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Dear customer: 

Thank you for buying this refrigerator. To ensure that you get the 

best results from your new refrigerator, please take time to read 

through the simple instructions in this booklet。 

Please ensure that the packing material is disposed of in 

accordance with the current environmental requirements。 

When disposing of any refrigerator equipment please contact 

your local waste disposal department for advice on safe disposal。 

This appliance must be only used for its intended purpose。 
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CAUTION : 

The appliance is not intended for use by young children or infirm 

persons without supervision。 

Young children should be supervised to ensure that they do not 

play with the appliance。 
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General 

This type of refrigerator is widely used in places such as 

hotels ,offices, student dormitories and houses. It is mostly suitable 

for preserving foods such as fruits and beverage. It enjoys the 

advantages of small size, lightweight, low electric consumption 

and easy use。 

Main configuration： 

1
2 3
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2、Glass shelf 

3、Plastic pallet 

4、Crisper 

5、Leveler leg 

UNPACKING YOUR REFRIGERATOR 

WARNING: Use two or more people to move refrigerator. 

   Failure to do so can result in back or other injury. 

· Remove tape and any labels from your refrigerator before

using(except the rating label).

·To remove any remaining tape or glue, rub the area briskly with your 

thumb. 

·Tape or glue residue can also be easily removed by rubbing a small 

amount of liquid dish soap over the adhesive with your fingers. 

Wipe with warm water and dry. 

·Do not use sharp instruments, rubbing alcohol, flammable fluids, or

abrasive cleaners to remove tape or glue. These products can

damage the surface of your refrigerator.

·When moving the refrigerator, do not tilt the refrigerator beyond

45°from upright position.

CLEANING BEFORE USE： 

After you remove all of the packaging materials, （especially the 

foam between outside condenser and cabinet should be removed）

clean the inside of your refrigerator before using it. 

1、Thermostat 
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SPACE REQUIREMENTS 

WARNING: Keep flammable materials and vapors, such as 

gasoline, away form refrigerator. 

Failure to do so can result in death, explosion, fine or burns. 

·To ensure proper ventilation for your refrigerator, allow for 200mm

space on each side between walls, 200mm space between back of

your refrigerator and the wall, and 300mm space between counter

top and the roof or ceiling.

·If you are installing your refrigerator next to a fixed wall, leave

sufficient space on the hinge side to allow for the door to swing

open.

·Never install your refrigerator near heat source and direct sun

shine.

ELECTRICAL REQUIREMENT 

WARNING: DO NOT REMOVE GROUND PRONG. 

DO NOT USE AN ADAPTOR. 

DO NOT USE EXTENSION CORD. 

Failure to follow these instructions can result in death, fire or 

electrical shock. 

Before you move your refrigerator into its final location, it is 

important to make sure you have the proper electrical connection. 

Recommended Earthing Method 

A 220～240 Volt /50 Hz AC only 10 ampere fused and properly 

earthed electrical supply is required. It is recommended that a 

separate circuit serving only this appliance be provided. Use a 

receptacle which cannot be turned off with a switch or pull chain. Do 
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not use an extension cord. 

NOTE: Before performing any type of installation, disconnect the 

refrigerator from the electrical source. When you are finished, 

connect the refrigerator to the electrical source and reset the control 

to the desired setting. 

LEVELING 

If the refrigerator is not leveled during installation. The doors may not 

close or seal properly, causing cooling, frost, or moisture problems. It 

is very important for the refrigerator to be level in order to 

function properly. 

To level your refrigerator you may either turn the level leg clockwise 

to raise that side to the refrigerator or turn counter – clockwise to 

lower that side. 

NOTE: Having someone push against the top of the refrigerator take 

some weight off the leveling leg. This makes it easier to adjust the 

leveling leg. 

USE OF THE APPLIANCE 
To obtain the best possible results form your refrigerator, it is 

important that you operate it properly. 

Temperature Control(optional)

Controls for the refrigerator and freezer are located at the fop shelf of 

the refrigerating compartment. When you first install your 

refrigerator, set the Thermostat knob at 3. Give your refrigerator 

time to cool down completely before adding food. It is best to wait 24 

hours before adding food. 

The thermostat knob controls the temperature. The higher number 
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setting, the longer the compressor will run to keep the temperature 

colder. 

When the thermostat control knob is set to OFF, the refrigerator is 

not running, 

Fresh Food Storage 

Wrap or store food in the refrigerator in airtight and moisture – proof 

material. This prevents food odor and taste transfer throughout 

refrigerator. 

·Fruit – wash, let dry and store in refrigerator in 

plastic bags or crisper. 

·Leafy vegetables- Remove wrapping and trim or tear off 

bruised and discolored areas, wash in 

cold water and drain. Place in plastic 

bag or plastic container and store in 

crisper. 

·Fish – Use fresh fish the same day as 

·Meat –

·Leftovers –

purchased. 

Store most meat in original wrapping as 

long as it is airtight and moisture – proof. 

Re – wrap if necessary. 

Cover leftovers with plastic wrap or 

aluminum foil. 

 Plastic containers with tight lied can also 

be used. 
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Frozen Food Storage 

The freezer compartment is designed for storing frozen food and for 

freezing food at home. 

Successful freezing depends on the correct packaging. When you 

close and seal the package you must not allow air or moisture in or 

out. If you do, you could have food odor and taste transfer 

throughout the refrigerator, and also dry out frozen food. 

Note: Never put bottled food or drinks in the freezer compartment. 

For best performance, leave enough space in the freezer and 

refrigerator compartment for air to circulate around the 

packages. Also let enough room at the front so the door can 

close tightly. 

Defrosting 

Refrigerator compartment – Defrosting process is automatic 

by thermostat knob Melted frost 

flow into drip tray and automatic 

evaporating. 
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·Turn the thermostat knob to set at OFF position and leave open

the freezer door.

·Remove all foods, ice cube tray and shelf or transfer to

refrigerating compartment.

·Clean and wipe out the melted frost with a cloth.

·After defrosting, turn thermostat knob to origin position.

