σε 
κίνδυνο την προσωπική ασφάλεια του χρήστη.

Αυτό είναι σύμβολο προειδοποίησης.Απαιτείται να 
λειτουργεί με αυστηρή τήρηση των οδηγιών που 
σημειώνονται με αυτό το σύμβολο, ειδάλλως μπορεί να 
προκληθεί βλάβη στο προϊόν ή τραυματισμός.

Αυτό είναι σύμβολο προσοχής.Οι οδηγίες που 
σημειώνονται με αυτό το σύμβολο απαιτούν ιδιαίτερη 
προσοχή. Η ανεπαρκής προσοχή μπορεί να προκαλέσει 
ελαφρύ ή μέτριο τραυματισμό ή βλάβη στο προϊόν.

Σύμβολο απαγόρευσης

Σύμβολο προειδοποίησης

Σύμβολο σημείωσης

1.3 Προειδοποιήσεις σχετικά με τον ηλεκτρισμό

Όταν βγάζετε το βύσμα του ψυγείου από την πρίζα, μην τραβάτε το 
καλώδιο τροφοδοσίας. Πιάστε γερά το βύσμα και τραβήξτε το αμέσως 
προς τα έξω από την πρίζα.
Για να εξασφαλίσετε την ασφαλή χρήση, μην προκαλείτε ζημιά στο 
καλώδιο τροφοδοσίας και μην το χρησιμοποιείτε όταν είναι 
κατεστραμμένο ή φθαρμένο.

Χρησιμοποιήστε ειδική πρίζα η οποία δεν πρέπει να χρησιμοποιείται 
από κοινού με άλλες ηλεκτρικές συσκευές. Το βύσμα τροφοδοσίας 
πρέπει να εφάπτεται σταθερά με την πρίζα, ειδάλλως μπορεί να 
προκληθεί πυρκαγιά.
Βεβαιωθείτε ότι ο ακροδέκτης γείωσης της πρίζας είναι συνδεδεμένος 
με αξιόπιστη γραμμή γείωσης.

Σε περίπτωση διαρροής αερίου και άλλων εύφλεκτων αερίων, 
απενεργοποιήστε τη βαλβίδα του αερίου που διαρρέει και στη συνέχεια 
ανοίξτε τις πόρτες και τα παράθυρα. Μην αποσυνδέσετε το ψυγείο και 
άλλες ηλεκτρικές συσκευές από την πρίζα, αφού η σπίθα μπορεί να 
προκαλέσει πυρκαγιά.

Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές πάνω από αυτή τη συσκευή, 
εκτός εάν είναι τύπου εγκεκριμένου από τον κατασκευαστή.

Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει πολλές σημαντικές πληροφορίες 
ασφαλείας που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τους χρήστες.



1.4 Προειδοποιήσεις χρήσης

Μην αποσυναρμολογείτε ή ανακατασκευάζετε αυθαίρετα το ψυγείο, και 
μην προκαλείτε ζημιά στο κύκλωμα του ψυκτικού μέσου. Η συντήρηση 
της συσκευής πρέπει να διεξάγεται από ειδικό.

Το κατεστραμμένο καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να αντικαθίσταται από 
τον κατασκευαστή, το τμήμα συντήρησής του ή σχετικούς 
επαγγελματίες, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος.

Τα κενά μεταξύ των θυρών του ψυγείου και μεταξύ των θυρών και του 
σώματος του ψυγείου είναι μικρά. Προσέχετε να μην βάζετε το χέρι σας 
σε αυτές τις περιοχές, για να αποφύγετε τη σύνθλιψη των δαχτύλων. Να 
κλείνετε την πόρτα του ψυγείου απαλά, για να αποφύγετε την πτώση 
αντικειμένων.

Μην πιάνετε τα τρόφιμα ή τα δοχεία με βρεγμένα χέρια στην κατάψυξη, 
ιδίως τα μεταλλικά δοχεία, όταν ο ψυγείο είναι σε λειτουργία.

Μην επιτρέπετε σε κανένα παιδί να μπαίνει ή να σκαρφαλώνει στο 
ψυγείο, ειδάλλως μπορεί να προκληθεί ασφυξία ή τραυματισμός λόγω 
πτώσης του παιδιού.

Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα στο πάνω μέρος του ψυγείου, αφού 
μπορεί να πέσουν όταν ανοίγετε ή κλείνετε την πόρτα και να 
προκαλέσουν τυχαίους τραυματισμούς.

Αποσυνδέετε το βύσμα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ή 
καθαρισμού. Περιμένετε πέντε λεπτά πριν επανασυνδέσετε τον 
καταψύκτη με το ρεύμα, για την πρόληψη των ζημιών στο συμπιεστή 
λόγω των διαδοχικών εκκινήσεων.

1.5 Προειδοποιήσεις τοποθέτησης

Μην τοποθετείτε εύφλεκτα, εκρηκτικά, πτητικά και εξαιρετικά διαβρωτικά 
στοιχεία στο ψυγείο, για να προλάβετε τις ζημιές στο προϊόν και τα 
ατυχήματα με πυρκαγιά.

Μην τοποθετείτε εύφλεκτα αντικείμενα κοντά στο ψυγείο, για να 
αποφύγετε τις πυρκαγιές.

Το ψυγείο προορίζεται για οικιακή χρήση, όπως η αποθήκευση 
τροφίμων. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς, όπως η 
αποθήκευση αίματος, φαρμάκων, βιολογικών προϊόντων, κλπ.



