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1 Προειδοποιήσεις ασφαλείας

1.1 Προειδοποίηση

Προειδοποίηση: κίνδυνος πυρκαγιάς / εύφλεκτων υλικών

Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές, όπως χώροι κουζίνας 

προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας. αγροικίες και από πελάτες σε 
ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα περιβάλλοντα κατοικιών. περιβάλλοντα τύπου διανυκτέρευσης και πρωινού · 
catering και παρόμοιες μη λιανικές εφαρμογές.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί απο τον κατασκευαστή, απο τον 

υπεύθυνο επισκευής ή παρομοίως πιστοποιημένα άτομα για να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος.
Μην αποθηκεύετε σε αυτή τη συσκευή εκρηκτικές ουσίες, όπως κονσέρβες αεροζόλ, με εύφλεκτο 

προωθητικό αέριο.
Η συσκευή πρέπει να αποσυνδεθεί μετά τη χρήση και πριν εκτελέσει τη συντήρηση του χρήστη στη συσκευή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διατηρείτε τα ανοίγματα εξαερισμού, στο περίβλημα της συσκευής ή στην 

ενσωματωμένη δομή, χωρίς 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 βλάπτετε το κύκλωμα ψυκτικού μέσου.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές μέσα στα διαμερίσματα 

αποθήκευσης τροφίμων της συσκευής, εκτός αν είναι του τύπου που συνιστά ο κατασκευαστής.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Παρακαλείστε να απορρίψετε το ψυγείο σύμφωνα με τους τοπικούς κανόνες 

γιατί χρησιμοποιούν εύφλεκτα αέρια φυσήματος και ψυκτικό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κατά την τοποθέτηση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο 

τροφοδοσίας δεν έχει παγιδευτεί ή έχει υποστεί ζημιά.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τοποθετείτε πολλές φορητές πρίζες ή φορητές τροφοδοτικές συσκευές 

στο πίσω μέρος της συσκευής.
Μην χρησιμοποιείτε καλώδια επέκτασης ή μη γειωμένους προσαρμογείς (δύο πείρων).

ΚΊΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος παγίδευσης παιδιών.Πριν πετάξετε το παλιό ψυγείο ή τον καταψύκτη:

- 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 του 

εξαρτήματος.
Το ψυκτικό μέσο και το υλικό αφρισμού με κυκλοπεντάνιο που χρησιμοποιείται για το ψυγείο είναι εύφλεκτα 

Επομένως, όταν το ψυγείο διαλύεται, πρέπει να απομακρύνεται από οποιαδήποτε πηγή πυρκαγιάς και να 
αποσύρεται από μια ειδική εταιρεία απόριιψης με αντίστοιχη πιστοποίηση διαφορετική από την απόρριψη με 
καύση, έτσι ώστε να αποφεύγεται η βλάβη στο περιβάλλον ή οποιαδήποτε άλλη βλάβη.
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Για  το πρότυπο EN: Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικία 8 ετών και άνω και 

άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή νοητικές δυνατότητες ή μειωμένη εμπειρία και γνώση αν έχουν 
εποπτεία ή οδηγίες που αφορούν τη χρήση της συσκευής με τρόπο ασφαλή και κατανοούν τους κινδύνους. 
Τα παιδιά δεν θα πρέπει να παίζουν με την συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν θα πρέπει να γίνεται 
απο παιδιά χωρίς κάποια επίβλεψη. Τα παιδιά ηλικίας από 3 έως 8 ετών επιτρέπεται να φορτώνουν και να 
εκφορτώνουν ψυκτικές συσκευές.
Για  το πρότυπο IEC: Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων 

παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητικές ή νοητικές ικανότητες ή με έλλειψη πείρας και γνώσης, εκτός 
και εάν έχουν λάβει την απαραίτητη καθοδήγηση σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής από άτομο που 
ευθύνεται για την ασφάλειά τους.)
Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να εξασφαλιστεί πως δεν παίζουν με την συσκευή.

Οι οδηγίες περιλαμβάνουν την ουσία των ακολούθων: Για να αποφύγετε τη μόλυνση των τροφίμων, τηρήστε 

τις παρακάτω οδηγίες:
- Η ανοιγόμενη πόρτα για μεγάλες περιόδους μπορεί να προκαλέσει σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας 

στα διαμερίσματα της συσκευής.
- Να καθαρίζετε τακτικά επιφάνειες που μπορούν να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και προσβάσιμα 

συστήματα αποστράγγισης.
- Δεξαμενές νερού εάν δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για 48 ώρες. το πλύσιμο του συστήματος νερού που 

συνδέεται με νερό δεν έχει τραβηχτεί για 5 ημέρες. (σημείωση 1)
- Φυλάξτε 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.
- Διαμερίσματα κατεψυγμένου φαγητού δύο αστέρων είναι  κατάλληλα για την αποθήκευση των προ-

καταψυγμένων τροφίμων, την αποθήκευση ή την παρασκευή παγωτού και την κατασκευή παγοκύβων. 
(σημείωση 2)

- Του ενός  -των δύο  -και τα τριών αστέρων  διαμερίσματα δεν είναι κατάλληλα για την 
κατάψυξη των νωπών τροφίμων. (σημείωση 3)

- Αν η ψυκτική συσκευή παραμείνει άδεια για μεγάλες χρονικές περιόδους, απενεργοποιήστε, ξεπαγώστε, 
καθαρίστε, στεγνώστε και αφήστε την πόρτα ανοικτή για να αποφύγετε την ανάπτυξη μούχλας μέσα στη 
συσκευή.

Σημείωση 1,2,3: Παρακαλείστε να επιβεβαιώσετε αν ισχύει ανάλογα με το είδος του διαμερίσματός σας.
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1.2 Σημασία συμβόλων προειδοποίησης ασφαλείας

1.3 Προειδοποιήσεις  σχετικά με την ηλεκτρική ενέργεια

Σύμβολο 
απαγόρευσης

Σύμβολο 
προειδοποίησης

Σημείωση 
συμβόλου

Αυτό είναι ένα σύμβολο απαγόρευσης
Οποιαδήποτε μη συμμόρφωση με τις οδηγίες που 
σημειώνονται με αυτό το σύμβολο ενδέχεται να προκαλέσει 
βλάβη στο προϊόν ή να θέσει σε κίνδυνο την προσωπική 
ασφάλεια του χρήστη.

Πρόκειται για ένα προειδοποιητικό σύμβολο.
Απαιτείται να λειτουργεί με αυστηρή τήρηση των οδηγιών 
που σημειώνονται με αυτό το σύμβολο. ή αλλιώς μπορεί να 
προκληθεί βλάβη στο προϊόν ή σωματικές βλάβες.

Αυτό είναι ένα σύμβολο προειδοποίησης.
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.

Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει πολλές σημαντικές πληροφορίες για 
την ασφάλεια, οι οποίες πρέπει να τηρούνται από τους χρήστες.