Note: To avoid damaging the freezing compartment wall, do not use 

any sharp objects to remove the frost or separate the frozen 

food. 

Cleaning 

1.Cleaning the Interior and the Exterior of the Unit

◆ Dusts behind the refrigerator and on the ground shall be 

timely cleaned to improve the cooling effect and energy 

saving.  

◆ Check the door gasket regularly to make sure there are no 

debris. Clean the door gasket with a soft cloth dampened 

with soapy water or diluted detergent. 

◆ The interior of the refrigerator should be cleaned regularly to 

avoid odor.  

◆ Please turn off the power before cleaning interior, remove all 

foods, drinks ,shelves, drawers, etc. 

◆ Use a soft cloth or sponge to clean the inside of the 

refrigerator, with two tablespoons of baking soda and a quart 
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of warm water. Then rinse with water and wipe clean. After 

cleaning, open the door and let it dry naturally before turning 

on the power. 

◆ For areas that are difficult to clean in the refrigerator (such as 

narrow sandwiches, gaps or corners), it is recommended to 

wipe them regularly with a soft rag, soft brush, etc. and when 

necessary, combined with some auxiliary tools (such as thin 

sticks) to ensure no contaminants or bacterials accumulation 

in these areas. 

◆ Do not use soap, detergent, scrub powder, spray cleaner, etc., 

as these may cause odors in the interior of the refrigerator or 

contaminated food. 

◆ Clean the bottle frame, shelves and drawers with a soft cloth 

dampened with soapy water or diluted detergent. Dry with 

a soft cloth or dry naturally. 

◆ Wipe the outer surface of the refrigerator with a soft cloth 

dampened with soapy water, detergent, etc., and then wipe 

dry. 

◆ Do not use hard brushes, clean steel balls, wire brushes, 

abrasives(such as toothpastes), organic solvents (such as 

alcohol, acetone, banana oil, etc.), boiling water, acid or 

alkaline items, which may damage the fridge surface and 

interior. Boiling water and organic solvents such as benzene 

may deform or damage plastic parts. 

◆ Do not rinse directly with water or other liquids during 

cleaning to avoid short circuits or affect electrical 

insulation after immersion. 

2.Cleaning Tips

Condensation may appear on the outside of the unit. This may be due to 
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a change in room temperature. Wipe of any moisture residue. If the 

problem continues, please contact a qualified technician for assistance. 

PROLONGED OFF PERIODS 
If the refrigerator is not in use for a long period of time, proceed as 

follows: 

Disconnect the refrigerator from the main supply by removing the 

plug from the wall socket. 

Clean and dry the inside as instructed under the heading of cleaning 

the refrigerator. 

Leave the door open to prevent any unpleasant smells from building 

up while the refrigerator is not in use. 

TROUBLESHOOTING 
In case of malfunction, you can solve many common problems 

easily. 

Your Refrigerator will not operate…Check if  

--  The power supply cord is unplugged. 

--  The thermostat knob is set to OFF position. 

The light so not work…Check if 

-- The power supply cord is unplugged. 

-- A household fuse or circuit breaker has tripped. 

-- A light bulb is loose in the socket. 

-- A light bulb has burned out. 

Food in the refrigerator compartment freezing…Check if 

-- The thermostat knob is set too cold. 

--  The position of food stored touches the refrigerant power of 

refrigerator back wall. 
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Food in the refrigerator compartment is not cold…Check if 

-- The air vents are blocked in the compartment. This prevents the 

movement of cold air. 

-- The door(s) are opened too often of not close properly. 

-- A large amount of food has just been added to the refrigerator or 

refrigerator compartment. 

-- The position of thermostat knob is adjusted too low. 

Melted frost Leak over compartment inside or on floor…Check if 

-- The drain – off mouth entrance is blocked. 

-- Evaporator pan is in place. 

The refrigerator seems to make unusual noise…Check if 

-- The refrigerator is leveled on the floor. 

-- The body of the refrigerator touches the wall. 

-- The drip tray is not placed properly. 

There is interior moisture build - up…Check if 

-- The air vents are blocked in the refrigerator. 

-- The door is opened often. 

-- The room is humid. 

-- The food is not packaged correctly. 

-- The control is not set correctly of the surrounding conditions. 

The doors will not close completely…Check if 

-- The shelves are out of position 

-- The gaskets are dirty. 

-- The fridge is not level. 
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SAFETY WARNINGS 

Warning: risk of fire / flammable materials 

This appliance is intended to be used in household and similar

applications such as staff kitchen areas in shops, offices and other 

working environments; farm houses and by clients in hotels, motels 

and other residential type environments; bed and breakfast type 

environments; catering and similar non-retail applications. 

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, 

its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a 

hazard. 

Do not store explosive substances such as aerosol cans with a 

flammable propellant in this appliance. 

The appliance has to be unplugged after use and before carrying out 

user maintenance on the appliance.. 

WARNING: Keep ventilation openings, in the 

appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction. 

WARNING: Do not use mechanical devices or other means to 

accelerate the defrosting process, other than those recommended by the 
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manufacturer. 

WARNING: Do not damage the refrigerant circuit.

WARNING: Do not use electrical appliances inside the food 

storage compartments of the appliance, unless they are of the type 

recommended by the manufacturer. 

WARNING: Please abandon the refrigerator according to 

local regulators for it use flammable blowing gas and refrigerant. 

WARNING: When positioning the appliance, ensure the 

supply cord is not trapped or damaged. 

WARNING: Do not locate multiple portable socket-outlets 

or portable power supplies at the rear of the appliance. 

Do not use extension cords or ungrounded （two prong） adapters.

DANGER: Risk of child entrapment. Before you throw away

your old refrigerator or freezer: 

-Take off the doors.  

-Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside. 

The refrigerator must be disconnected from the source of electrical 

supply before attempting the installation of accessory. 

Refrigerant and cyclopentane foaming material used for the 

refrigerator are flammable. Therefore, when the refrigerator is scrapped 

it shall be kept away from any fire source and be recovered by a special 
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recovering company with corresponding qualification other than be 

disposed by combustion, so as to prevent damage to the environment or 

any other harm.  