Κατάψυξη Μην αποθηκεύετε στην κατάψυξη του ψυγείου μπύρα, ποτά ή άλλο 
υγρό που βρίσκεται μέσα σε φιάλες ή κλειστούς περιέκτες, 
ειδάλλως οι φιάλες ή οι κλειστοί περιέκτες ενδέχεται να διαρραγούν 
λόγω των ζημιών από το πάγωμα.

1.6 Προειδοποιήσεις ενέργειας
Προειδοποίηση για την ενέργεια

1)Οι συσκευές ψύξης ενδέχεται να μην λειτουργούν ανελλιπώς (πιθανότητα απόψυξης του 
περιεχομένου ή μεγάλης ανόδου της θερμοκρασίας στον θάλαμο κατάψυξης) όταν τοποθετούνται 
για παρατεταμένο χρονικό διάστημα κάτω από το κατώτερο άκρο του εύρους θερμοκρασιών για 
τις οποίες έχουν σχεδιαστεί. Πρέπει να ληφθούν υπόψη:
2)το γεγονός ότι τα αναβράζοντα ποτά δεν πρέπει να αποθηκεύονται σε θαλάμους κατάψυξης ή 
σε θαλάμους ή ερμάρια χαμηλής θερμοκρασίας και ότι ορισμένα προϊόντα, όπως οι γρανίτες, δεν 
πρέπει να καταναλώνονται πολύ κρύα,
3)η ανάγκη να μην γίνεται υπέρβαση του χρόνου αποθήκευσης που συνιστάται από τους 
παρασκευαστές τροφίμων για οποιοδήποτε είδος τροφίμου και ιδιαίτερα για κατεψυγμένα τρόφιμα 
του εμπορίου σε θαλάμους κατάψυξης ή σε ερμάρια αποθήκευσης κατεψυγμένων τροφίμων,
4)οι προφυλάξεις που είναι απαραίτητες για την αποφυγή της υπερβολικής αύξησης της 
θερμοκρασίας των κατεψυγμένων τροφίμων κατά την απόψυξη της συσκευής ψύξης, όπως η 
περιτύλιξη των κατεψυγμένων τροφίμων σε πολλές στρώσεις εφημερίδας,
5)το γεγονός ότι η αύξηση της θερμοκρασίας των κατεψυγμένων τροφίμων κατά τη χειροκίνητη 
απόψυξη, συντήρηση ή καθαρισμό θα μπορούσε να συντομεύσει τη διάρκεια της αποθήκευσης,
6)η ανάγκη, για τις πόρτες ή τα καλύμματα που είναι εφοδιασμένα με κλειδαριές και κλειδιά, τα 
κλειδιά να παραμένουν μακριά από τα παιδιά και όχι κοντά στην ψυκτική συσκευή, για να 
αποτραπεί το κλείδωμα των παιδιών στο εσωτερικό.

1.7 Προειδοποιήσεις απόρριψης

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

Το ψυκτικό υγρό και το αφρώδες υλικό κυκλοπεντανίου που χρησιμοποιούνται για το ψυγείο 
είναι εύφλεκτα. Για τον λόγο αυτό, όταν απορριφθεί το ψυγείο, πρέπει να παραμείνει μακριά 
από κάθε πηγή φωτιάς και να παραληφθεί από ειδική εταιρεία ανάκτησης με αντίστοιχη 
ειδίκευση, και η διάθεσή του να γίνει με άλλο τρόπο εκτός από καύση, ώστε να αποφευχθεί η 
βλάβη στο περιβάλλον ή οποιαδήποτε άλλη ζημιά.

Όταν απορριφθεί το ψυγείο, αποσυναρμολογήστε τις πόρτες και αφαιρέστε το λάστιχο της 
πόρτας και των ραφιών. Βάλτε τις πόρτες και τα ράφια σε κατάλληλο μέρος, για να 
αποφευχθεί η παγίδευση των παιδιών.



2.1 Τοποθέτηση

Πριν από την αρχική εκκίνηση, κρατήστε το ψυγείο ακίνητο για μισή 
ώρα πριν το συνδέσετε με το ρεύμα.

Πριν μετακινήσετε το ψυγείο, αφαιρέστε όλα τα αντικείμενα που είναι 
μέσα, στερεώστε τα γυάλινα χωρίσματα, το συρτάρι λαχανικών, τα 
συρτάρια της κατάψυξης κλπ. με ταινία και σφίξτε τα Ποδαράκια 
οριζοντίωσης. Κλείστε τις πόρτες και σφραγίστε τις με ταινία. Κατά τη 
μετακίνηση, η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται ανάποδα ή 
οριζόντια, ή να εκτίθεται σε κραδασμούς. Η κλίση κατά τη μετακίνηση 
δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 45°.

Πριν από τη χρήση, αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας, που 
περιλαμβάνουν τα μαξιλάρια στο κάτω μέρος και τα μαξιλάρια από 
αφρό, καθώς και τις ταινίες μέσα στο ψυγείο. Σκίστε την προστατευτική 
μεμβράνη πάνω στις πόρτες και το σώμα του ψυγείου.

Διατηρείτε τον μακριά από τη θερμότητα και αποφεύγετε την άμεση 
ηλιακή ακτινοβολία. Μην τοποθετείτε το ψυγείο σε υγρά ή βρεγμένα μέρη 
για να προλάβετε τη σκουριά και τη μείωση του αποτελέσματος 
μόνωσης.