1 2 Meaning of safety warning symbols

Prohibition symbol 

Warning symbol

Note symbol

1 3 Electricity related warnings

3

This is a prohibition symbol.
Any incompliance with instructions marked with this 
symbol may result in damage to the product or endanger 
the personal safety of the user.

This is a warning symbol. 
I t is required to operate in str ict observance of 
instructions marked with this symbol; or otherwise 
damage to the product or personal injury may be caused.

This is a cautioning symbol. 
Instructions marked with this symbol require special 
caution. Insufficient caution may result in slight or 
moderate injury, or damage to the product.

This manual contains lots of important safety information 
which shall be observed by the users.  

Do not pull the power cord when pulling the power plug of the 
refrigerator. Please firmly grasp the plug and pull out it from the socket 
directly.
To ensure safe use, do not damage the power cord or use the power 
cord when it is damaged or worn.

Please use a dedicated power socket  and the power socket shall not 
be shared with other electrical appliances. The power plug should be 
firmly contacted with the socket or else fires might be caused.  
Please ensure that the grounding electrode of the power socket is 
equipped with a reliable grounding line.

Please turn off the valve of the leaking gas and then open the doors 
and windows in case of leakage of gas and other flammable gases. Do 
not unplug the refrigerator and other electrical appliances considering 
that spark may cause a fire.

Do not use electrical appliances on the top of the appliance, unless 
they are of the type recommended by the manufacturer.

 Μην τραβάτε το καλώδιο ρεύματος όταν τραβάτε το βύσμα του ψυγείου. 
Στερεώστε το βύσμα και τραβήξτε το απευθείας από την πρίζα.

 Για να διασφαλίσετε την ασφαλή χρήση, μη βλάπτετε το καλώδιο 
τροφοδοσίας ή χρησιμοποιείτε το καλώδιο τροφοδοσίας όταν είναι 
κατεστραμμένο ή φθαρμένο.

 Χρησιμοποιήστε μια ειδική πρίζα και η πρίζα δεν πρέπει να μοιράζεται με 
άλλες ηλεκτρικές συσκευές. Το φις πρέπει να έρθει σε επαφή με την πρίζα 
ή να προκληθεί πυρκαγιά.

 Βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρόδιο γείωσης της πρίζας είναι εφοδιασμένο με 
αξιόπιστη γείωση.

 Απενεργοποιήστε τη βαλβίδα του διαρρέοντος αερίου και στη συνέχεια 
ανοίξτε τις πόρτες και τα παράθυρα σε περίπτωση διαρροής αερίου 
και άλλων εύφλεκτων αερίων. Μην αποσυνδέετε το ψυγείο και άλλες 
ηλεκτρικές συσκευές, δεδομένου ότι ο σπινθήρας μπορεί να προκαλέσει 
πυρκαγιά.

 Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές στην κορυφή της συσκευής, 
εκτός αν είναι του τύπου που συνιστά ο κατασκευαστής.
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1.4 Προειδοποιήσεις για χρήση

1.5 Warnings for placement 

1 4 Warnings for using

4

Do not arbitrarily disassemble or reconstruct the refrigerator, nor 
damage the refrigerant circuit; maintenance of the appliance must 
be conducted by a specialist
Damaged power cord must be replaced by the manufacturer, its 
maintenance department or related professionals in order to avoid 
danger.

The gaps between refrigerator doors and between doors and 
refrigerator body are small, be noted not to put your hand in these 
areas to prevent from squeezing the finger. Please be gentle when 
close the refrigerator door to avoid falling articles.
Do not pick foods or containers with wet hands in the freezing 
chamber when the refrigerator is running, especially metal 
containers in order to avoid frostbite.

Do not allow any child to get into or climb the refrigerator; otherwise 
suffocation or falling injury of the child may be caused.

Do not place heavy objects on the top of the refrigerator considering 
that objects may fall when close or open the door, and accidental 
injuries might be caused.

Please pull out the plug in case of power failure or cleaning. Do not 
connect the refrigerator to power supply within five minutes to 
prevent damages to the compressor due to successive starts.

Do not put flammable, explosive, volatile and highly corrosive items 
in the refrigerator to prevent damages to the product or fire 
accidents.

Do not place flammable items near the refrigerator to avoid fires.

The refrigerator is intended for household use, such as storage of 
foods; it shall not be used for other purposes, such as storage of 
blood, drugs or biological products, etc. 

1.5 Προειδοποιήσεις για τοποθέτηση1.5 Warnings for placement 

1 4 Warnings for using

4

Do not arbitrarily disassemble or reconstruct the refrigerator, nor 
damage the refrigerant circuit; maintenance of the appliance must 
be conducted by a specialist
Damaged power cord must be replaced by the manufacturer, its 
maintenance department or related professionals in order to avoid 
danger.

The gaps between refrigerator doors and between doors and 
refrigerator body are small, be noted not to put your hand in these 
areas to prevent from squeezing the finger. Please be gentle when 
close the refrigerator door to avoid falling articles.
Do not pick foods or containers with wet hands in the freezing 
chamber when the refrigerator is running, especially metal 
containers in order to avoid frostbite.

Do not allow any child to get into or climb the refrigerator; otherwise 
suffocation or falling injury of the child may be caused.

Do not place heavy objects on the top of the refrigerator considering 
that objects may fall when close or open the door, and accidental 
injuries might be caused.

Please pull out the plug in case of power failure or cleaning. Do not 
connect the refrigerator to power supply within five minutes to 
prevent damages to the compressor due to successive starts.

Do not put flammable, explosive, volatile and highly corrosive items 
in the refrigerator to prevent damages to the product or fire 
accidents.

Do not place flammable items near the refrigerator to avoid fires.

The refrigerator is intended for household use, such as storage of 
foods; it shall not be used for other purposes, such as storage of 
blood, drugs or biological products, etc. 

 Μην αποσυναρμολογήσετε ή ανακατασκευάσετε αυθαίρετα το ψυγείο, 
ούτε να προκαλείτε το κύκλωμα του ψυκτικού μέσου. η συντήρηση της 
συσκευής πρέπει να γίνεται από ειδικό

 Το κατεστραμμένο καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να αντικατασταθεί από 
τον κατασκευαστή, το τμήμα συντήρησης ή τους συναφείς επαγγελματίες, 
προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος.

 Τα κενά μεταξύ των θυρών ψυγείων και μεταξύ των θυρών και του σώματος 
του ψυγείου είναι μικρά, σημειώστε ότι δεν πρέπει να τοποθετήσετε το χέρι 
σας σε αυτές τις περιοχές για να αποφύγετε τη συμπίεση του δακτύλου. 
Να είστε ήρεμοι όταν κλείνετε την πόρτα του ψυγείου για να αποφύγετε την 
πτώση αντικειμένων.

 Μην συλλέγετε τρόφιμα ή δοχεία με υγρά χέρια στο θάλαμο κατάψυξης 
όταν λειτουργεί το ψυγείο, ειδικά μεταλλικά δοχεία, για να αποφύγετε το 
κρυοπαγήματα.

