
USER MANUAL

MODEL: MT534A1
MT534A1W

REFRIGERATOR

Top Freezer

EN

www.midea.comversion:001

Please read the Manual carefully 
before use. 
The Manual shall be kept in good 
custody for later reference







































ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΜΟΝΤΕΛΟ: MT534A1
MT534A1W

ΨΥΓΕΙΟ
Δίπορτο Ψυγείο 
με Ανω Κατάψυξη

GR

www.midea.comεκδοχή:001

Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο 
πριν από τη χρήση.
Το Εγχειρίδιο πρέπει να φυλάσσεται 
σε καλή κατάσταση για 
μεταγενέστερη αναφορά.





1 

1 Προειδοποιήσεις ασφάλειας 

1.1 Προειδοποίηση 

 

Προειδοποίηση: κίνδυνος πυρκαγιάς/εύφλεκτα υλικά 

ΑΥΤΗ η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές, όπως σε 
κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλους χώρους εργασίας· αγροικίες· από 
πελάτες σε ξενοδοχεία, πανδοχεία και άλλα περιβάλλοντα διαμονής· περιβάλλοντα παροχής 
υπηρεσιών διανυκτέρευσης· χώρους επισιτισμού και παρόμοιες εφαρμογές μη λιανικής διάθεσης. 

ΑΥΤΗ η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με 
μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός 
εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από το άτομο που είναι 
υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. 

ΕΑΝ το καλώδιο παροχής ρεύματος έχει φθορές, πρέπει να αντικατασταθεί από τον 
κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπό του για υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης ή άλλα άτομα με 
παρόμοια ειδίκευση ώστε να αποφευχθεί ενδεχόμενος κίνδυνος. 

ΜΗΝ αποθηκεύετε μέσα στη συσκευή εκρηκτικές ουσίες, όπως αεροζόλ με εύφλεκτο 
προωθητικό αέριο. 

Η συσκευή πρέπει να αποσυνδέεται από την παροχή ρεύματος μετά τη χρήση και πριν από την 
πραγματοποίηση εργασιών συντήρησης από τον χρήστη. 

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ : Τα ανοίγματα αερισμού στο περίβλημα ή στη δομή της 
συσκευής πρέπει να μένουν ελεύθερα. 

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ : Μην χρησιμοποιείτε μηχανικές διατάξεις ή άλλα μέσα για να 
επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης, εκτός αυτών που συνιστώνται από τον κατασκευαστή. 

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ : Προσέξτε να μην προκαλέσετε φθορές στο κύκλωμα 
ψυκτικού. 

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ : Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές στο εσωτερικό 
των διαμερισμάτων αποθήκευσης τροφίμων της συσκευής, εκτός εάν συνιστώνται από τον 
κατασκευαστή. 

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ : Η απόρριψη του ψυγείου πρέπει να γίνεται σύμφωνα με 
τους τοπικούς κανονισμούς, καθώς χρησιμοποιεί εύφλεκτο αέριο και ψυκτικό μέσο. 

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ : Κατά την τοποθέτηση της συσκευής, προσέξτε ώστε το 
καλώδιο ρεύματος να μην παγιδευτεί ή υποστεί φθορές. 

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ : Μην τοποθετείτε πολύπριζα ή φορητά τροφοδοτικά στην 
πίσω πλευρά της συσκευής. 
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1.2 Σημασία των συμβόλων προειδοποιήσεων ασφάλειας 

 

Σύμβολο απαγόρευσης 

Αυτό είναι ένα σύμβολο απαγόρευσης. 
Ενδεχόμενη μη συμμόρφωση με οδηγίες οι οποίες 
επισημαίνονται με αυτό το σύμβολο ενδέχεται να 
έχουν ως αποτέλεσμα βλάβη στο προϊόν ή έκθεση του 
χρήστη σε κίνδυνο. 

 

Σύμβολο προειδοποίησης 

Αυτό είναι ένα σύμβολο προειδοποίησης. 
Απαιτείται αυστηρή συμμόρφωση με τις οδηγίες που 
επισημαίνονται με αυτό το σύμβολο· αλλιώς, ενδέχεται 
να προκληθεί βλάβη στο προϊόν ή τραυματισμός. 