Μην ψεκάζετε ή πλένετε το ψυγείο. Μην τοποθετείτε το ψυγείο σε υγρά 
μέρη όπου είναι εύκολο να πιτσιλιστεί με νερό, ούτως ώστε να μην 
επηρεάζονται τα ηλεκτρολογικά του ψυγείου.

Το ψυγείο τοποθετείται σε καλά αεριζόμενο εσωτερικό χώρο. Το 
έδαφος πρέπει να είναι επίπεδο και ανθεκτικό (αν είναι ασταθές, 
περιστρέψτε τον τροχό ισοπέδωσης αριστερά ή δεξιά για να τον 
ρυθμίσετε).

Ο χώρος πάνω από το ψυγείο πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 30cm 
και το ψυγείο πρέπει να τοποθετηθεί σε τοίχο με ελεύθερη απόσταση 
μεγαλύτερη από 10cm, για να διευκολύνεται η διάχυση της θερμότητας.

Προφυλάξεις πριν από την εγκατάσταση:

Πριν την εγκατάσταση ή την προσαρμογή των εξαρτημάτων, πρέπει να διασφαλιστεί ότι 
το ψυγείο είναι αποσυνδεδεμένο από την παροχή ρεύματος.
Πρέπει να ληφθούν προφυλάξεις για να αποφευχθούν η πτώση της λαβής και πρόκληση 
τραυματισμού.

2 Σωστή χρήση των ψυγείων



2.2 Εγκατάσταση λαβής πόρτας

Πρέπει να ληφθούν προφυλάξεις για να αποφευχθούν η πτώση της λαβής και πρόκληση 
τραυματισμού.

Κατάλογος εργαλείων που παρέχονται 
από τον χρήστη

Κλειδί άλεν

Οπή βίδας

Βίδα

(Η παραπάνω εικόνα είναι μόνο για αναφορά. Η πραγματική διαμόρφωση εξαρτάται από το 
ίδιο το προϊόν ή τη δήλωση του διανομέα)

Βήματα συναρμολόγησης
α. Χρησιμοποιήστε κλειδί άλεν για να στερεώσετε σφιχτά τις βίδες (2) στην οπή βίδας (1).
β. Η αντίστροφη διαδικασία είναι για την αποσυναρμολόγηση.



2.3 Ποδαράκια οριζοντίωσης

Σχηματικό διάγραμμα για τα ποδαράκια οριζοντίωσης

(Η παραπάνω εικόνα είναι μόνο για αναφορά. Η πραγματική διαμόρφωση εξαρτάται από το 
ίδιο το προϊόν ή τη δήλωση του διανομέα)

Διαδικασίες ρύθμισης:
α. Στρέψτε τα πόδια προς τα δεξιά για να ανεβάσετε το ψυγείο.
β. Στρέψτε τα πόδια προς τα αριστερά για να κατεβάσετε το ψυγείο.
γ. Ρυθμίστε το δεξιό και το αριστερό πόδι με βάση τις παραπάνω διαδικασίες για να φτάσει 
το ψυγείο σε οριζόντιο επίπεδο.

2.4 Αλλαγή πόρτας δεξιά-αριστερά

Κατάλογος εργαλείων που παρέχονται από τον χρήστη

Σταυροκατσάβιδο

5/16"
Κλειδί με καρυδάκια

Σπάτουλα
Κατσαβίδι πλακέ

Ταινία μασκαρίσματος

1) Προτού εκτελέσετε αυτή την εργασία, απενεργοποιήστε τη συσκευή. Αφαιρέστε όλα τα 
τρόφιμα από τα ράφια της πόρτας. Στερεώστε την πόρτα με ταινίες.



2) Αποσυναρμολογήστε το άνω διακοσμητικό κάλυμμα, τις βίδες και τον άνω μεντεσέ. Αποσυνδέστε 
τον σύνδεσμο καλωδίωσης στην άνω δεξιά πλευρά του ψυγείου (1), (2) σύνδεσμος καλωδίωσης).

διακοσμητικό κάλυμμα 

άνω μεντεσές

3) Αφαιρέστε την πόρτα του θαλάμου ψύξης, τον μεσαίο μεντεσέ (χρησιμοποιήστε κλειδί άλεν για 
να αφαιρέσετε τη βίδα του μεσαίου μεντεσέ) και τη τάπα της οπής της άλλης πλευράς.

μεσαίος μεντεσές

τάπα οπής

4) Αφαιρέστε την πόρτα της κατάψυξης, αποσυναρμολογήστε τον κάτω μεντεσέ, τις τάπες των οπών, 
το ποδαράκι οριζοντίωσης, τοποθετήστε τον άξονα του κάτω μεντεσέ στην άλλη πλευρά και 
τοποθετήστε τον κάτω μεντεσέ στην άλλη πλευρά.