 Μην επιτρέπετε σε κανένα παιδί να εισέλθει ή να ανέβει στο ψυγείο. 
διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ασφυξία ή πτώση του παιδιού.

 Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα στην κορυφή του ψυγείου, θεωρώντας 
ότι τα αντικείμενα ενδέχεται να πέσουν όταν κλείσουν ή ανοίξουν την 
πόρτα και ενδέχεται να προκληθούν τυχαίες βλάβες.

 Βγάλτε το βύσμα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ή καθαρισμού. Μην 
συνδέετε το ψυγείο σε τροφοδοσία εντός πέντε λεπτών για να αποφύγετε 
ζημιές στον συμπιεστή λόγω διαδοχικών εκκινήσεων.

 Μην τοποθετείτε εύφλεκτα, εκρηκτικά, πτητικά και ιδιαίτερα διαβρωτικά 
αντικείμενα στο ψυγείο για να αποφύγετε ζημιές στο προϊόν ή ατυχήματα 
κατά της φωτιάς.

 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, ναρκωτικών ή βιολογικών προϊόντων κ.λπ.
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1.6 Warnings for energy

1.7 Warnings for disposal

55

Do not store beer, beverage or other fluid contained in bottles or 
enclosed containers in the freezing chamber of the refrigerator; or 
otherwise the bottles or enclosed containers may crack due to 
freezing to cause damages. 

Warning for energy
1)Refrigerating appliances might not operate consistently (possibility of defrosting of contents or 
temperature becoming too warm in the frozen food  compartment) when sited for an extended period 
of time below the cold end of the range of temperatures for which the refrigerating appliance is 
designed.
2)The fact that effervescent drinks should not be stored in food freezer compartments or cabinets or 
in low-temperature compartments or cabinets, and that some products such as water ices should not 
be consumed too cold;
3)The need to not exceed the storage time(s) recommended by the food manufacturers for any kind 
of food and particularly for commercially quick-frozen food in food-freezer and frozen-food storage 
compartments or cabinets;
4)The precautions necessary to prevent an undue rise in the temperature of the frozen food while 
defrosting the refrigerating appliance, such as wrapping the frozen food in several layers of 
newspaper.
5)The fact that a rise in temperature of the frozen food during manual defrosting, maintenance or 
cleaning could shorten the storage life.
6)The necessity that, for doors or lids fitted with locks and keys, the keys be kept out of the reach of 
children and not in the vicinity of the refrigerating appliance, in order to prevent children from being 
locked inside. 

1.6 Προειδοποιήσεις για την ενέργεια
Προειδοποίηση για ενέργεια
1)  Οι συσκευές ψύξης ενδέχεται να μην λειτουργούν με συνέπεια (πιθανότητα απόψυξης του περιεχομένου ή 

υπερβολική ζέστη θερμοκρασίας στο χώρο κατεψυγμένου φαγητού) όταν τοποθετούνται για παρατεταμένο 
χρονικό διάστημα κάτω από το ψυχρό άκρο της κλίμακας θερμοκρασιών για τις οποίες έχει σχεδιαστεί η 
ψυκτική συσκευή.

2)  Το γεγονός ότι τα αναβράζοντα ποτά δεν πρέπει να αποθηκεύονται σε καταψύκτες τροφίμων ή σε ερμάρια 
ή σε διαμερίσματα ή ερμάρια χαμηλής θερμοκρασίας και ότι ορισμένα προϊόντα, όπως τα παγωτά, δεν 
πρέπει να καταναλώνονται πολύ κρύα.

3)  Την ανάγκη να μην υπερβεί ο ή οι χρόνοι αποθήκευσης που συνιστώνται από τους παρασκευαστές 
τροφίμων για οποιοδήποτε είδος τροφίμου και ιδιαίτερα για εμπορικά κατεψυγμένα τρόφιμα σε χώρους ή 
καταψύκτες τροφίμων και καταψύκτες τροφίμων.

4)  Τις προφυλάξεις που είναι απαραίτητες για να αποφευχθεί η αδικαιολόγητη αύξηση της θερμοκρασίας των 
κατεψυγμένων τροφίμων κατά την απόψυξη της συσκευής ψύξης, όπως η περιτύλιξη του κατεψυγμένου 
φαγητού σε διάφορα στρώματα της εφημερίδας.

5)  Το γεγονός ότι η αύξηση της θερμοκρασίας των κατεψυγμένων τροφίμων κατά τη διάρκεια της χειροκίνητης 
απόψυξης, συντήρησης ή καθαρισμού θα μπορούσε να συντομεύσει τη διάρκεια αποθήκευσης.

6)  Η ανάγκη να παραμείνουν τα κλειδιά για τις πόρτες ή τα καλύμματα που διαθέτουν κλειδαριές και κλειδιά 
μακριά από τα παιδιά και όχι κοντά στη συσκευή ψύξης, προκειμένου να αποφευχθεί το κλείδωμα των 
παιδιών στο εσωτερικό τους.

1.7 Προειδοποιήσεις για απόρριψη

1.6 Warnings for energy

1.7 Warnings for disposal

55

Do not store beer, beverage or other fluid contained in bottles or 
enclosed containers in the freezing chamber of the refrigerator; or 
otherwise the bottles or enclosed containers may crack due to 
freezing to cause damages. 

Warning for energy
1)Refrigerating appliances might not operate consistently (possibility of defrosting of contents or 
temperature becoming too warm in the frozen food  compartment) when sited for an extended period 
of time below the cold end of the range of temperatures for which the refrigerating appliance is 
designed.
2)The fact that effervescent drinks should not be stored in food freezer compartments or cabinets or 
in low-temperature compartments or cabinets, and that some products such as water ices should not 
be consumed too cold;
3)The need to not exceed the storage time(s) recommended by the food manufacturers for any kind 
of food and particularly for commercially quick-frozen food in food-freezer and frozen-food storage 
compartments or cabinets;
4)The precautions necessary to prevent an undue rise in the temperature of the frozen food while 
defrosting the refrigerating appliance, such as wrapping the frozen food in several layers of 
newspaper.
5)The fact that a rise in temperature of the frozen food during manual defrosting, maintenance or 
cleaning could shorten the storage life.
6)The necessity that, for doors or lids fitted with locks and keys, the keys be kept out of the reach of 
children and not in the vicinity of the refrigerating appliance, in order to prevent children from being 
locked inside. 

 Μη φυλάσσετε μπύρα, ποτό ή άλλο υγρό που περιέχεται σε φιάλες ή 
κλειστούς περιέκτες στο θάλαμο ψύξης του ψυγείου. ή αλλιώς οι φιάλες 
ή οι κλειστοί περιέκτες ενδέχεται να σπάσουν λόγω της κατάψυξης για να 
προκαλέσουν ζημιές.