For EN standard:  This appliance can be used by children aged from

8 years and above and persons with reduce physical sensory or mental 

capabilities or lack of experience and knowledge if they have been 

given supervision or instruction concerning use of the appliance in a 

safe way and understand the hazards involved. Children shall not play 

with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made 

by children without supervision. Children aged from 3 to 8 years are 

allowed to load and unload refrigerating appliances. 

For IEC standard:  This appliance is not intended for use by persons

(including children) with reduced physical, sensory or mental 

capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have 

been given supervision or instruction concerning use of the appliance 

by a person responsible for their safety.) 

Children should be supervised to ensure that they do not play

with the appliance. 

The instructions shall include the substance of the following: To

avoid contamination of food, please respect the following instructions: 

–Opening the door for long periods can cause a significant increase of

the temperature in the compartments of the appliance. 

–Clean regularly surfaces that can come in contact with food and

accessible drainage systems. 

–Clean water tanks if they have not been used for 48 h; flush the water

system connected to a water supply if water has not been drawn for 5 
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days. （note 1） 

–Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so

that it is not in contact with or drip onto other food. 

–Two-star frozen-food compartments are suitable for storing 

pre-frozen food, storing or making ice-cream and making ice 

cubes. （note 2） 

–One -,two -and three-star compartments 

are not suitable for the freezing of fresh food. （note 3） 

–If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off,

defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent 

mould developing within the appliance.  

Note 1,2,3：Please confirm whether it is applicable according to 

you product compartment type. 

 Correct Disposal of this product 

This marking indicates that this product should not be disposed with 

other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to 

the environment or human health from uncontrolled waste disposal, 

recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material 

resources. To return your used device, please use the return and 

collection systems or contact the retailer where the product was 

purchased. They can take this product for environmental safe recycling. 

Name Of Company: Hefei Hualing Co.,Ltd. 
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Refrigerator door install guidelines about 

swapping left&right(optional) 

1、 Disassemeble the screws behind the fixed roof with cross-slot 

screwdriver and remove the cover from the 

refrigerator.

2、 Remove the screws fixed the top-hinge with cross-slot screwdriver. 

The two 

screws fixed 

the cover. 



18 

3、 Replace the top-hinge and the door limit block and the door bearing 

bush to the other side  

A、 replace the top-hinge. 

The screws fixed 

the top-hinge 
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B、replace the door bearing bush and the limit block. 
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4、 Disassemble the screws fixed the bottom-hinge with cross-slot 

screwdriver and replace the hinge to the other side then fix it with 

screws。 

note：the refrigerator incline angle less 45°. 
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5、replace the leveler to the other side and adjust it to make sure the 

cabinet level 

The screws 

fixed the 

bottom-hinge 
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6、Set the door right position,fix the top-hinge and then the roof cover. 

Ensure the Appliance is unplugged and empty。 

Adjust the two leveling feet to their highest position。 

We recommend you have someone to assist you。 

NOTE： 

To take the door off it is necessary to tilt the Appliance backward。 

You should rest the Appliance on something solid e.g.a chair just below 

the top panel。 

Do not lay the Appliance completely flat as this may damage the 

coolant system。 
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Αγαπεηέ πειάηε: 

Δπραξηζηνύκε πνπ αγνξάζαηε απηό ην ςπγείν. Γηα λα 

εμαζθαιίζεηε όηη ζα έρεηε ηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα από ην λέν 

ζαο ςπγείν, αθηεξώζηε ιίγν ρξόλν γηα λα δηαβάζεηε ηηο απιέο 

νδεγίεο απηνύ ηνπ θπιιαδίνπ. 

Βεβαησζείηε όηη ε απόξξηςε ησλ πιηθώλ ζπζθεπαζίαο γίλεηαη 

ζύκθσλα κε ηηο ηξέρνπζεο πεξηβαιινληηθέο απαηηήζεηο. 

Γηα λα απνξξίςεηε νπνηνδήπνηε εμάξηεκα ηνπ ςπγείνπ, 

επηθνηλσλήζηε κε ηελ αξκόδηα ηνπηθή ππεξεζία απνξξηκκάησλ 

γηα νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ αζθαιή απόξξηςε. 

Απηή ε ζπζθεπή πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κόλν γηα ηνλ ζθνπό 

γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη. 
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ΠΡΟΟΥΖ: 

Η ζπζθεπή δελ πξννξίδεηαη γηα ρξήζε από κηθξά παηδηά ή 

αλαπήξνπο ρσξίο παξαθνινύζεζε. 

Θα πξέπεη λα παξαθνινπζείηε ηα κηθξά παηδηά γηα λα 

εμαζθαιίζεηε όηη δελ παίδνπλ κε ηε ζπζθεπή. 
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Γενικά

Απηόο ν ηύπνο ςπγείνπ ρξεζηκνπνηείηαη πνιύ ζε 

μελνδνρεία, θνηηεηηθέο εζηίεο θαη ζπίηηα. Δίλαη θαηάιιεινο 

γηα ηε δηαηήξεζε ηξνθίκσλ όπσο θξνύηα θαη αλαςπθηηθά. 

Σα πιενλεθηήκαηά ηνπ είλαη όηη έρεη κηθξό κέγεζνο, είλαη 

ειαθξύ, θαηαλαιώλεη ιίγε ειεθηξηθή ελέξγεηα θαη ε ρξήζε 

ηνπ είλαη πνιύ εύθνιε. 
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Βαζηθά κέξε： 

1、Θεξκνζηάηεο 

2、Γπάιηλν ξάθη 

3、Πιαζηηθή ζήθε 

4、πξηάξη ιαραληθώλ 

5、Πόδη εμηζνξξόπεζεο 

1
2 3

4
5
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ΑΠΟΤΚΔΤΑΗΑ ΣΟΤ ΦΤΓΔΗΟΤ 

ΠΡΟΔΗΓΟΠΟΗΖΖ: Σν ςπγείν πξέπεη λα κεηαθέξεηαη από δύν ή 

πεξηζζόηεξα άηνκα. Αλ δελ γίλεη απηό, ελδέρεηαη λα πξνθιεζεί 

ηξαπκαηηζκόο ζηελ πιάηε ή άιινο ηξαπκαηηζκόο. 