τάπα οπής

κάτω μεντεσ
ές

ποδαράκι οριζοντίωσης

άξονας άξονας



5) α) Αφαιρέστε το άνω κάλυμμα της πόρτας του θαλάμου ψύξης και το αριστερό διακοσμητικό 
κάλυμμα. Tοποθετήστε τη φωλιά του άνω μεντεσέ, τον δείκτη αλλαγής φοράς πόρτας στην άλλη 
πλευρά και τοποθετήστε το άνω κάλυμμα της πόρτας. Αποσυναρμολογήστε τον οδηγό stopper και την  
φωλιά μεντεσέ από την πόρτα του θαλάμου ψύξης. Βγάλτε από τη σακούλα παρελκομένων τον 
αριστερό οδηγό stopper της πόρτας του θαλάμου ψύξης και το δεξιό διακοσμητικό κάλυμμα, 
συναρμολογήστε την φωλιά μεντεσέ, τον οδηγό και  τον stopper στο κάτω αριστερό μέρος της πόρτας 
με βίδα και στη συνέχεια τοποθετήστε το δεξιό διακοσμητικό κάλυμμα.
β) Αποσυναρμολογήστε τον stopper και την φωλιά μεντεσέ από το κάτω δεξιό μέρος της πόρτας της 
κατάψυξης, συναρμολογήστε την φωλιά μεντεσέ, τον αριστερό οδηγό stopper και τον stopper στο κάτω 
αριστερό μέρος της πόρτας με βίδα.

αριστερό διακοσμητικό κάλυμμα

άνω κάλυμμα πόρτας
καλωδίωση

δεξιό διακοσμητικό κάλυμμα

φωλιά μεντεσέ

φωλιά μεντεσέ

φωλιά άνω μεντεσέ

βίδα

οδηγός 

stopper

βίδα

οδηγός

stopper

6) Τοποθετήστε την πόρτα της κατάψυξης στον κάτω μεντεσέ και τοποθετήστε τον μεσαίο μεντεσέ 
και τις τάπες των οπών

τάπα οπής

μεσαίος μεντεσές

7) Αποσυναρμολογήστε το κάλυμμα του δεξιού μεντεσέ από το διακοσμητικό κάλυμμα, στη συνέχεια 
βγάλτε από τη σακούλα παρελκομένων το κάλυμμα του αριστερού μεντεσέ, τοποθετήστε το κάλυμμα 
του αριστερού μεντεσέ στην αριστερή πλευρά του διακοσμητικού καλύμματος.



8) Βγάλτε από τη σακούλα παρελκομένων τον άνω αριστερό μεντεσέ.

Τοποθετήστε την πόρτα του θαλάμου ψύξης στον μεσαίο μεντεσέ, και τοποθετήστε τον άνω 
αριστερό μεντεσέ. Συνδέστε τον ακροδέκτη της γραμμής σήματος (4) με τον ακροδέκτη της 
γραμμής σήματος (1), συνδέστε τον ακροδέκτη της γραμμής σήματος (2) με τον ακροδέκτη της 
γραμμής σήματος (3), τοποθετήστε το κάλυμμα του άνω μεντεσέ.
Για τη συναρμολόγηση της λαβής, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 2.2

διακοσμητικό κάλυμμα

κάλυμμα μεντεσέ

(Η παραπάνω εικόνα είναι μόνο για αναφορά.Η πραγματική διαμόρφωση εξαρτάται από το 
ίδιο το προϊόν ή τη δήλωση του διανομέα)

2.5 Αλλαγή λάμπας
Κάθε αντικατάσταση ή συντήρηση των λαμπτήρων LED πρέπει να πραγματοποιείται από τον 
κατασκευαστή, τον τεχνικό σέρβις του ή παρόμοιο εξειδικευμένο άτομο.

2.6 Εκκίνηση

Πριν τοποθετήσετε φρέσκα ή κατεψυγμένα τρόφιμα, το ψυγείο πρέπει 
να λειτουργήσει για 2-3 ώρες, ή για πάνω από 4 ώρες το καλοκαίρι 
όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι υψηλή.

Εξασφαλίστε αρκετό χώρο για να ανοίγουν άνετα οι πόρτες και τα 
συρτάρια, ή σύμφωνα με δήλωση του διανομέα.

2.7 Συμβουλές για εξοικονόμηση ενέργειας
Η συσκευή πρέπει να βρίσκεται στην πιο δροσερή περιοχή του δωματίου, μακριά από συσκευές που παράγουν 
θερμότητα ή αγωγούς θέρμανσης και μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.
Αφήνετε τα καυτά τρόφιμα να ψύχονται σε θερμοκρασία δωματίου πριν τα τοποθετήσετε στη συσκευή. 
Η υπερφόρτωση της συσκευής αναγκάζει το συμπιεστή να λειτουργεί για μεγαλύτερο διάστημα. 
Τα τρόφιμα που παγώνουν πολύ αργά μπορεί να χάσουν ποιότητα ή να αλλοιωθούν.
Φροντίζετε να τυλίγετε τα τρόφιμα σωστά και σκουπίζετε τα δοχεία πριν από την τοποθέτησή τους στη 
συσκευή.Αυτό μειώνει τη συσσώρευση παγετού στο εσωτερικό της συσκευής.
Το δοχείο αποθήκευσης της συσκευής δεν θα πρέπει επενδύεται με αλουμινόχαρτο, λαδόχαρτο ή χαρτοπετσέτες. 
Οι επενδύσεις παρεμβαίνουν στην κυκλοφορία κρύου αέρα, καθιστώντας τη συσκευή λιγότερο αποτελεσματική.
Οργανώνετε και τοποθετείτε ετικέτες στα τρόφιμα για τη μείωση των ανοιγμάτων της πόρτας και των εκτεταμένων 
αναζητήσεων. Βγάζετε όσα τεμάχια χρειάζεστε όλα μαζί και κλείνετε την πόρτα το συντομότερο δυνατόν.