Θάλαμος κατάψυξης

Το ψυκτικό μέσο και το υλικό αφρισμού με κυκλοπεντάνιο που χρησιμοποιείται για το 
ψυγείο είναι εύφλεκτα. Επομένως, όταν το ψυγείο διαλύεται, πρέπει να απομακρύνεται 
από οποιαδήποτε πηγή πυρκαγιάς και να αποσύρεται από μια ειδική εταιρεία απόριιψης με 
αντίστοιχη πιστοποίηση διαφορετική από την απόρριψη με καύση, έτσι ώστε να αποφεύγεται 
η βλάβη στο περιβάλλον ή οποιαδήποτε άλλη βλάβη.

Όταν το ψυγείο διαλύεται, αποσυναρμολογήστε τις πόρτες και αφαιρέστε τη φλάντζα των 
θυρών και των ράφια. βάλτε τις πόρτες και τα ράφια σε ένα κατάλληλο μέρος, ώστε να 
αποφευχθεί η παγίδευση οποιουδήποτε παιδιού.

Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος:
Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με 
άλλα οικιακά απορρίμματα. Προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν βλάβη στο περιβάλλον ή 
στην ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων, ανακυκλώστε με 
υπευθυνότητα για την προώθηση της βιώσιμης επαναχρησιμοποίησης των υλικών πόρων. 
Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα 
επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο όπου αγοράστηκε το 
προϊόν. Μπορούν να πάρουν αυτό το προϊόν για περιβαλλοντική ασφαλή ανακύκλωση.
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2 Η σωστή χρήση του ψυγείου

2.1 Τοποθέτηση

30cm

10cm
10cm

 

 Προφυλάξεις πριν την εγκατάσταση:
Πριν από την εγκατάσταση ή την προσαρμογή των εξαρτημάτων, πρέπει να διασφαλιστεί ότι το ψυγείο 
αποσυνδέεται από την παροχή ρεύματος.
Πρέπει να λαμβάνονται προφυλάξεις για να αποφευχθεί η πτώση της χειρολαβής από την πρόκληση 
σωματικών βλαβών.

 Πριν από τη χρήση, αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας, 
συμπεριλαμβανομένων των μαξιλαριών βάσης, των μαξιλαριών αφρού και 
των ταινιών μέσα στο ψυγείο. αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη στις 
πόρτες και στο σώμα του ψυγείου.

 Κρατήστε μακριά από τη θερμότητα και αποφύγετε το άμεσο ηλιακό φως 
Μην τοποθετείτε τον καταψύκτη σε υγρά ή υγρά μέρη για να αποφύγετε τη 
σκουριά ή τη μείωση της μονωτικής επίδρασης.

 Μην ψεκάζετε ή πλένετε το ψυγείο. μην τοποθετείτε το ψυγείο σε υγρά 
μέρη εύκολα να πιτσίλισμα με νερό, ώστε να μην επηρεαστούν οι 
ηλεκτρικές ιδιότητες μόνωσης του ψυγείου.

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

 Ο ανώτερος χώρος του ψυγείου πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 30cm 
και το ψυγείο πρέπει να τοποθετείται σε τοίχο με ελεύθερη απόσταση 
μεγαλύτερη από 10cm για να διευκολύνει τη διάχυση της θερμότητας.
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2.2 Ρύθμιση Ποδιών

Σχηματικό διάγραμμα της ρύθμισης ποδιών

H
L

(Η παραπάνω εικόνα είναι μόνο για αναφορά.Η πραγματική διαμόρφωση θα εξαρτηθεί από το φυσικό προϊόν 
ή τη δήλωση από τον διανομέα)

Διαδικασίες ρύθμισης
α. Τοποθέστε τα πόδια προς τα δεξιά για να σηκώσετε το ψυγείο.
β. Περιστρέψτε τα πόδια προς τα αριστερά για να χαμηλώσετε το ψυγείο.
γ. Ρυθμίστε το δεξιό και το αριστερό πόδι με βάση τις παραπάνω διαδικασίες σε οριζόντιο επίπεδο.

2.3 Αλλαγή πόρτας δεξιά-αριστερά
Κατάλογος εργαλείων που θα παρέχει ο χρήστης

Σταυροκατσάβιδο
Εργαλείο 
κατσαβιδιών 
λεπτής λεπίδας

5/16 "υποδοχή και 
οδοντωτός τροχός Χαρτοταινία

1) Προτού εκτελέσετε αυτή τη λειτουργία, απενεργοποιήστε τη συσκευή. Αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα από τα 
ράφια.
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2. Αφαιρέστε το διακοσμητικό κάλυμμα του επάνω αριστερού καλύμματος του μεντεσέ, το επάνω δεξιό 
κάλυμμα του μεντεσέ και το άνω δεξιό μεντεσέ και αποσυνδέστε τη δεξιά γραμμή σήματος (ακροδέκτης 1, 2) 
στο πάνω μέρος του σώματος του κιβωτίου

88

1
23

4

1
2

3. Αφαιρέστε το ψυχόμενο σώμα της πόρτας (προσέξτε να μην χάσετε μικρά τμήματα όπως το χιτώνιο του 
άξονα και το στοπ της πόρτας).  
Αφαιρέστε το μεσαίο μεντεσέ και αφαιρέστε το διακοσμητικό κάλυμμα της οπής μεντεσέ στην άλλη πλευρά.

88

1
23

4

1
2

4. Αφαιρέστε το σώμα της πόρτας ψύξης (προσέξτε να μην χάσετε μικρά μέρη όπως το χιτώνιο του μεντεσέ 
και το στοπ της πόρτας).  
Αφαιρέστε τον μεντεσέ και ρυθμίστε τη γωνία. Αφαιρέστε και τοποθετήστε τον κάτω άξονα του μεντεσέ 
στην άλλη πλευρά του μεντεσέ και τοποθετήστε τον τροποποιημένο κάτω μεντεσέ στην άλλη πλευρά του 
κιβωτίου.

88

1
23

4

1
2

άνω κάλυμμα μεντεσέ

διακοσμητικό 
κάλυμμα

διακοσμητικό 
κάλυμμα

άνω μεντεσές

Μεσαίος μεντεσές
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Αλλαγή πόρτας ψυγείου:
1)  Αφαιρέστε την πλάκα κάλυψης του άνω άκρου καλύμματος της πόρτας ψυγείου και το αριστερό 

διακοσμητικό κάλυμμα. Τοποθετήστε το επάνω χιτώνιο του άξονα και τη γραμμή σήματος του σώματος 
της πόρτας στην άλλη πλευρά και καλύψτε την πλάκα επικάλυψης του άνω άκρου. Βγάλτε το σωστό 
διακοσμητικό κάλυμμα από την τσάντα των αξεσουάρ και τοποθετήστε το στην άλλη πλευρά του άνω 
καλύμματος.