 

Σύμβολο σημείωσης 

Αυτό είναι ένα σύμβολο προσοχής. 
Οι οδηγίες που επισημαίνονται με αυτό το σύμβολο 
απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή. Ανεπαρκής προσοχή 
ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα ελαφρύ ή μέτριο 
τραυματισμό, ή βλάβη του προϊόντος. 

Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει πολλές σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας,  
οι οποίες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τους χρήστες. 

1.3 Προειδοποιήσεις σχετικά με τον ηλεκτρισμό 

 Μην αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος του ψυγείου από την πρίζα 
τραβώντας το ίδιο το καλώδιο. Πιάστε σταθερά το φις και τραβήξτε 
το ευθεία έξω από την πρίζα. 

 Για ασφαλή χρήση, μην προκαλείτε φθορές ή βλάβες στο καλώδιο 
ρεύματος και μην το χρησιμοποιείτε εάν έχει βλάβες ή φθορές. 

 Χρησιμοποιήστε ξεχωριστή πρίζα ρεύματος, στην οποία δεν είναι 
συνδεδεμένες άλλες ηλεκτρικές συσκευές. Το φις του καλωδίου 
ρεύματος πρέπει να κάνει καλή επαφή με την πρίζα· αλλιώς, μπορεί 
να προκληθεί πυρκαγιά. 

 Βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρόδιο γείωσης της πρίζας ρεύματος είναι 
συνδεδεμένο σε αξιόπιστη γραμμή γείωσης. 

 Σε περίπτωση διαρροής φωταερίου και άλλων εύφλεκτων αερίων, 
κλείστε τη βαλβίδα του διαρρέοντος αερίου και ανοίξτε τις πόρτες 
και τα παράθυρα. Μην αποσυνδέσετε το ψυγείο και άλλες 
ηλεκτρικές συσκευές, καθώς μπορεί να προκληθεί σπινθήρας και 
πυρκαγιά. 

 Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές επάνω στη συσκευή, 
εκτός εάν συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
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1.4 Προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση 
 

 Μην αποσυναρμολογείτε ή αναδομείτε αυθαίρετα το ψυγείο και μην 
προξενείτε βλάβες στο κύκλωμα ψυκτικού· η συντήρηση της 
συσκευής πρέπει να πραγματοποιείται από ειδικό. 

 Εάν το καλώδιο ρεύματος έχει φθορές ή βλάβες, πρέπει να 
αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το τμήμα συντήρησης του 
κατασκευαστή ή αντίστοιχους επαγγελματίες ώστε να αποφευχθεί 
ενδεχόμενος κίνδυνος. 

 Τα κενά μεταξύ των πορτών του ψυγείου και μεταξύ των πορτών 
και του σώματος του ψυγείου είναι μικρά, συνεπώς προσέξτε να 
μην βάλετε τα χέρια σας σε αυτές τις περιοχές για να αποφύγετε τη 
σύνθλιψη των δακτύλων σας. Να κλείνετε την πόρτα του ψυγείου 
μαλακά για να αποφύγετε την πτώση αντικειμένων. 

 Μην πιάνετε με βρεγμένα χέρια τρόφιμα ή δοχεία στον θάλαμο 
κατάψυξης όταν το ψυγείο είναι σε λειτουργία, και ειδικότερα 
μεταλλικά δοχεία, για να αποφύγετε τα κρυοπαγήματα. 

 Μην επιτρέπετε στα παιδιά να μπαίνουν ή να σκαρφαλώνουν μέσα 
στο ψυγείο· αλλιώς, μπορεί να προκληθεί ασφυξία ή τραυματισμός 
των παιδιών λόγω πτώσης. 

 Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στο ψυγείο, καθώς θα 
μπορούσαν να πέσουν όταν κλείνετε ή ανοίγετε την πόρτα και να 
προκληθούν ακούσιοι τραυματισμοί. 