3.1 Κύρια εξαρτήματα

Λυχνία LED 

Ράφι

Μαγνητικός διακόπτης πόρτας

Ράφι πόρτας

Λυχνία LED 

Κουτί φρούτων 
και λαχανικών

Ζώνη κρέατος 
και ψαριών 

Λυχνία LED 

Συρτάρι

(Η παραπάνω εικόνα είναι μόνο για αναφορά.Η πραγματική διαμόρφωση εξαρτάται από το 
ίδιο το προϊόν ή τη δήλωση του διανομέα)

Θάλαμος ψύξης
· Ο θάλαμος ψύξης είναι κατάλληλος για την αποθήκευση διαφόρων φρούτων, λαχανικών, αναψυκτικών και άλλων 
τροφίμων που καταναλώνονται σε σύντομο διάστημα.
· Τα μαγειρεμένα τρόφιμα δεν πρέπει να τοποθετούνται στον θάλαμο ψύξης μέχρι να κρυώσουν σε θερμοκρασία 
δωματίου.
· Τα τρόφιμα συνιστάται να τυλίγονται αεροστεγώς πριν τοποθετηθούν στο ψυγείο.
· Τα γυάλινα ράφια μπορούν να ρυθμίζονται προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να έχουν λογική ποσότητα 
αποθηκευτικού χώρου και εύκολη χρήση.
Κατάψυξη
· Η χαμηλή θερμοκρασία της κατάψυξης μπορεί να διατηρεί τα τρόφιμα φρέσκα για μεγάλο χρονικό διάστημα και 
χρησιμοποιείται κυρίως για την αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων και τη δημιουργία πάγου.
· Η κατάψυξη είναι κατάλληλη για την αποθήκευση κρέατος, ψαριών, κεφτέδων από ρύζι και άλλων τροφίμων που δεν 
πρόκειται να καταναλωθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα.
· Τα κομμάτια κρέατος πρέπει κατά προτίμηση να χωρίζονται σε μικρά κομμάτια για εύκολη πρόσβαση. Λάβετε υπόψη 
ότι τα τρόφιμα πρέπει να καταναλώνονται έως την ημερομηνία λήξης.
Ζώνη κρέατος και ψαριών
· Κατάλληλη για σύντομη (1-3 ημέρες) αποθήκευση φρέσκων ψαριών, νωπού κρέατος, φρέσκων τροφίμων κλπ.
· Κοντά στο πίσω και στο κάτω μέρος του συρταριού το φαγητό μπορεί να καταψυχθεί ελαφρώς. Δεν πρέπει να 
τοποθετείται εδώ φαγητό που δεν πρέπει να καταψυχθεί.
Μαγνητικός διακόπτης πόρτας
· Προτείνεται η ταξινόμηση των τροφίμων και η αεροστεγής συσκευασία.

3 Δομή και λειτουργίες



3.2 Λειτουργία

(Η παραπάνω εικόνα είναι μόνο για αναφορά.Η πραγματική διαμόρφωση εξαρτάται από το 
ίδιο το προϊόν ή τη δήλωση του διανομέα)

Οθόνη ενδείξεων
(1) Περιοχή εμφάνισης θερμοκρασίας θαλάμου ψύξης (2) Περιοχή εμφάνισης θερμοκρασίας 
κατάψυξης (3) Εικονίδιο γρήγορης ψύξης (4) Εικονίδιο γρήγορης κατάψυξης (5) Εικονίδιο 
διακοπών (6) Εικονίδιο κλειδώματος

Κουμπί λειτουργίας
Α. Κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας του θαλάμου ψύξης B. Κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας της 
κατάψυξης C. Κουμπί διακοπών/κλειδώματος

Οθόνη
Όταν το ψυγείο τεθεί σε λειτουργία για πρώτη φορά, ολόκληρη η οθόνη ενδείξεων θα ανάψει για 3 
δευτ.Στη συνέχεια, η οθόνη ενδείξεων περνάει στην κανονική ένδειξη.Την πρώτη φορά που 
χρησιμοποιείτε το ψυγείο, οι προκαθορισμένες ρυθμίσεις θερμοκρασίας του θαλάμου ψύξης και της 
κατάψυξης είναι αντίστοιχα 5° C/-18 °C.
Αν παρουσιαστεί σφάλμα, στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος (βλ. επόμενη 
σελίδα). Κατά την κανονική λειτουργία, η οθόνη ενδείξεων δείχνει την ρυθμισμένη θερμοκρασία του 
θαλάμου ψύξης και της κατάψυξης.
Κατά την κανονική λειτουργία, αν δεν γίνει κανένας χειρισμός και δεν ανοίξει η πόρτα μέσα σε 30 
δευτ., η οθόνη ενδείξεων θα κλειδωθεί και το φως της οθόνης ενδείξεων θα σβήσει αφού συνεχιστεί 
η κλειδωμένη κατάσταση       για 30 δευτ

Κλείδωμα/ξεκλείδωμα
Στην κατάσταση ξεκλειδώματος, πιέστε παρατεταμένα το κουμπί κλειδώματος          για 3 
δευτερόλεπτα, περάστε στη κατάσταση κλειδώματος, το εικονίδιο         ανάβει και ακούγεται ο 
βομβητής. Αυτό σημαίνει ότι η οθόνη ενδείξεων είναι κλειδωμένη. Αυτή τη στιγμή δεν είναι δυνατή η 
χρήση του κουμπιού.
Στην κατάσταση κλειδώματος, πιέστε παρατεταμένα το κουμπί κλειδώματος        για 3 δευτερόλεπτα, 
ξεπεράστε στη κατάσταση κλειδώματος, το εικονίδιο        σβήνει και ακούγεται ο βομβητής. Αυτό 
σημαίνει ότι η οθόνη ενδείξεων είναι ξεκλείδωτη. Αυτή τη στιγμή είναι δυνατή η χρήση του κουμπιού.

Κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας του θαλάμου ψύξης
Κάντε κλικ στο κουμπί          για να αλλάξετε τη ρυθμισμένη θερμοκρασία του θαλάμου ψύξης. Με κάθε 
πάτημα του κουμπιού ρύθμισης της θερμοκρασίας του θαλάμου ψύξης, η ρυθμισμένη θερμοκρασία 
μειώνεται κατά 1° C.Το εύρος ρύθμισης της θερμοκρασίας για τον θάλαμο ψύξης είναι 2-8 °C. Όταν η 
ρυθμισμένη θερμοκρασία είναι 2° C.



Ρύθμιση θερμοκρασίας της κατάψυξης
Κάντε κλικ στο κουμπί για να αλλάξετε τη ρυθμισμένη θερμοκρασία της κατάψυξης. Με κάθε πάτημα του 
κουμπιού ρύθμισης της θερμοκρασίας της κατάψυξης, η ρυθμισμένη θερμοκρασία μειώνεται κατά 1° C. 
Το εύρος ρύθμισης της θερμοκρασίας για την κατάψυξη είναι -24- -16 °C. Όταν η θερμοκρασία είναι -24 
°C, πιέστε πάλι το κουμπί. Η ρυθμισμένη θερμοκρασία της κατάψυξης θα αλλάξει σε -16 °C.
Ρύθμιση λειτουργίας
Λειτουργία γρήγορης ψύξης
Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί        για 3 δευτ. για να ρυθμίσετε τη λειτουργία γρήγορης ψύξης. Το 
εικονίδιο       ανάβει. Η θερμοκρασία του θαλάμου ψύξης εμφανίζει 2 °C. Το ψυγείο περνάει στη 
λειτουργία γρήγορης ψύξης.  
Κατά τη λειτουργία γρήγορης ψύξης, πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το κουμπί         για 3 δευτ. ή πιέστε 
το κουμπί σύντομα. Το εικονίδιο        σβήνει. Το ψυγείο εξέρχεται από τη λειτουργία γρήγορης ψύξης. Η 
ρυθμισμένη θερμοκρασία του θαλάμου ψύξης θα επανέλθει αυτόματα στη ρυθμισμένη θερμοκρασία.
Στη λειτουργία γρήγορης ψύξης, όταν ρυθμιστεί η λειτουργία διακοπών, το ψυγείο εξέρχεται από τη 
λειτουργία γρήγορης ψύξης. 
Λειτουργία γρήγορης κατάψυξης 
Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί        για 3 δευτ. για να ρυθμίσετε τη λειτουργία γρήγορης κατάψυξης. 
Το εικονίδιο         ανάβει. Η θερμοκρασία της κατάψυξης εμφανίζει -24 °C. Το ψυγείο περνάει στη 
λειτουργία γρήγορης κατάψυξης.
Κατά τη λειτουργία γρήγορης κατάψυξης, πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το κουμπί         για 3 δευτ. ή 
πιέστε το κουμπί         σύντομα. Το εικονίδιο        σβήνει. Το ψυγείο εξέρχεται από τη λειτουργία 
γρήγορης κατάψυξης. Η ρυθμισμένη θερμοκρασία της κατάψυξης θα επανέλθει αυτόματα στη 
ρυθμισμένη θερμοκρασία.
Στη λειτουργία γρήγορης κατάψυξης, όταν ρυθμιστεί η λειτουργία διακοπών, το ψυγείο εξέρχεται από τη 
λειτουργία γρήγορης κατάψυξης. 
Λειτουργία διακοπών
Κάντε κλικ στο κουμπί       για να ρυθμίσετε τη λειτουργία διακοπών. Το εικονίδιο       ανάβει. Η ένδειξη 
θερμοκρασίας του θαλάμου ψύξης σβήνει, η θερμοκρασία της κατάψυξης εμφανίζει -18 °C. Κάτω από τη 
λειτουργία διακοπών, κάντε πάλι κλικ στο κουμπί       . Το εικονίδιο        σβήνει και το ψυγείο εξέρχεται 
από τη λειτουργία διακοπών. Η ρυθμισμένη θερμοκρασία του θαλάμου ψύξης και της κατάψυξης θα 
επανέλθει αυτόματα στη ρυθμισμένη θερμοκρασία πριν από τη λειτουργία διακοπών.
Αν ρυθμιστεί η λειτουργία γρήγορης ψύξης και γρήγορης κατάψυξης, το ψυγείο εξέρχεται από τη 
λειτουργία διακοπών. 
Προειδοποίηση ανοίγματος και έλεγχος συναγερμού
Αν η πόρτα δεν κλείσει μέσα σε δύο λεπτά, ακούγεται ο βομβητής μέχρι να κλείσει η πόρτα. Πατήστε
οποιοδήποτε κουμπί για να σταματήσετε το συναγερμό του βομβητή.
Όταν ανοίξει η πόρτα, ενεργοποιείται η οθόνη ενδείξεων και ανάβει η εσωτερική λάμπα. 
Ένδειξη σφάλματος
Οι παρακάτω προειδοποιήσεις που εμφανίζονται στην οθόνη δείχνουν αντίστοιχα σφάλματα του 
ψυγείου. Παρ' όλο που το ψυγείο μπορεί να εξακολουθεί να έχει λειτουργία ψυκτικής αποθήκης με τα 
ακόλουθα σφάλματα, ο χρήστης πρέπει να επικοινωνήσει με τεχνικό συντήρησης για να κάνει 
συντήρηση, ώστε να εξασφαλιστεί η βέλτιστη λειτουργία της συσκευής.