2)  Αφαιρέστε την αυτόματη κλειδαριά της πόρτας, τη θύρα πόρτας και το χιτώνιο της πόρτας της ψυκτικής 
πόρτας, βγάλτε την αυτοματοποιημένη πόρτα της αριστερής πόρτας από την τσάντα αξεσουάρ, 
τοποθετήστε την στην αριστερή πλευρά του κατώτατου καλύμματος της πόρτας ψύξης, αλλάξτε το στοπ 
πόρτας και το χιτώνιο του άξονα στην αριστερή πλευρά του κατώτερου τελικού καλύμματος της πόρτας 
ψύξης.

6. Αλλαγής πόρτας ψύξης:
1)  Αφαιρέστε το χιτώνιο του άξονα και το καπάκι του άνω καλύμματος της πόρτας ψύξης και τοποθετήστε τα 

στην αριστερή και δεξιά θέση αλλαγής.
2)  Αφαιρέστε την αυτόματη κλειδαριά πόρτας, τη θύρα πόρτας και το περίβλημα άξονα της πόρτας ψύξης, 

βγάλτε την αυτοματοποιημένη πόρτα της αριστερής πόρτας από την τσάντα αξεσουάρ, τοποθετήστε την 
στην αριστερή πλευρά του κατώτατου καλύμματος της πόρτας ψύξης, αλλάξτε το και τη θήκη του άξονα 
στην αριστερή πλευρά του κατώτερου καλύμματος της πόρτας ψύξης.

7. Τοποθετήστε την αντικατεστημένη πόρτα ψύξης στον κάτω μεντεσέ, στη συνέχεια τοποθετήστε τη μεσαία 
άρθρωση και καλύψτε το διακοσμητικό κάλυμμα της οπής του μεντεσέ.

διακοσμητικό 
κάλυμμα

Μεσαίος 
μεντεσές
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8. Αφαιρέστε το επάνω αριστερό κάλυμμα του μεντεσέ και τον άνω αριστερό μεντεσέ από την τσάντα 
αξεσουάρ.

Τοποθετήστε το ψυγμένο σώμα της πόρτας στον μεσαίο μεντεσέ και τοποθετήστε τον πάνω αριστερό μεντεσέ. 
Συνδέστε τη γραμμή σήματος κορυφής ψυγείου 4 με τη γραμμή σήματος 1 του κορμού της πόρτας και 
συνδέστε τη γραμμή σήματος 2 στη γραμμή σήματος 3.
Τέλος, αντικαταστήστε το διακοσμητικό κάλυμμα μεντεσέ στη δεξιά πλευρά του πλαισίου του κιβωτίου 
(σημειώστε: κατά την αντικατάσταση του διακοσμητικού καλύμματος μεντεσέ προς τη δεξιά πλευρά του 
σώματος του κιβωτίου, τα δύο ένθετα στο διακοσμητικό κάλυμμα του μεντεσέ (όπως φαίνεται στο σχήμα) 
πρέπει να αποκοπούν)

    

άνω κάλυμμα μεντεσέ

άνω 
μεντεσές

διακοσμητικό κάλυμμα
ένθετα

(Η παραπάνω εικόνα είναι μόνο για αναφορά.Η πραγματική διαμόρφωση θα εξαρτηθεί από το φυσικό προϊόν 
ή τη δήλωση από τον διανομέα)

2.4 Αλλαγή του φωτός
Οποιαδήποτε αντικατάσταση ή συντήρηση των λαμπτήρων LED προορίζεται να πραγματοποιηθεί από τον 
κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή άλλο παρόμοιο εξειδικευμένο άτομο.

2.5 Εκκίνηση

2.6 Συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας
 Η συσκευή θα πρέπει να βρίσκεται στην πιο ζεστή περιοχή του δωματίου, μακριά από συσκευές που 

παράγουν θερμότητα ή αγωγούς θέρμανσης και έξω από το άμεσο ηλιακό φως.
 Αφήστε τα ζεστά τρόφιμα να κρυώσουν σε θερμοκρασία δωματίου πριν τα τοποθετήσετε στη συσκευή. 

Η υπερφόρτωση της συσκευής αναγκάζει το συμπιεστή να λειτουργήσει περισσότερο. Τα τρόφιμα που 
παγώνουν πολύ αργά μπορεί να χάσουν την ποιότητα ή να χαλάσουν.

 Βεβαιωθείτε ότι έχετε συσκευάσει σωστά τα τρόφιμα και στεγνώστε τα δοχεία πριν τα τοποθετήσετε στη 
συσκευή. Αυτό μειώνει τη συσσώρευση παγετού στο εσωτερικό της συσκευής.

 Ο κάδος αποθήκευσης της συσκευής δεν πρέπει να είναι επενδυμένος με φύλλο αλουμινίου, χαρτί με κερί 
ή χαρτί κουζίνας. Οι επενδύσεις παρεμποδίζουν την κυκλοφορία ψυχρού αέρα, καθιστώντας τη συσκευή 
λιγότερο αποτελεσματική.

 Οργανώστε και επισημάνετε τα τρόφιμα για να μειώσετε τα ανοίγματα των θυρών και τις εκτεταμένες 
αναζητήσεις. Αφαιρέστε όσα στοιχεία χρειάζεστε ταυτόχρονα και κλείστε την πόρτα το συντομότερο 
δυνατόν.

 Πριν από την αρχική εκκίνηση, διατηρήστε το ψυγείο ακόμα για δύο ώρες πριν 
τη συνδέσετε με τροφοδοτικό.

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

 Εξασφαλίστε αρκετό χώρο για άνετο άνοιγμα των θυρών και των συρταριών ή 
δήλωση από τον διανομέα.



11

3 Δομή και λειτουργίες

3.1 Εξαρτήματα κλειδιά

(Η παραπάνω εικόνα είναι μόνο για αναφορά.Η πραγματική διαμόρφωση θα εξαρτηθεί από το φυσικό προϊόν 
ή τη δήλωση από τον διανομέα)

Θάλαμος συντήρησης
 Το ψυκτικό θάλαμο είναι κατάλληλο για αποθήκευση ποικιλίας φρούτων, λαχανικών, ποτών και άλλων 

τροφίμων που καταναλώνονται βραχυπρόθεσμα.
 Τα τρόφιμα μαγειρέματος δεν πρέπει να τοποθετούνται στον θάλαμο ψύξης μέχρι να ψυχθούν σε 

θερμοκρασία δωματίου.
 Τα τρόφιμα συνιστώνται να σφραγίζονται πριν τοποθετηθούν στο ψυγείο.
 Τα γυάλινα ράφια μπορούν να ρυθμιστούν προς τα επάνω ή προς τα κάτω για ένα λογικό ποσό 

αποθηκευτικού χώρου και εύκολη χρήση.

Θάλαμος κατάψυξης
 Ο θάλαμος κατάψυξης σε χαμηλή θερμοκρασία μπορεί να κρατήσει τα τρόφιμα φρέσκα για μεγάλο χρονικό 

διάστημα και χρησιμοποιείται κυρίως για την αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων και τη δημιουργία 
πάγου.