 Αποσυνδέστε το φις του καλωδίου ρεύματος σε περίπτωση 
διακοπής ρεύματος ή καθαρισμού. Μην συνδέετε το ψυγείο στην 
παροχή ρεύματος για διάστημα πέντε λεπτών, για να αποτρέψετε 
βλάβες του συμπιεστή από διαδοχικές εκκινήσεις. 

 

1.5 Προειδοποιήσεις σχετικά με την τοποθέτηση 
 Μην τοποθετείτε εύφλεκτα, εκρηκτικά, πτητικά και ιδιαίτερα 
διαβρωτικά αντικείμενα μέσα στο ψυγείο για να αποφύγετε βλάβες 
στο προϊόν ή ατυχήματα λόγω πυρκαγιάς. 

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

 Το ψυγείο προορίζεται για οικιακή χρήση, όπως αποθήκευση 
τροφίμων· δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς, 
όπως η αποθήκευση αίματος, φαρμάκων ή βιολογικών προϊόντων 
κ.λπ.  
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 Μην αποθηκεύετε μπύρα, ροφήματα ή άλλα υγρά σε φιάλες ή 
κλειστά δοχεία στον θάλαμο κατάψυξης του ψυγείου· διαφορετικά, 
οι φιάλες ή τα κλειστά δοχεία ενδέχεται να σπάσουν όταν 
παγώσουν και να προκαλέσουν ζημιές. 

1.6 Προειδοποιήσεις σχετικά με την ενέργεια 
Προειδοποίηση σχετικά με την ενέργεια 
1) Οι συσκευές ψύξης ενδέχεται να μην λειτουργούν με συνέπεια (με κίνδυνο να αποψυχθεί το 
περιεχόμενό τους ή να ανέλθει υπερβολικά η θερμοκρασία στο διαμέρισμα κατεψυγμένων 
τροφίμων) όταν παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα σε περιβάλλον με θερμοκρασία κάτω 
από το ελάχιστο όριο του εύρους θερμοκρασιών για το οποίο έχουν σχεδιαστεί. 
2) Τα αεριούχα ποτά δεν πρέπει να αποθηκεύονται στα διαμερίσματα κατάψυξης ή σε θαλάμους 
χαμηλής θερμοκρασίας, ενώ ορισμένα προϊόντα, όπως οι παγοκύβοι, δεν πρέπει να 
καταναλώνονται υπερβολικά κρύα· 
3) ∆εν πρέπει να υπερβαίνονται οι χρόνοι αποθήκευσης στην κατάψυξη και στα διαμερίσματα 
κατεψυγμένων τροφίμων που συνιστώνται από τους παραγωγούς των τροφίμων, ειδικά για τα 
τρόφιμα ταχείας κατάψυξης που διατίθενται στο εμπόριο· 
4) Πρέπει να λαμβάνονται προφυλάξεις για την πρόληψη της υπερβολικής ανόδου της 
θερμοκρασίας των κατεψυγμένων τροφίμων κατά την απόψυξη της συσκευής ψύξης, όπως το 
τύλιγμα των κατεψυγμένων τροφίμων σε πολλαπλά στρώματα εφημερίδας· 
5) Μια αύξηση της θερμοκρασίας των κατεψυγμένων τροφίμων κατά τη χειροκίνητη απόψυξη, τη 
συντήρηση ή τον καθαρισμό, ενδέχεται να μειώσει την επιτρεπόμενη διάρκεια αποθήκευσης. 
6) Για πόρτες ή καλύμματα τα οποία διαθέτουν κλειδαριές και κλειδιά, τα κλειδιά πρέπει να 
φυλάσσονται μακριά από μέρη στα οποία μπορούν να φτάσουν παιδιά και όχι κοντά στη συσκευή 
ψύξης, ώστε να αποτραπεί το ενδεχόμενο να κλειδωθούν παιδιά στο εσωτερικό της. 

1.7 Προειδοποιήσεις σχετικά με την απόρριψη 
Το ψυκτικό και το αφρώδες υλικό από κυκλοπεντάνιο που χρησιμοποιούνται στο 
ψυγείο είναι εύφλεκτα. Συνεπώς, κατά την απόρριψη του ψυγείου, πρέπει να 
φυλάσσονται μακριά από πηγές φλόγας και να συλλέγονται από ειδικές εταιρίες 
ανακύκλωσης με κατάλληλες διαπιστεύσεις και όχι να καίγονται, ώστε να 
αποφεύγεται επιβάρυνση του περιβάλλοντος ή άλλοι κίνδυνοι. 