Κωδικός  
σφάλματος Περιγραφή σφάλματος

Βλάβη αισθητήρα θερμοκρασίας του 
θαλάμου ψύξης

Βλάβη αισθητήρα θερμοκρασίας 
της κατάψυξης

Βλάβη αισθητήρα θερμοκρασίας 
της ζώνης κρέατος και ψαριών

Σφάλμα κυκλώματος ανίχνευσης 
αισθητήρα απόψυξης καταψύκτη

Σφάλμα επικοινωνίας

Σφάλμα αισθητήρα 
θερμοκρασίας περιβάλλοντος



4. Συντήρηση και φροντίδα της συσκευής
4.1 Γενικός καθαρισμός

Η σκόνη που βρίσκεται πίσω από το ψυγείο και πάνω στο δάπεδο πρέπει να καθαρίζεται 
εγκαίρως για να βελτιώνεται η απόδοση ψύξης και η εξοικονόμηση ενέργειας. Το εσωτερικό του 
ψυγείου πρέπει να καθαρίζεται τακτικά για την αποφυγή των οσμών. Για τον καθαρισμό 
συνιστώνται μαλακές πετσέτες ή σπόγγος βουτηγμένα σε νερό και μη διαβρωτικά ουδέτερα 
απορρυπαντικά. Στο τέλος, ο καταψύκτης πρέπει να καθαρίζεται με καθαρό νερό και ένα στεγνό 
πανί. Ανοίξτε την πόρτα για φυσικό στέγνωμα, πριν επανασυνδέσετε 
την τροφοδοσία.
Για τον καθαρισμό του καταψύκτη μην χρησιμοποιείτε σκληρές 
βούρτσες, μπάλες από σύρμα καθαρισμού, συρματόβουρτσες, 
γυαλιστικά, όπως οδοντόκρεμες, οργανικούς διαλύτες (όπως 
αλκοόλη, ακετόνη, λάδι μπανάνας, κλπ.), βραστό νερό, όξινα ή 
αλκαλικά στοιχεία, αφού αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην 
επιφάνεια και το εσωτερικό του καταψύκτη.
Μην ξεπλένετε με νερό, για να μην επηρεάζετε τις ιδιότητες 
ηλεκτρικές μόνωσης.

Για την απόψυξη και τον καθαρισμό, αποσυνδέετε το ψυγείο από την πρίζα.Για την απόψυξη και τον καθαρισμό, αποσυνδέετε το ψυγείο από την πρίζα.

4.2 Καθαρισμός γυάλινου ραφιού

Αφαιρέστε το συρτάρι από το γυάλινο ράφι.
Σηκώστε το μπροστινό μέρος του γυάλινου ραφιού 
(περίπου 60 °) και στη συνέχεια τραβήξτε έξω.
Αφαιρέστε το γυάλινο ράφι και καθαρίστε το, όπως 
απαιτείται.
Ακολουθήστε την αντίστροφη διαδικασία για την 
τοποθέτηση του γυάλινου ραφιού.

4.3 Πώς να αφαιρέσετε το τεμάχιο αφρώδους πλαστικού 
από το εσωτερικό των εξαρτημάτων του ραφιού 
υγρασίας

Το αφρώδες πλαστικού χρησιμοποιείται για να διαχωρίζει το 
ράφι ρύθμισης της υγρασίας από το στεγανό κάλυμμα (για 
την αποφυγή της πτώσης του στεγανού καλύμματος κατά τη 
μεταφορά). Μετά την αποσυσκευασία, ο χρήστης πρέπει να 
αφαιρέσει αυτό το τεμάχιο αφρώδους πλαστικού από το 
συγκρότημα ραφιού συγκράτησης της υγρασίας. Μέθοδος 
αφαίρεσης: πιάστε τις δύο πλευρές του τεμαχίου αφρώδους 
πλαστικού με το χέρι και τραβήξτε το γερά προς τα έξω μέχρι 
το τεμάχιο αφρώδους πλαστικού να εξέλθει εντελώς από το 
συγκρότημα συγκράτησης της υγρασίας.

4.4  Απόψυξη

Το ψυγείο έχει κατασκευαστεί με βάση την αρχή της ψύξης μέσω αέρα και κατά συνέπεια 
διαθέτει αυτόματη λειτουργία απόψυξης. Ο παγετός που σχηματίζεται λόγω αλλαγής της εποχής 
ή της θερμοκρασίας μπορεί επίσης να αφαιρεθεί χειροκίνητα, μέσω αποσύνδεσης της συσκευής 
από το ρεύμα ή μέσω σκουπίσματος με στεγνή πετσέτα.