 Ο θάλαμος κατάψυξης είναι κατάλληλος για την αποθήκευση κρέατος, ψαριών, μπάλες ρυζιού και άλλων 
τροφίμων που δεν καταναλώνονται βραχυπρόθεσμα.

 Τα τεμάχια κρέατος κατά προτίμηση διαιρούνται σε μικρά κομμάτια για εύκολη πρόσβαση. Σημειώστε ότι τα 
τρόφιμα καταναλώνονται στο χρόνο αποθήκευσης.

Φωτισμός LED

Ράφι

Δοχείο κρέατος 
και ψαριών

Συρτάρι

Φωτισμός LED
(για ορισμένα μοντέλα)

Δοχείο φρούτων 
και λαχανικών

Διακόπτης πόρτας

Θήκες Πόρτας
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3.2 Λειτουργίες

(Η παραπάνω εικόνα είναι μόνο για αναφορά.Η πραγματική διαμόρφωση θα εξαρτηθεί από το φυσικό προϊόν 
ή τη δήλωση από τον διανομέα)

Εμφάνιση οθόνης
Περιοχή εμφάνισης θερμοκρασίας στο θάλαμο ψύξης Περιοχή εμφάνισης θερμοκρασίας θαλάμου 

κατάψυξης Γρήγορο εικονίδιο δροσερό Γρήγορο εικονίδιο κατάψυξης  Εικονίδιο διακοπών  Εικονίδιο 
κλειδώματος

Κουμπιά Χειρισμού
Α.  Κουμπί temperature setting(ρύθμισης θερμοκρασίας) ψυκτικού θαλάμου
Β.  Κουμπί temperature setting(ρύθμισης θερμοκρασίας) του θαλάμου ψύξης 
C.  Κουμπί vacation/lock(ενεργοποίησης / κλειδώματος)

Οθόνη
Όταν η τροφοδοσία στο ψυγείο ενεργοποιείται για πρώτη φορά, ολόκληρο το πάνελ οθόνης θα λάμψει για 3 
δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια, η οθόνη εμφανίζει την κανονική οθόνη. Την πρώτη φορά που χρησιμοποιείτε το 
ψυγείο, οι προκαθορισμένες θερμοκρασίες του ψυγείου, ο θάλαμος ψύξης είναι 5 ° C / -18 ° C αντίστοιχα. 

Όταν εμφανιστεί το σφάλμα, στην οθόνη εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος (δείτε την επόμενη σελίδα). κατά 
την κανονική λειτουργία, ο πίνακας απεικόνισης δείχνει τη ρυθμισμένη θερμοκρασία του θαλάμου ψύξης, το 
θάλαμο ψύξης.

Υπό κανονική λειτουργία, εάν δεν υπάρχει καμία λειτουργία ή ανοίγει η πόρτα μέσα σε 30 δευτερόλεπτα, ο 
πίνακας οθόνης θα κλειδωθεί, το φως της οθόνης θα σβήσει αφού η κατάσταση κλειδώματος  συνεχίσει για 
30 δευτερόλεπτα.

Lock /unlock(Κλείδωμα / ξεκλείδωμα)
Στην κατάσταση ξεκλειδώματος, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Lock (Κλείδωμα)  για 3 δευτερόλεπτα, 
εισάγετε την κατάσταση κλειδώματος,  το εικονίδιο ανάβει και ακούγεται ο ήχος, δηλαδή ο πίνακας οθόνης 
είναι κλειδωμένος, αυτή τη στιγμή δεν είναι δυνατή η εκτέλεση του κουμπιού.
Στην κατάσταση κλειδώματος, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Lock (Κλείδωμα)  για 3 δευτερόλεπτα, 
εισαγάγετε την κατάσταση ξεκλειδώματος,  το εικονίδιο σβήνει και ακούγεται ο βομβητής, αυτό σημαίνει ότι 
ο πίνακας οθόνης είναι ξεκλείδωτος, αυτή τη στιγμή μπορεί να εφαρμοστεί λειτουργία κουμπιού.

Ρύθμιση θερμοκρασίας θαλάμου ψύξης
Κάντε κλικ στο κουμπί για       να αλλάξετε τη ρυθμισμένη θερμοκρασία του θαλάμου ψύξης, σε κάθε κλικ 
του κουμπιού ρύθμισης θερμοκρασίας του θαλάμου ψύξης, η ρυθμισμένη θερμοκρασία θα μειωθεί κατά 1 ° 
C. Το εύρος ρύθμισης της θερμοκρασίας του θαλάμου ψύξης είναι 2 ~ 8 ° C. Όταν η ρυθμισμένη θερμοκρασία 
είναι 2 ° C.

Ρύθμιση θερμοκρασίας του θαλάμου ψύξης
Κάντε κλικ στο κουμπί για          να αλλάξετε τη ρυθμισμένη θερμοκρασία του θαλάμου κατάψυξης, με κάθε 
πάτημα του κουμπιού ρύθμισης θερμοκρασίας του θαλάμου ψύξης, η ρυθμισμένη θερμοκρασία θα μειωθεί 
κατά 1 ° C. Το εύρος ρύθμισης της θερμοκρασίας για το θάλαμο κατάψυξης είναι -24 ~ -16 ° C. Όταν η 
θερμοκρασία είναι -24 ° C, κάντε ξανά κλικ στο κουμπί, η ρυθμισμένη θερμοκρασία του θαλάμου ψύξης θα 
αλλάξει σε -16 ° C.
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Ρύθμιση λειτουργίας
Γρήγορη λειτουργία ψύξης
Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί           για 3 δευτερόλεπτα για να ρυθμίσετε τη λειτουργία Quick 
cool(Γρήγορης ψύξης),       το εικονίδιο ανάβει. Η θερμοκρασία του θαλάμου ψύξης εμφανίζει 2 ° C, εισέρχεται 
στη λειτουργία γρήγορης ψύξης.
Κάτω από τη λειτουργία γρήγορης ψύξης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί           για 3 
δευτερόλεπτα ή πατήστε σύντομα          ,       το εικονίδιο σβήνει, βγαίνει από τη λειτουργία γρήγορης 
ψύξης. Η προκαθορισμένη θερμοκρασία του θαλάμου ψύξης θα επανέλθει αυτόματα στην προκαθορισμένη 
θερμοκρασία.
Στη λειτουργία Quick cool(Γρήγορης ψύξης). Όταν ορίσετε τη λειτουργία διακοπών, εξέρχεται από τη 
λειτουργίαQuick cool(Γρήγορης ψύξης).