·Αθαηξέζηε ηελ ηαηλία θαη ηπρόλ εηηθέηεο από ην ςπγείν ζαο πξνηνύ

ην ρξεζηκνπνηήζεηε (εθηόο από ηελ εηηθέηα δηαβάζκηζεο).

· Γηα λα αθαηξέζεηε ηπρόλ ππνιείκκαηα ηαηλίαο ή θόιιαο, ηξίμηε

δπλαηά ηελ πεξηνρή κε ηνλ αληίρεηξά ζαο. 

· Σα ππνιείκκαηα ηαηλίαο ή θόιιαο κπνξνύλ επίζεο λα αθαηξεζνύλ

εύθνια αλ ηξίςεηε κηα κηθξή πνζόηεηα πγξνύ ζαπνπληνύ πηάησλ 

κε ηα δάρηπιά ζαο επάλσ ζηελ θνιιεηηθή νπζία. θνππίζηε κε 

ριηαξό λεξό θαη ζηεγλώζηε ηελ πεξηνρή. 

· Με ρξεζηκνπνηείηε κπηεξά αληηθείκελα θαη κελ ηξίβεηε νηλόπλεπκα,

εύθιεθηα πιηθά ή δηαβξσηηθά απνξξππαληηθά γηα λα αθαηξέζεηε

ηελ ηαηλία ή ηελ θόιια. Απηά ηα πξντόληα κπνξνύλ λα

πξνθαιέζνπλ δεκηά ζην ςπγείν ζαο.

·Όηαλ κεηαθηλείηε ην ςπγείν, κε γέξλεηε ην ςπγείν ζε γσλία

κεγαιύηεξε ησλ 45° από ηελ όξζηα ζέζε.

ΚΑΘΑΡΗΜΑ ΠΡΗΝ ΑΠΟ ΣΖ ΥΡΖΖ： 

Μόιηο αθαηξέζεηε όια ηα πιηθά ζπζθεπαζίαο （ηδηαίηεξα ν αθξόο 

αλάκεζα ζην εμσηεξηθό ηνπ ζπκππθλσηή θαη ηεο θακπίλαο πξέπεη 

νπσζδήπνηε λα αθαηξεζεί), θαζαξίζηε ην εζσηεξηθό ηνπ ςπγείνπ 

πξηλ ην ρξεζηκνπνηήζεηε. 

ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΥΧΡΟΤ 

ΠΡΟΔΗΓΟΠΟΗΖΖ: Γηαηεξείηε ηα εύθιεθηα πιηθά, όπσο ε 

βελδίλε, καθξηά από ην ςπγείν γηαηί ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε 

κπνξεί λα πξνθιεζεί ζάλαηνο, έθξεμε, ππξθαγηά ή εγθαύκαηα. 
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·Γηα λα εμαζθαιίζεηε ηνλ θαηάιιειν εμαεξηζκό ηνπ ςπγείνπ ζαο,

αθήζηε δηάζηεκα 200 ρηιηνζηώλ από ηνπο ηνίρνπο ζε θάζε πιεπξά,

200 ρηιηνζηά από ην πίζσ κέξνο ηνπ ςπγείνπ έσο ηνλ ηνίρν θαη 300

ρηιηνζηά ρώξνπ από ην επάλσ κέξνο έσο ηελ νξνθή.

·Αλ ηνπνζεηήζεηε ην ςπγείν ζαο δίπια ζε ηνίρν, αθήζηε επαξθή

ρώξν από ηελ πιεπξά ηνπ κεληεζέ νύησο ώζηε ε πόξηα λα αλνίγεη

πιήξσο.

·Μελ ηνπνζεηείηε πνηέ ην ςπγείν δίπια ζε πεγέο ζεξκόηεηεο ή ζην

άκεζν ειηαθό θσο.

ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ 

ΠΡΟΔΗΓΟΠΟΗΖΖ: ΜΖΝ ΑΦΑΗΡΔΗΣΔ ΣΟ ΒΤΜΑ ΣΖ ΓΔΗΧΖ. 

ΜΖ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗΣΔ ΜΔΣΑΥΖΜΑΣΗΣΖ. 

ΜΖ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗΣΔ ΜΠΑΛΑΝΣΔΕΑ. 

Αλ δελ αθνινπζήζεηε απηέο ηηο νδεγίεο, ελδέρεηαη λα πξνθιεζεί 

ζάλαηνο, ππξθαγηά ή ειεθηξνπιεμία. 

Πξνηνύ κεηαθηλήζεηε ην ςπγείν ζαο ζηελ ηειηθή ηνπ ζέζε, είλαη 

ζεκαληηθό λα εμαζθαιίζεηε όηη ππάξρεη θαηάιιειε ειεθηξηθή 

ζύλδεζε. 

πληζηώκελε κέζνδνο γείσζεο 

Απαηηείηαη παξνρή ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο 220～240 Volt /50 Hz κόλν 

κε αζθάιεηα 10 Αmper θαη θαηάιιειε ειεθηξηθή γείσζε. πληζηάηαη 

λα ρξεζηκνπνηεζεί ειεθηξηθό θύθισκα πνπ ζα εμππεξεηεί κόλν απηή 

ηε ζπζθεπή. Υξεζηκνπνηήζηε πξίδα πνπ λα θιείλεη κε δηαθόπηε. Με 

ρξεζηκνπνηείηε πξνεθηάζεηο θαισδίσλ. 