Κατά την απόρριψη του ψυγείου, αποσυναρμολογήστε τις πόρτες και αφαιρέστε 
το λάστιχο της πόρτας και τα ράφια· τοποθετήστε τις πόρτες και τα ράφια σε 
κατάλληλο χώρο, ώστε να αποφύγετε ενδεχόμενη παγίδευση παιδιών. 

Σωστή απόρριψη του προϊόντος: 
Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι το εν λόγω προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται 
μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα. Για να αποφευχθεί ενδεχόμενη επιβάρυνση του 
περιβάλλοντος ή της ανθρώπινης υγείας, ανακυκλώστε το υπεύθυνα, προωθώντας 
τη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των πόρων. Για να επιστρέψετε τη 
μεταχειρισμένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και 
συλλογής ή επικοινωνήστε με το σημείο λιανικής πώλησης από το οποίο 
αγοράστηκε το προϊόν. Μπορούν να παραλάβουν το προϊόν για ανακύκλωση με 
περιβαλλοντικά ασφαλή τρόπο.

  

Θάλαμος κατάψυξης
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2 Σωστή χρήση των ψυγείων 
2.1 Τοποθέτηση  

 Πριν από τη χρήση, αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας, 
συμπεριλαμβανομένων των προστατευτικών στην κάτω πλευρά, 
των αφρωδών ενθεμάτων και των ταινιών στο εσωτερικό του 
ψυγείου· σκίστε και αφαιρέστε το προστατευτικό φιλμ από τις 
πόρτες και το σώμα του ψυγείου. 

 Κρατήστε μακριά από τη θερμότητα και αποφύγετε το άμεσο ηλιακό 
φως. Μην τοποθετείτε το ψυγείο σε χώρους με υγρασία ή νερά για 
να αποφύγετε την οξείδωση ή τη μείωση της απόδοσης της 
μόνωσης. 

 Μην ψεκάζετε και μην πλένετε το ψυγείο με νερό· μην τοποθετείτε 
το ψυγείο σε υγρά μέρη όπου θα μπορούσε να βραχεί με νερό, για 
να μην επηρεαστούν αρνητικά τα χαρακτηριστικά ηλεκτρικής 
μόνωσης του ψυγείου. 

 Το ψυγείο πρέπει να τοποθετηθεί σε έναν καλά αεριζόμενο 
εσωτερικό χώρο· το δάπεδο πρέπει να είναι επίπεδο και στιβαρό 
(εάν είναι ασταθές, περιστρέψτε τον τροχό προς τα αριστερά ή 
δεξιά για να το οριζοντιώσετε). 

 Ο κενός χώρος επάνω από το ψυγείο πρέπει να είναι μεγαλύτερος 
από 30 εκ., ενώ η απόσταση του ψυγείου από τον τοίχο πρέπει να 
είναι τουλάχιστον 10 εκ. ώστε να διευκολύνεται η διάχυση της 
θερμότητας. 

 Προφυλάξεις πριν από την εγκατάσταση: 
Πριν από την εγκατάσταση ή τη ρύθμιση αξεσουάρ, βεβαιωθείτε ότι το ψυγείο δεν είναι 
συνδεδεμένο στο ρεύμα. 
Πρέπει να λαμβάνονται προφυλάξεις ώστε να αποτραπεί η πτώση της λαβής και η πρόκληση 
τραυματισμού.
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2.2 Σκέλος οριζοντίωσης 
Σχηματικό διάγραμμα του σκέλους οριζοντίωσης

 
 

 

(Η παραπάνω εικόνα παρέχεται αποκλειστικά για αναφορά. Η πραγματική διαμόρφωση θα 
διαφέρει, ανάλογα με το προϊόν ή τη δήλωση του διανομέα) 

∆ιαδικασίες ρύθμισης: 
α) Γυρίστε το σκέλος δεξιόστροφα για να ανυψώσετε το ψυγείο· 
β) Γυρίστε το σκέλος αριστερόστροφα για να χαμηλώσετε το ψυγείο· 
γ) Ρυθμίστε το αριστερό και το δεξιό σκέλος σύμφωνα με τις παραπάνω διαδικασίες για να επιτύχετε 
οριζόντια στάθμη. 