Λειτουργία Quick freeze(Γρήγορης κατάψυξης)
Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί          για 3 δευτερόλεπτα για να ρυθμίσετε τη λειτουργία Quick 
freeze(Γρήγορης κατάψυξης),        το εικονίδιο ανάβει. Η θερμοκρασία του θαλάμου κατάψυξης εμφανίζει -24 
° C, εισέρχεται στη λειτουργία Quick freeze(Γρήγορης κατάψυξης).
Στην κατάσταση γρήγορης κατάψυξης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί          για 3 δευτερόλεπτα 
ή πατήστε σύντομα         ,        το εικονίδιο σβήνει, εξέρχεται από τη λειτουργία γρήγορης κατάψυξης. 
Η προκαθορισμένη θερμοκρασία του θαλάμου ψύξης θα επανέλθει αυτόματα στην προκαθορισμένη 
θερμοκρασία.
Στη λειτουργία Quick freeze(Γρήγορης κατάψυξης). Όταν ορίσετε τη λειτουργία διακοπών, θα τερματίσει τη 
λειτουργία Quick freeze(Γρήγορης κατάψυξης).

Κατάσταση Vacation(Διακοπών)
Κάντε κλικ στο κουμπί για         να ορίσετε τη λειτουργία Vacation(Διακοπών),      το εικονίδιο ανάβει. Ο 
θάλαμος ψύξης
η ένδειξη θερμοκρασίας σβήνει, η θερμοκρασία του θαλάμου κατάψυξης εμφανίζει -18 ° C. Κάτω από τη 
λειτουργία Vacation(Διακοπών), κάντε ξανά κλικ στο         κουμπί,      το εικονίδιο σβήνει, βγαίνει από τη 
λειτουργία Vacation(Διακοπών). Η ρυθμισμένη θερμοκρασία του θαλάμου ψύξης και του θαλάμου ψύξης θα 
επανέλθει αυτόματα στην προκαθορισμένη θερμοκρασία πριν από τη λειτουργία Vacation(Διακοπών).
Όταν ορίσετε τη λειτουργία Quick cool(Γρήγορης ψύξης) και τη λειτουργία Quick freeze(Γρήγορης κατάψυξης), 
τερματίζεται η λειτουργία διακοπών.

Προειδοποίηση ανοίγματος και συναγερμού
Όταν ανοίξετε την πόρτα ψυγείου, η μουσική ανοίγει την πόρτα. Αν η πόρτα δεν κλείσει σε δύο λεπτά, ο 
βομβητής θα ηχήσει μέχρι να κλείσει η πόρτα. Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί για να σταματήσετε το συναγερμό 
βομβητή.

Ένδειξη σφάλματος
Οι παρακάτω προειδοποιήσεις που εμφανίζονται στην οθόνη δείχνουν αντίστοιχες βλάβες στο ψυγείο.
Αν και το ψυγείο μπορεί να εξακολουθεί να έχει ψυκτική λειτουργία αποθήκευσης με τα ακόλουθα ελαττώματα, 
ο χρήστης πρέπει να επικοινωνήσει με έναν ειδικό συντήρησης για συντήρηση, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η 
βέλτιστη λειτουργία της συσκευής.

Κωδικόσ 
Σφάλματοσ Περιγραφή Σφάλματοσ

E1 Αστοχία του αισθητήρα 
θερμοκρασίας του θαλάμου ψύξης

E2 Αστοχία αισθητήρα θερμοκρασίας 
του θαλάμου κατάψυξης

E3 Αστοχία αισθητήρα θερμοκρασίας 
του κρέατος και της ζώνης ψαριών

E5 Βλάβη κύκλου ανίχνευσης 
αισθητήρα απόψυξης

E6 Σφάλμα επικοινωνίας

E7 Σφάλμα αισθητήρα θερμοκρασίας 
περιβάλλοντος
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4 Συντήρηση και φροντίδα του ψυγείου
4.1 Συνολικός καθαρισμός
 Οι σκόνες πίσω από το ψυγείο και στο έδαφος πρέπει να καθαρίζονται έγκαιρα για να βελτιωθεί το 

αποτέλεσμα ψύξης και η εξοικονόμηση ενέργειας.
 Ελέγχετε τακτικά το παρέμβυσμα της πόρτας για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν υπολείμματα. Καθαρίστε 

τη φλάντζα της πόρτας με ένα μαλακό πανί, διαβρεγμένο με σαπουνόνερο ή με αραιωμένο απορρυπαντικό.
 Το εσωτερικό του ψυγείου θα πρέπει να καθαρίζεται 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 της σούπας ψησίματος και ένα τετράγωνο ζεστό νερό. Κατόπιν ξεπλύνετε με νερό και καθαρίστε. 
Μετά τον καθαρισμό, ανοίξτε την πόρτα και αφήστε την να στεγνώσει φυσικά πριν ενεργοποιήσετε την 
τροφοδοσία.

 Για περιοχές που είναι δύσκολο να καθαριστούν στο ψυγείο (όπως στενά σάντουιτς, κενά ή γωνίες), 
συνιστάται να τα σκουπίζετε τακτικά με ένα μαλακό πανί, μαλακή βούρτσα κλπ. Και όταν χρειάζεται, 
σε συνδυασμό με ορισμένα βοηθητικά εργαλεία (όπως λεπτές ραβδώσεις) για να διασφαλιστεί ότι δεν 
συσσωρεύονται μολυσματικές ή βακτηριακές ουσίες σε αυτές τις περιοχές.

 Μην χρησιμοποιείτε σαπούνι, απορρυπαντικό, σκόνη καθαρισμού, καθαριστικό ψεκασμού κλπ., Καθώς 
αυτά μπορεί να προκαλέσουν οσμές στο εσωτερικό του ψυγείου ή των μολυσμένων τροφίμων.

 Καθαρίστε το πλαίσιο της φιάλης, τα ράφια και τα συρτάρια με ένα μαλακό 
πανί που έχει διαβραχεί με σαπουνόνερο ή αραιωμένο απορρυπαντικό. 
Στεγνώστε με ένα μαλακό πανί ή στεγνώστε φυσικά.

 Σκουπίστε την εξωτερική επιφάνεια του ψυγείου με ένα μαλακό πανί, 
βρεγμένο με σαπουνόνερο, απορρυπαντικό κ.λπ., και στη συνέχεια 
σκουπίστε.

 Μη χρησιμοποιείτε σκληρές βούρτσες, καθαρές χαλύβδινες μπάλες, 
συρμάτινες βούρτσες, λειαντικά (όπως οδοντόκρεμες), οργανικούς διαλύτες 
(όπως αλκοόλ, ακετόνη, λάδι μπανάνας κ.λπ.), βραστό νερό, όξινα ή αλκαλικά 
αντικείμενα, και το εσωτερικό. Το βραστό νερό και οι οργανικοί διαλύτες όπως 
το βενζόλιο μπορεί να παραμορφώσουν ή να βλάψουν τα πλαστικά μέρη.

 Μην ξεπλένετε απευθείας με νερό ή άλλα υγρά κατά τη διάρκεια του 
καθαρισμού, για να αποφύγετε βραχυκύκλωμα ή να επηρεάσετε την 
ηλεκτρική μόνωση μετά την βύθιση.