ΖΜΔΗΧΖ: Γηα λα θάλεηε νπνηαδήπνηε επαλαηνπνζέηεζε, 

απνζπλδέζηε ην ςπγείν από ηελ πξίδα. Μόιηο ηειεηώζεηε, 

ζπλδέζηε ην ςπγείν ζην ξεύκα θαη ζηξίςηε ηνλ δηαθόπηε ζηε ζέζε 

πνπ ζέιεηε. 
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ΔΤΘΤΓΡΑΜΜΗΖ 

Αλ ην ςπγείν δελ είλαη επζπγξακκηζκέλν θαηά ηελ ηνπνζέηεζε, νη 

πόξηεο κπνξεί λα κελ θιείλνπλ ή λα κε ζθξαγίδνπλ ζσζηά, 

πξνθαιώληαο πξνβιήκαηα ςύμεο, πάγνπ ή πγξαζίαο. Δίλαη πνιύ 

ζεκαληηθό ην ςπγείν λα είλαη επζπγξακκηζκέλν γηα λα ιεηηνπξγεί 

ζσζηά. 

Γηα λα επζπγξακκίζεηε ην ςπγείν ζαο, κπνξείηε είηε λα ζηξίςεηε ην 

πόδη επζπγξάκκηζεο πξνο ηα δεμηά γηα λα αλπςώζεηε ην ςπγείν ή λα 

ην ζηξίςεηε πξνο ηα αξηζηεξά γηα λα ρακειώζεηε ηε ζπγθεθξηκέλε 

πιεπξά. 

ΖΜΔΗΧΖ: Βάιηε θάπνηνλ λα ζπξώμεη ην επάλσ κέξνο ηνπ 

ςπγείνπ γηα λα κελ πέθηεη όιν ην βάξνο ζην πόδη επζπγξάκκηζεο. 

Με απηόλ ηξόπν ζα είλαη επθνιόηεξε ε ξύζκηζε ηνπ πνδηνύ 

επζπγξάκκηζεο. 

ΥΡΖΖ ΣΖ ΤΚΔΤΖ 
Γηα λα επηηύρεηε ηα θαιύηεξα δπλαηά απνηειέζκαηα από ην ςπγείν 

ζαο, είλαη ζεκαληηθό λα ην ρξεζηκνπνηείηε ζσζηά. 

Θεξκνζηάηεο 

Οη δηαθόπηεο γηα ηε ζπληήξεζε θαη ηελ θαηάςπμε βξίζθνληαη ζην 

επάλσ ξάθη ηνπ δηακεξίζκαηνο ζπληήξεζεο. Σελ πξώηε θνξά πνπ 

ζα ζέζεηε ζε ιεηηνπξγία ην ςπγείν κεηά ηελ ηνπνζέηεζε, 

ξπζκίζηε ηνλ δηαθόπηε ηνπ ζεξκνζηάηε ζην 3. Πξνηνύ βάιεηε 

ηξόθηκα, αθήζηε ην ςπγείν λα θξπώζεη πιήξσο. Καιό είλαη λα 

πεξηκέλεηε 24 ώξεο πξνηνύ βάιεηε ηξόθηκα. 

Ο δηαθόπηεο ζεξκνζηάηε ειέγρεη ηε ζεξκνθξαζία. Όζν κεγαιύηεξνο 

είλαη ν αξηζκόο ξύζκηζεο, ηόζν πεξηζζόηεξν ζα ιεηηνπξγήζεη ν 

ζπκπηεζηήο γηα λα ρακειώζεη ηε ζεξκνθξαζία. 

Όηαλ ν δηαθόπηεο ειέγρνπ ζεξκνθξαζίαο είλαη ζηε ζέζε OFF, ην 
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ςπγείν δελ ιεηηνπξγεί, 

Απνζήθεπζε θξέζθσλ ηξνθίκσλ 

Σπιίμηε ηα ηξόθηκα πνπ βάδεηε ζην ςπγείν ζε αεξνζηεγέο θαη 

πδαηνζηεγέο πιηθό. Με απηόλ ηνλ ηξόπν ζα εκπνδίζεηε ηε δηαξξνή 

ηεο νζκήο θαη ηεο γεύζεο ησλ ηξνθίκσλ ζε όιν ην ςπγείν. 

·Φξνύηα –

·Φπιιώδε ιαραληθά –

·Φάξη –

·Κξέαο –

Πιύληε ηα, αθήζηε ηα λα ζηεγλώζνπλ 

θαη απνζεθεύζηε ηα ζην ςπγείν ζε 

πιαζηηθέο ζαθνύιεο ή ζην ζπξηάξη 

ιαραληθώλ. 

Αθαηξέζηε ηε ζπζθεπαζία θαη ηα θύιια 

πνπ έρνπλ πξόβιεκα, πιύληε ηα κε 

θξύν λεξό θαη ζηξαγγίμηε ηα. Βάιηε ηα 

ζε πιαζηηθή ζαθνύια ή πιαζηηθό δνρείν 

θαη απνζεθεύζηε ηα ζην ζπξηάξη 

ιαραληθώλ. 

Υξεζηκνπνηήζηε ηα θξέζθα ςάξηα ηελ 

ίδηα εκέξα πνπ ηα αγνξάζαηε. 

Απνζεθεύζηε ηα πεξηζζόηεξα θξέαηα 

ζηελ αξρηθή ηνπο ζπζθεπαζία αξθεί λα 

είλαη αεξνζηεγήο θαη πδαηνζηεγήο. 

Ξαλαζπζθεπάζηε ηα αλ ρξεηάδεηαη. 

·Τπνιείκκαηα θαγεηνύ – Καιύςηε ηα ππνιείκκαηα θαγεηνύ κε

πιαζηηθό πεξηηύιηγκα ή αινπκηλόραξην. 

 Μπνξείηε επίζεο λα ρξεζηκνπνηήζεηε 

πιαζηηθά δνρεία κε ζθηρηό θαπάθη. 

Απνζήθεπζε θαηεςπγκέλσλ ηξνθίκσλ 

Ο ρώξνο θαηάςπμεο είλαη ζρεδηαζκέλνο γηα ηελ απνζήθεπζε 

θαηεςπγκέλσλ ηξνθίκσλ θαη γηα ηελ θαηάςπμε ηξνθίκσλ ζην ζπίηη. 
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Η επηηπρήο θαηάςπμε εμαξηάηαη από ηε ζσζηή ζπζθεπαζία. Όηαλ 

θιείλεηε θαη ζθξαγίδεηε ηε ζπζθεπαζία δελ πξέπεη λα επηηξέπεηε ηελ 

είζνδν ή έμνδν αέξα ή πγξαζίαο. Αλ γίλεη απηό, νη νζκέο θαη ε γεύζε 

ησλ ηξνθίκσλ ελδέρεηαη λα κεηαθεξζνύλ ζε όιν ην ςπγείν αιιά θαη 

λα μεξαλζνύλ ηα θαηεςπγκέλα ηξόθηκα. 