2.3 Αλλαγή Πόρτας Δεξιά-Αριστερά (Προαιρετικά) 
 

Λίστα εργαλείων που θα χρειαστείτε 

■ 

Κλειδί Άλεν 
Σταυροκατσάβιδο 

 Σπάτουλα 
Λεπτό ίσιο κατσαβίδι 

 Καρυδάκι 5/16" 
 

 Ταινία μασκαρίσματος 

1) Πριν πραγματοποιήσετε αυτήν τη διαδικασία, θέστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας. Αφαιρέστε 
όλα τα τρόφιμα από τα ράφια της πόρτας. Στερεώστε την πόρτα με ταινίες. 

  

 Κάτω 
Πάνω
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2) Λύστε τις βίδες στερέωσης του επάνω καλύμματος, σηκώστε ελαφρά το επάνω κάλυμμα, 
αποσυνδέστε τη γραμμή σήματος A και B, βγάλτε έξω τον αισθητήρα και διαχωρίστε το κάλυμμα του 
δεξιού μεντεσέ από το επάνω κάλυμμα. Αποσυνδέστε τη γραμμή σήματος Ε και D, αφαιρέστε τις 
βίδες στερέωσης του δεξιού μεντεσέ και κατόπιν αφαιρέστε την πόρτα της κατάψυξης. 

 

3) Αποσυναρμολογήστε τις βίδες στερέωσης του μεσαίου μεντεσέ, αφαιρέστε τον μεσαίο μεντεσέ και 
το σωληνωτό χιτώνιο, αφαιρέστε τα δύο πώματα οπών στην άλλη πλευρά και σηκώστε την πόρτα 
του διαμερίσματος της συντήρησης προς τα επάνω. 

 

 

Γραμμή
σήματος ΣΤ

Γραμμή
σήματος A

Γραμμή 
σήματος Β 

Γραμμή σήματος Γ  

Γραμμή σήματος ∆  

Γραμμή 
σήματος Ε  

Αισθητήρας

Επάνω κάλυμμα

Κάλυμμα δεξιού 
μεντεσέ 

∆εξιός μεντεσές 

Σωληνωτό χιτώνιο 

Μεσαίος μεντεσές 

Πώμα οπής
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4) Αποσυναρμολογήστε το υποσύστημα του κάτω μεντεσέ και το σκέλος οριζοντίωσης Γ, κατόπιν 
αποσυναρμολογήστε το σωληνωτό χιτώνιο και τον άξονα του μεντεσέ, και μετακινήστε το σκέλος 
οριζοντίωσης Β στη δεξιά οπή. Τοποθετήστε τον άξονα του μεντεσέ και το σωληνωτό χιτώνιο στην 
αριστερή οπή του κάτω μεντεσέ και κατόπιν τοποθετήστε το υποσύστημα του κάτω μεντεσέ στην 
κάτω αριστερή γωνία του ψυγείου. Τέλος, τοποθετήστε το σκέλος οριζοντίωσης Γ στην κάτω δεξιά 
οπή του ψυγείου. 

 

Μετά την ολοκλήρωση της συναρμολόγησης. 

 