Αποσυνδέστε το ψυγείο από την πρίζα για απόψυξη και 
καθαρισμό.

4.2 Καθαρισμός του γυάλινου ραφιού
 Αφαιρέστε το συρτάρι στο γυάλινο ράφι.
 Ανασηκώστε το μπροστινό μέρος του γυάλινου ραφιού (περίπου 60 °) και, 

στη συνέχεια, τραβήξτε έξω.
 Αφαιρέστε το γυάλινο ράφι και καθαρίστε όπως απαιτείται.
 Η αντίστροφη λειτουργία είναι για την εγκατάσταση γυάλινου ραφιού.

4.3 Απόψυξη
 Το ψυγείο είναι κατασκευασμένο με βάση την αρχή της ψύξης του αέρα και συνεπώς διαθέτει αυτόματη 

λειτουργία απόψυξης. Ο παγετός που σχηματίζεται λόγω αλλαγής της εποχής ή της θερμοκρασίας μπορεί 
επίσης να αφαιρεθεί με το χέρι αποσυνδέοντας τη συσκευή από την τροφοδοσία ρεύματος ή σκουπίζοντας 
με μια στεγνή πετσέτα.

4.4 Χωρίς λειτουργία
 Διακοπή ρεύματος: Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, ακόμα κι αν είναι το καλοκαίρι, τα τρόφιμα μέσα στη 

συσκευή μπορούν να διατηρηθούν για αρκετές ώρες. κατά τη διάρκεια της διακοπής ρεύματος, οι χρόνοι 
ανοίγματος της πόρτας πρέπει να μειωθούν και να μην τοποθετηθούν φρέσκα τρόφιμα στη συσκευή.

 Μακρόχρονη μη χρήση: Η συσκευή αποσυνδέεται και στη συνέχεια καθαρίζεται. τότε οι πόρτες παραμένουν 
ανοικτές για να αποτρέψουν την οσμή.

 Κίνηση: Πριν μετακινήσετε το ψυγείο, βγάλτε όλα τα αντικείμενα προς τα έξω, στερεώστε τα τοίχωμα 
γυαλιού, τη θήκη λαχανικών, τα συρτάρια θαλάμου κατάψυξης κλπ. Με ταινία και σφίξτε τα πόδια 
οριζοντίωσης. κλείστε τις πόρτες και στερεώστε τις με ταινία. Κατά τη μετακίνηση, η συσκευή δεν πρέπει 
να τοποθετείται ανάποδα ή οριζόντια ή να δονείται. η κλίση κατά τη διάρκεια της κίνησης δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τους 45 °.

Η συσκευή πρέπει να λειτουργεί συνεχώς μόλις ξεκινήσει. Γενικά, η λειτουργία της συσκευής 
δεν διακόπτεται. διαφορετικά η διάρκεια ζωής μπορεί να είναι μειωμένη.

detergent
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5. Επίλυση προβλημάτων

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

Απoτυχημένη λειτουργία

Ελέγξτε αν η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε ρεύμα ή εάν η πρίζα 
βρίσκεται καλά σε επαφή
Ελέγξτε εάν η τάση είναι πολύ χαμηλή
Ελέγξτε αν έχει διακοπεί η τροφοδοσία ρεύματος ή έχουν σταματήσει τα 
μερικά κυκλώματα

Μυρωδιά
Τα οσμηρά τρόφιμα πρέπει να είναι καλά τυλιγμένα
Ελέγξτε εάν υπάρχει σάπιο φαγητό
Καθαρίστε το εσωτερικό του ψυγείου

Μακροχρόνια λειτουργία του 
συμπιεστή

Η μακρά λειτουργία του ψυγείου είναι φυσιολογική το καλοκαίρι όταν η 
θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι υψηλή
Δεν συνιστάται να έχετε υπερβολικά μεγάλη ποσότητα τροφής στη 
συσκευή την ίδια στιγμή
Τα τρόφιμα πρέπει να κρυώνουν πριν τα τοποθετήσουν στη συσκευή
Οι πόρτες ανοίγουν πολύ συχνά

Το φως δεν ανάβει Ελέγξτε αν το ψυγείο είναι συνδεδεμένο στην τροφοδοσία ρεύματος και 
εάν έχει υποστεί ζημιά ο φωτισμός

Οι πόρτες δεν μπορούν να 
κλείσουν σωστά

Η πόρτα είναι κολλημένη από συσκευασίες τροφίμων
Το ψυγείο έχει κλίση

Δυνατόσ θόρυβοσ
Ελέγξτε αν το δάπεδο είναι επίπεδο και εάν το ψυγείο είναι σταθερά 
τοποθετημένο
Ελέγξτε αν τα εξαρτήματα τοποθετούνται σε κατάλληλες θέσεις

Η σφράγιση της πόρτας δεν 
είναι σφιγμένη

Αφαιρέστε ξένα σώματα στη σφραγίδα της πόρτας
Θερμάνετε τη σφραγίδα της πόρτας και στη συνέχεια ψύξτε την για 
αποκατάσταση
(ή φυσήξτε το με ένα ηλεκτρικό στεγνωτήριο ή χρησιμοποιήστε μια θερμή 
πετσέτα για θέρμανση)

Το δοχείο νερού υπερχειλίζει

Υπάρχει πάρα πολύ φαγητό στο θάλαμο ή τα αποθηκευμένα τρόφιμα 
περιέχουν πάρα πολύ νερό, με αποτέλεσμα την βαριά απόψυξη
Οι πόρτες δεν κλείνουν σωστά, προκαλώντας πάγωμα λόγω εισόδου 
αέρα και αυξημένου νερού λόγω απόψυξης

Θερμή στέγαση

Απορρόφηση θερμότητας του ενσωματωμένου συμπυκνωτή μέσω του 
περιβλήματος, η οποία είναι φυσιολογική.
Όταν το περίβλημα είναι ζεστό λόγω της υψηλής θερμοκρασίας 
περιβάλλοντος και της αποθήκευσης πάρα πολλών τροφίμων, συνιστάται 
η παροχή αερισμού για τη διευκόλυνση της διάχυσης της θερμότητας.

Συμπύκνωση επιφάνειας
Η συμπύκνωση της εξωτερικής επιφάνειας και των στεγανών θυρών 
του ψυγείου είναι φυσιολογική όταν η υγρασία περιβάλλοντος είναι πολύ 
υψηλή. Απλά σκουπίστε το συμπύκνωμα με καθαρή πετσέτα.

Ασυνήθιστος θόρυβος

Βόμβος: Ο συμπιεστής μπορεί να παράγει buzzes κατά τη λειτουργία, και 
τα buzzes είναι δυνατά ιδιαίτερα κατά την εκκίνηση ή τη διακοπή. Αυτό 
είναι φυσιολογικό.
Τρίξιμο: Το ψυκτικό που ρέει μέσα στη συσκευή μπορεί να προκαλέσει 
σκασίματα, κάτι που είναι φυσιολογικό.



make yourself at home
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