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1.ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές, όπως 
-κουζίνα προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα- αγροικίες 
και πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα περιβάλλοντα τύπου κατοικίας - 
περιβάλλοντα τύπου πανδοχείου (bed & breakfast), τροφοδοσία και παρόμοιες 
εφαρμογές μη λιανικής πώλησης. 
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι φθαρμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον 
κατασκευαστή ή το εξουσιοδοτημένο κατάστημα τεχνικής υποστήριξης ή από άτομα 
με παρόμοια ειδίκευση, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν κίνδυνοι. 
Μην αποθηκεύετε σε αυτή τη συσκευή εκρηκτικές ουσίες όπως αεροζόλ με 
εύφλεκτο προωθητικό αέριο. 
Η συσκευή πρέπει να αποσυνδεθεί μετά τη χρήση και πριν από τη συντήρηση του 
χρήστη. 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διατηρείτε ελεύθερες τις οπές εξαερισμού, στο περίβλημα της 
συσκευής ή στην ενσωματωμένη δομή της, απομακρύνοντας τυχόν εμπόδια. 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλα μέσα για να 
επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης, εκτός από εκείνες που συνιστώνται από τον 
κατασκευαστή. 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην προκαλείτε φθορές στο κύκλωμα ψυκτικού μέσου. 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές μέσα στα διαμερίσματα 
αποθήκευσης τροφίμων της συσκευής, εκτός αν είναι του τύπου που συνιστάται 
από τον κατασκευαστή. 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Παρακαλείστε να απορρίψετε το ψυγείο σύμφωνα με τους 
τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την διάθεση της συσκευής λόγω του εύφλεκτου 
αερίου εμφύσησης και του ψυκτικού μέσου. 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κατά την τοποθέτηση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο 
τροφοδοσίας δεν έχει παγιδευτεί ή έχει υποστεί φθορά. 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τοποθετείτε πολλές φορητές πρίζες ή φορητές παροχές 
τροφοδοσίας στο πίσω μέρος της συσκευής. 
Μην χρησιμοποιείτε καλώδια επέκτασης ή μη γειωμένους αντάπτορες (δύο ακίδων). 
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος παγίδευσης παιδιών. Πριν πετάξετε το παλιό ψυγείο ή τον 
καταψύκτη σας: 
- Αφαιρέστε τις πόρτες. 
- Αφήστε τα ράφια στη θέση τους, ώστε τα παιδιά να μην μπορούν να ανέβουν 
εύκολα μέσα. 
 
Το ψυγείο πρέπει να αποσυνδεθεί από την πηγή ηλεκτρικής τροφοδοσίας πριν από 
την εγκατάσταση εξαρτήματος. 
Το ψυκτικό μέσο και το υλικό αφρισμού κυκλοπεντανίου που χρησιμοποιείται για το 
ψυγείο είναι εύφλεκτα. Επομένως, όταν το ψυγείο διαλυθεί, πρέπει να 
απομακρυνθεί από οποιαδήποτε πηγή φωτιάς και να ανακυκλωθεί από μια ειδική 
εταιρεία ανάκτησης με αντίστοιχη πιστοποίηση διαφορετική από την απόρριψη με 
καύση, ώστε να αποφευχθεί η πρόκληση βλάβης στο περιβάλλον ή οποιαδήποτε 
άλλη βλά
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Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος 
 
 

 

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. 

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή το κατάστημα όπου 
αγοράσατε το προϊόν. 

10



 

Instruction Manual 
 

Refrigerator 
 

MODEL: ES 8371 IN NF
ES 8375 W NF






























	
	页 1
	页 2
	页 3
	页 4
	页 5
	页 6
	页 7
	页 8
	页 9
	页 10
	页 11
	页 12
	页 13
	页 14
	页 15
	页 16
	页 17
	页 18