εκείσζε: Με βάδεηε πνηέ εκθηαισκέλα ηξόθηκα ή πνηά ζηελ 

θαηάςπμε. 

Γηα θαιύηεξε απόδνζε, αθήζηε αξθεηό ρώξν ηόζν ζηελ 

θαηάςπμε όζν θαη ζηε ζπληήξεζε ώζηε λα θπθινθνξεί ν 

αέξαο αλάκεζα ζηηο ζπζθεπαζίεο. Δπίζεο, αθήζηε αξθεηό 

ρώξν εκπξόο ώζηε ε πόξηα λα θιείλεη θαιά. 

Απόςπμε 

Γηακέξηζκα ζπληήξεζεο – Η δηαδηθαζία απόςπμεο γίλεηαη 

απηόκαηα από ηνλ δηαθόπηε 

ζεξκνζηάηε. Σα λεξά από ηελ 

απόςπμε ξένπλ ζην δίζθν 

απνζηξάγγηζεο θαη εμαηκίδνληαη 

απηόκαηα. 

Γηακέξηζκα θαηάςπμεο – Η απόςπμε ηεο θαηάςπμεο 

γίλεηαη κε ρεηξνθίλεηε 

δηαδηθαζία. 

·Γπξίζηε ηνλ δηαθόπηε ζεξκνζηάηε ζηε ζέζε OFF θαη αθήζηε ηελ

πόξηα ηεο θαηάςπμεο αλνηρηή.

·Αθαηξέζηε όια ηα ηξόθηκα, ηε ζήθε γηα ηα παγάθηα θαη ην ξάθη ή

κεηαθέξεηέ ηα ζην δηακέξηζκα ζπληήξεζεο.
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·Καζαξίζηε ην ιησκέλν πάγν κε έλα παλί.

·Μόιηο ηειεηώζεη ε απόςπμε, γπξίζηε ηνλ δηαθόπηε ζεξκνζηάηε

ζηελ αξρηθή ζέζε. 

εκείσζε: Γηα λα απνθύγεηε δεκηέο ζηα ηνηρώκαηα ηεο θαηάςπμεο, 

κε ρξεζηκνπνηείηε αηρκεξά αληηθείκελα γηα λα αθαηξέζεηε ηνλ 

πάγν ή λα μερσξίζεηε ηα θαηεςπγκέλα ηξόθηκα. 

Οι σκόνες πίσω από το ψυγείο και στο έδαφος πρέπει να καθαρίζονται 
έγκαιρα για να βελτιωθεί το ψυκτικό αποτέλεσμα και η εξοικονόμηση 
ενέργειας. 
Ελέγχετε τακτικά το λάστιχο της πόρτας για να βεβαιωθείτε ότι δεν 
υπάρχουν υπολείμματα. Καθαρίστε το λάστιχο της πόρτας με ένα 
μαλακό πανί, βρεγμένο με σαπουνόνερο ή με αραιωμένο 
απορρυπαντικό. Το εσωτερικό του ψυγείου θα πρέπει να καθαρίζετε 
τακτικά για να αποφεύγεται η οσμή. Απενεργοποιήστε την παροχή 
ρεύματος πριν καθαρίσετε το εσωτερικό, αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα, 
ποτά, ράφια, συρτάρια, κλπ.
Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί ή σφουγγάρι για να καθαρίσετε το 
εσωτερικό του ψυγείου με δύο κουταλιές μαγειρικής σόδας και ένα 
τέταρτο του λίτρου ζεστό νερό. Κατόπιν ξεπλύνετε με νερό και 
σκουπίστε. Μετά τον καθαρισμό, ανοίξτε την πόρτα και αφήστε την να 
στεγνώσει φυσικά πριν το ενεργοποιήσετε.
Για περιοχές που είναι δύσκολο να καθαριστούν στο
 ψυγείο (όπως στενά σημεία, κενά ή γωνίες), 
συνιστάται να τα σκουπίζετε τακτικά με ένα μαλακό 
πανί, ή μαλακή βούρτσα κλπ., και όταν χρειάζεται, 
σε συνδυασμό με ορισμένα βοηθητικά εργαλεία 
(όπως λεπτά στικ) για να διασφαλιστεί ότι δεν 
συσσωρεύονται μολυσματικές ή βακτηριακές ουσίες 
σε αυτές τις περιοχές. 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ



Συμβουλές καθαρισμού
Στο εξωτερικό της συσκευής μπορεί να εμφανιστεί υγρασία. Αυτό μπορεί 
να οφείλεται σε μεταβολή στη θερμοκρασία χώρου. Σκουπίστε τα 
υπολείματα υγρασίας και αν το πρόβλημα παραμένει καλέστε το 
αξουσιοδοτημένο σέρβις.