4.4  Διακοπή λειτουργίας

Διακοπή ρεύματος: Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, ακόμη κι αν είναι καλοκαίρι, τα τρόφιμα μέσα στη 
συσκευή μπορούν να διατηρηθούν για αρκετές ώρες. Κατά τη διακοπή ρεύματος, πρέπει να ανοίγετε την 
πόρτα λιγότερες φορές και να μην τοποθετείτε άλλα φρέσκα τρόφιμα στη συσκευή.
Παρατεταμένη διακοπή χρήσης: Η συσκευή πρέπει να αποσυνδεθεί από την πρίζα και στη συνέχεια να 
καθαριστεί. Μετά οι πόρτες παραμένουν ανοικτές για να αποτρέψουν την οσμή.

4. Συντήρηση και φροντίδα της συσκευής

Για την απόψυξη και τον καθαρισμό, αποσυνδέετε το ψυγείο από την πρίζα.

Όταν εκκινηθεί η συσκευή πρέπει να λειτουργεί συνεχώς. Γενικά, η λειτουργία της συσκευής 
δεν πρέπει να διακόπτεται. Ειδάλλως ενδέχεται να μειωθεί η διάρκεια ζωής της.



Μπορεί να προσπαθήσετε να λύσετε μόνοι σας τα παρακάτω απλά προβλήματα. Αν δεν 
μπορούν να λυθούν, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

Η συσκευή δεν 
λειτουργεί 

Ελέγξτε αν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με την τροφοδοσία ή αν 
το βύσμα κάνει καλή επαφήΕλέγξτε αν η τάση είναι πολύ χαμηλή 
Ελέγξτε αν υπάρχει διακοπή ρεύματος ή έχουν απεμπλακεί τα 
μερικά κυκλώματα 

Οσμή 
Τα δύσοσμα τρόφιμα πρέπει να τυλίγονται προσεκτικά 
Ελέγξτε αν υπάρχουν σάπια φαγητά 
Καθαρίστε το εσωτερικό του ψυγείου 

Μακροπρόθεσμη 
λειτουργία του 
συμπιεστή 

Είναι φυσιολογικό το ψυγείο να λειτουργεί για μεγαλύτερο 
χρονικό διάστημα το καλοκαίρι, όταν η θερμοκρασία του 
περιβάλλοντος είναι υψηλότερη 
Δεν συνιστάται να έχετε πάρα πολλά τρόφιμα ταυτόχρονα στη 
συσκευή  
Τα τρόφιμα πρέπει να κρυώνουν πριν τοποθετηθούν στη 
συσκευή 
Οι πόρτες ανοίγονται πολύ συχνά 

Το φως δεν ανάβει 
Ελέγξτε αν το ψυγείο είναι συνδεδεμένο με το ρεύμα και αν ο 
λαμπτήρας έχει υποστεί βλάβη. 

Οι πόρτες δεν 
μπορούν να κλείσουν 
σωστά 

Η πόρτα έχει κολλήσει από συσκευασίες τροφίμων Το ψυγείο 
έχει κλίση 

Έντονος θόρυβος 
Ελέγξτε αν το δάπεδο είναι οριζοντιωμένο και αν το ψυγείο είναι 
τοποθετημένο σταθερά 
Ελέγξτε αν τα παρελκόμενα είναι τοποθετημένα σε σωστές θέσεις 

Το λάστιχο της 
πόρτας δεν είναι 
στεγανό 

Αφαιρέστε τα ξένα υλικά από το λάστιχο της πόρτας 
Θερμάνετε το λάστιχο της πόρτας και στη συνέχεια κρυώστε το 
για να αποκατασταθεί 
(ή φυσήξτε το με ηλεκτρικό στεγνωτήρα ή χρησιμοποιήστε μια 
ζεστή πετσέτα για θέρμανση) 

Υπερχείλιση δοχείου 
νερού 

Υπάρχουν πάρα πολλά τρόφιμα στον θάλαμο ή τα 
αποθηκευμένα τρόφιμα περιέχουν πάρα πολύ νερό, με 
αποτέλεσμα να γίνεται βαριά απόψυξη 
Οι πόρτες δεν έχουν κλείσει σωστά, με αποτέλεσμα να 
σχηματίζεται πάγος λόγω εισόδου αέρα και αυξημένου νερού 
λόγω απόψυξης 

Καυτό περίβλημα 

Διάχυση της θερμότητας του ενσωματωμένου συμπυκνωτή μέσω 
του περιβλήματος, πράγμα που είναι φυσιολογικό. Όταν το 
περίβλημα ζεσταθεί λόγω της υψηλής θερμοκρασίας 
περιβάλλοντος και της αποθήκευσης πάρα πολλών 
τροφίμων.Συνιστάται η εξασφάλιση καλού αερισμού, για τη 
διευκόλυνση της διάχυσης της θερμότητας. 

Συμπύκνωση 
υδρατμών στην 
επιφάνεια 

Η συμπύκνωση υδρατμών στην εξωτερική επιφάνεια και στο 
λάστιχο της πόρτας του ψυγείου είναι φυσιολογική όταν η 
υγρασία του περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλή. Απλά σκουπίστε 
το συμπύκνωμα με μια καθαρή πετσέτα. 

Μη φυσιολογικός 
θόρυβος 
  

Βόμβος: Ο συμπιεστής μπορεί να παράγει βόμβους κατά τη 
λειτουργία και οι βόμβοι είναι δυνατοί, ιδίως κατά την εκκίνηση ή 
τη διακοπή. Αυτό είναι φυσιολογικό. Τρίξιμο: Το ψυκτικό υγρό 
στο εσωτερικό της συσκευής μπορεί να προκαλεί τρίξιμο, 
πράγμα που είναι φυσιολογικό. 
  

 

5 Αντιμετώπιση προβλημάτων