Μην χρησιμοποιείτε σαπούνι, απορρυπαντικό, σκόνη καθαρισμού, 
καθαριστικό σπρέι κ.λπ., καθώς αυτά μπορεί να προκαλέσουν οσμές 
στο εσωτερικό του ψυγείου ή μόλυνση των τροφίμων.
Καθαρίστε το πλαίσιο του μπουκαλιού, τα ράφια και τα συρτάρια με ένα 
μαλακό πανί, βρεγμένο με σαπουνόνερο ή με αραιωμένο 
απορρυπαντικό. Σκουπίστε το με ένα στεγνό μαλακό πανί ή αφήστε το 
να στεγνώσει φυσικά.
Σκουπίστε την εξωτερική επιφάνεια του ψυγείου με ένα μαλακό πανί, 
βρεγμένο με σαπουνόνερο, απορρυπαντικό κ.λπ., και στη συνέχεια 
σκουπίστε.
Μην χρησιμοποιείτε σκληρές βούρτσες, σύρμα, συρμάτινες βούρτσες, 
λειαντικά (όπως οδοντόκρεμες), οργανικούς διαλύτες (όπως αλκοόλ, 
ακετόνη, λάδι μπανάνας κ.λπ.), βραστό νερό, όξινα ή αλκαλικά 
αντικείμενα, που μπορεί να προκαλέσουν φθορά στην επιφάνεια του 
ψυγείου και στο εσωτερικό του. Το βραστό νερό και οι οργανικοί 
διαλύτες όπως το βενζόλιο μπορεί να παραμορφώσουν ή να 
προκαλέσουν φθορά στα πλαστικά μέρη.
Μην ξεπλένετε απευθείας με νερό ή άλλα υγρά κατά τη διάρκεια του 
καθαρισμού για να αποφύγετε βραχυκύκλωμα ή φθορά στην ηλεκτρική 
μόνωση.



ΜΔΓΑΛΔ ΠΔΡΗΟΓΟΗ ΔΚΣΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 
Αλ ην ςπγείν δελ πξόθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα κεγάιε ρξνληθή 

πεξίνδν, θάληε ηα εμήο: 

Απνζπλδέζηε ην ςπγείν από ην ξεύκα βγάδνληαο ην θηο από ηελ 

πξίδα. 

Καζαξίζηε θαη ζηεγλώζηε ην εζσηεξηθό ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ζηελ 

παξάγξαθν γηα ην θαζάξηζκα ηνπ ςπγείνπ. 

Αθήζηε ηελ πόξηα αλνηρηή γηα λα κε ζπζζσξεπηνύλ νζκέο όηαλ ην 

ςπγείν δελ ιεηηνπξγεί. 

ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΧΝ 
ε πεξίπησζε δπζιεηηνπξγίαο, κπνξείηε λα ιύζεηε εύθνια πνιιά 

ζπλεζηζκέλα πξνβιήκαηα. 

Σν ςπγείν δελ ιεηηνπξγεί…Διέγμηε αλ: 

--  Σν θαιώδην ηνπ ξεύκαηνο είλαη ζπλδεδεκέλν ζηελ πξίδα. 

--  Ο δηαθόπηεο ζεξκνζηάηε είλαη ζηελ ζέζε OFF. 

Σν θσο δελ αλάβεη…Διέγμηε αλ:
Σν θαιώδην ηνπ ξεύκαηνο είλαη ζπλδεδεκέλν ζηελ πξίδα. -- 

-- 

-- 

-- 

Κάπνηα αζθάιεηα ηνπ ζπηηηνύ έρεη θαεί. 

Η ιάκπα δελ είλαη θαιά βηδσκέλε ζηελ ππνδνρή. 

Η ιάκπα έρεη θαεί. 

Σα ηξόθηκα παγώλνπλ ζηε ζπληήξεζε…Διέγμηε αλ: 

-- Ο δηαθόπηεο ζεξκνζηάηε έρεη ξπζκηζηεί ζε πνιύ ρακειή ζέζε. 

--  Σα απνζεθεπκέλα ηξόθηκα αθνπκπάλε ζηελ έμνδν ςύμεο ή ζην 

πίζσ ηνίρσκα ηνπ ςπγείνπ. 
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Σα ηξόθηκα ζηε ζπληήξεζε δελ είλαη θξύα…Διέγμηε αλ: 

-- Οη αεξαγσγνί είλαη κπινθαξηζκέλνη ζηε ζπληήξεζε. Αλ είλαη, 

παξεκπνδίδεηαη ε θπθινθνξία ηνπ θξύνπ αέξα. 

-- Οη πόξηεο αλνίγνπλ πνιύ ζπρλά ή δελ θιείλνπλ θαλνληθά. 

-- Έρεηε βάιεη πνιύ κεγάιε πνζόηεηα ηξνθίκσλ ζην ςπγείν ή 

ζηελ θαηάςπμε. 

-- Έρεηε ξπζκίζεη ηνλ ζεξκνζηάηε ζε πνιύ ρακειή ζεξκνθξαζία. 

Σα λεξά ηεο απόςπμεο ηξέρνπλ κέζα ζην ςπγείν ή ζην 

πάησκα…Διέγμηε αλ: 

-- Σν ζηόκην απνζηξάγγηζεο είλαη κπινθαξηζκέλν. 

-- Σν δνρείν εμάηκηζεο είλαη ζηε ζέζε ηνπ. 

Σν ςπγείν θάλεη αζπλήζηζην ζόξπβν…Διέγμηε αλ: 

Σν ςπγείν είλαη επζπγξακκηζκέλν ζην πάησκα. -- 

-- 

-- 

Σν ςπγείν αθνπκπάεη ζηνλ ηνίρν. 

Ο δίζθνο απνζηξάγγηζεο δελ είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζσζηά. 

Μαδεύεηαη πγξαζία ζην εζσηεξηθό…Διέγμηε αλ: 

Οη αεξαγσγνί είλαη κπινθαξηζκέλνη ζην ςπγείν. -- 

-- 

-- 

-- 

-- 

Η πόξηα αλνίγεη ζπρλά. 

Σν δσκάηην έρεη πγξαζία. 

Σα ηξόθηκα δελ είλαη ζσζηά ζπζθεπαζκέλα. 

Ο δηαθόπηεο δελ έρεη ξπζκηζηεί ζσζηά ζύκθσλα κε ηηο 

ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Οη πόξηεο δελ θιείλνπλ πιήξσο…Διέγμηε αλ: 

Σα ξάθηα είλαη ζηε ζσζηή ζέζε -- 

-- 

-- 

Σα ιάζηηρα είλαη βξώκηθα. 

Σν ςπγείν είλαη επίπεδν. 
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ΠΡΟΔΗΓΟΠΟΗΖΖ 

Προειδοποίηση:
κίνδυνος πυρκαγιάς / 
εύφλεκτων υλικών

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 κ
ατασκευαστή.

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.
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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 βλάβη.

Κατά το πρότυπο EN:  Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 
8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες φυσικές αισθητικές ή διανοητικές ικανότητες ή 
έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν έχουν επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της 
συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους εμπλεκόμενους κινδύνους. Τα παιδιά δεν 
πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει 
να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη. Τα παιδιά ηλικίας από 3 έως 8 ετών 
επιτρέπεται να γεμίζουν και να αδειάζουν ψυκτικές συσκευές.

Κατά το πρότυπο IEC:  Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα 
(συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές 
ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν έχουν επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με 
τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

Οι οδηγίες περιλαμβάνουν την ουσία των ακόλουθων: Για να αποφύγετε τη μόλυνση των 
τροφίμων, τηρήστε τις ακόλουθες οδηγίες: 
–Το άνοιγμα της πόρτας για μεγάλες χρονικές περιόδους μπορεί να προκαλέσει σημαντική 
αύξηση της θερμοκρασίας στους θαλάμους της συσκευής.
–Καθαρίστε τακτικά τις επιφάνειες που μπορούν να έρθουν σε επαφή με τα τρόφιμα και τα 
προσβάσιμα συστήματα αποστράγγισης.
–Καθαρίστε τις δεξαμενές νερού εάν δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για 48 ώρες. Ξεπλύνετε το 
σύστημα ύδρευσης που είναι συνδεδεμένο με παροχή νερού εάν δεν έχει τραβηχτεί νερό για 
5 ημέρες. （σημείωση 1）
–Αποθηκεύστε το ωμό κρέας και τα ψάρια σε κατάλληλα δοχεία στο ψυγείο, έτσι ώστε να 
μην έρχονται σε επαφή ή να μην στάζουν σε άλλα τρόφιμα. 

–Οι θάλαμοι κατεψυγμένου φαγητού δύο αστέρων   είναι κατάλληλοι για την 
αποθήκευση προ-καταψυγμένων τροφίμων, την αποθήκευση ή την παρασκευή παγωτού 
και τη δημιουργία παγοκύβων.（σημείωση 2）

–Οι θάλαμοι ενός   , δύο    και τριών αστέρων    δεν είναι κατάλληλοι 
για την κατάψυξη των νωπών τροφίμων. （σημείωση 3）
–Αν η ψυκτική συσκευή παραμείνει ανοικτή για μεγάλο χρονικό διάστημα, απενεργοποιήστε, 
ξεπαγώστε, καθαρίστε, στεγνώστε και αφήστε την πόρτα ανοικτή για να αποφύγετε την 
ανάπτυξη μούχλας μέσα στη συσκευή. 
Σημείωση 1,2,3：Παρακαλείσθε να επιβεβαιώσετε αν ισχύουν ανάλογα με το είδος των 
θαλάμων του προϊόντος σας.
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Οδεγίεο γηα ηελ αιιαγή αλνίγκαηνο ηεο πόξηαο 

ηνπ ςπγείνπ αξηζηεξά θαη δεμηά 

1、 Ξεβηδώζηε ηηο βίδεο θάησ από ηελ νξνθή κε 

ζηαπξνθαηζάβηδν θαη αθαηξέζηε ην θαπάθη ηνπ ςπγείνπ. 

2、 Αθαηξέζηε ηηο βίδεο ηνπ επάλσ κεληεζέ κε ζηαπξνθαηζάβηδν. 

The two 
screws fixed 
the cover.
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3、 Βγάιηε ηνλ κεληεζέ, ην επάλσ ζηνπ ηεο πόξηαο θαη ην έδξαλν 

ηεο πόξηαο από ηελ άιιε πιεπξά ηνπ ςπγείνπ. 

A、Αληηθαηαζηήζηε ηνλ επάλσ κεληεζέ. 

Οη βίδεο ηνπ 

κεληεζέ 
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B、Αληηθαηαζηήζηε ην έδξαλν ηεο πόξηαο θαη ην ζηνπ. 
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4、 Ξεβηδώζηε ηηο βίδεο ηνπ θάησ κεληεζέ κε ζηαπξνθαηζάβηδν, 

ηνπνζεηήζηε ηνλ κεληεζέ ζηελ άιιε πιεπξά θαη βηδώζηε ηηο 

βίδεο. 

εκείσζε：Η γσλία θιίζεο ηνπ ςπγείνπ δελ πξέπεη λα 

μεπεξλά ηηο 45. 
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5、Βάιηε ην πόδη επζπγξάκκηζεο ζηελ άιιε πιεπξά θαη ξπζκίζηε 

ην γηα λα επζπγξακκηζηεί ε θακπίλα. 

Οη βίδεο 

ζηαζεξνπνίεζεο 

ηνπ θάησ κεληεζέ 
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6、Βάιηε ηελ πόξηα ζε όξζηα ζέζε, ηνπνζεηήζηε ηνλ επάλσ 

κεληεζέ θαη κεηά ην θαπάθη ηεο νξνθήο. 

Βεβαησζείηε όηη ε ζπζθεπή δελ είλαη ζπλδεκέλε ζην ξεύκα θαη όηη 

είλαη άδεηα. 

Ρπζκίζηε ηα δύν πόδηα επζπγξάκκηζεο ζηελ πςειόηεξε ζέζε. 

πληζηάηαη λα ππάξρεη θάπνηνο πνπ ζα ζαο βνεζήζεη. 

ΖΜΔΗΧΖ： 

Γηα λα αθαηξέζεηε ηελ πόξηα, γείξεηε ηελ πόξηα πξνο ηα πίζσ. 

Πξέπεη λα αθνπκπήζεηε ηε ζπζθεπή ζε θάηη ζηαζεξό, γηα 

παξάδεηγκα ζε κηα θαξέθια, θάησ αθξηβώο από ην επάλσ 

θαπάθη. 

Μελ αθήζεηε ηε ζπζθεπή ηειείσο νξηδόληηα θάησ δηόηη κπνξεί λα 

γίλεη δεκηά ζην ζύζηεκα ςύμεο. 



make yourself at home
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