Σωληνωτό χιτώνιο 

Άξονας 

Κάτω μεντεσές 

Σκέλος 
οριζοντίωσης Β Σκέλος

οριζοντίωσης Α

Σκέλος οριζοντίωσης Γ

Σκέλος οριζοντίωσης Α

Σκέλος 
οριζοντίωσης Β 

Σωληνωτό χιτώνιο  
και άξονας 

Σκέλος οριζοντίωσης Γ 
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5) Αποσυναρμολογήστε τα στοπ και τις αυτόματες ασφάλειες τόσο της πόρτας της συντήρησης όσο 
και της πόρτας της κατάψυξης, βγάλτε τις εφεδρικές αυτόματες ασφάλειες από τη σακούλα 
αξεσουάρ και τοποθετήστε τις εν λόγω ασφάλειες και τις εφεδρικές αριστερές αυτόματες ασφάλειες 
στις αριστερές γωνίες και των δύο πορτών·εναλλάξτε τη θέση εγκατάστασης του σωληνωτού 
χιτωνίου και του πώματος οπής της πόρτας της συντήρησης· αποσυναρμολογήστε το κάλυμμα του 
επάνω άκρου της πόρτας της κατάψυξης και μετακινήστε τη γραμμή σήματος Ε από τη δεξιά 
πλευρά στην αριστερή μαζί με το σωληνωτό χιτώνιο· βγάλτε το εφεδρικό διακοσμητικό κάλυμμα 
από τη σακούλα αξεσουάρ και τοποθετήστε το κάλυμμα άκρου και το δεξιό διακοσμητικό κάλυμμα – 
φυλάξτε το αριστερό διακοσμητικό κάλυμμα για μελλοντική χρήση. 

 

6) Τοποθετήστε την πόρτα της συντήρησης επάνω στον κάτω μεντεσέ κατακόρυφα. Τοποθετήστε 
τον μεσαίο μεντεσέ στην αριστερή πλευρά και δύο πώματα οπών στη δεξιά πλευρά. 

 

Αριστερή αυτόματη
ασφάλεια

∆εξιά αυτόματη
ασφάλεια

Στοπ 

Αριστερό διακοσμητικό 
κάλυμμα

∆εξιό διακοσμητικό 
κάλυμμα 

Κάλυμμα άκρου 

Σωληνωτό χιτώνιο

Πώμα οπής 

Γραμμή σήματος Ε
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7) Μετακινήστε το διακοσμητικό κάλυμμα του επάνω καλύμματος από την αριστερή πλευρά στη 
δεξιά πλευρά, βγάλτε το αριστερό κάλυμμα μεντεσέ από τη σακούλα αξεσουάρ και στερεώστε το 
στην αριστερή πλευρά του επάνω καλύμματος· τοποθετήστε την πόρτα της κατάψυξης στον μεσαίο 
μεντεσέ κατακόρυφα, συνδέστε τη γραμμή σήματος Ε στη γραμμή σήματος ΣΤ, συνδέστε τη γραμμή 
σήματος A στη γραμμή σήματος B και συνδέστε τη γραμμή σήματος Γ στη γραμμή σήματος ∆· 
βγάλτε τον αριστερό επάνω μεντεσέ από τη σακούλα αξεσουάρ και στερεώστε τον στην επάνω 
αριστερή πλευρά του θαλάμου· στερεώστε τον αισθητήρα στην αρχική θέση στο επάνω κάλυμμα· 
τέλος, εγκαταστήστε το επάνω κάλυμμα με τις βίδες στερέωσης. 

 

8) Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης 

 

(Η παραπάνω εικόνα παρέχεται αποκλειστικά για αναφορά. Η πραγματική διαμόρφωση θα 
διαφέρει, ανάλογα με το προϊόν ή τη δήλωση του διανομέα) 

  

Γραμμή
σήματος A

Γραμμή
σήματος Β

Γραμμή  
σήματος ∆ 

Γραμμή 
σήματος Γ 

Αισθητήρας

Γραμμή  
σήματος Ε Γραμμή σήματος ΣΤ

Αριστερός επάνω
μεντεσές

Κάλυμμα αριστερού
μεντεσέ

∆ιακοσμητικό κάλυμμα
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2.4 Αλλαγή του φωτιστικού σώματος 

Η αντικατάσταση ή συντήρηση των λυχνιών LED προορίζεται να γίνεται από τον κατασκευαστή, τον 
αντιπρόσωπό του για υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης ή άλλα άτομα με παρόμοια ειδίκευση. 

2.5 Ξεκινώντας 
 Πριν από την πρώτη χρήση, αφήστε το ψυγείο σταθερό για δύο ώρες 
πριν να το συνδέσετε σε παροχή ρεύματος. 

 Πριν τοποθετήσετε νωπές ή κατεψυγμένες τροφές, το ψυγείο πρέπει 
να βρίσκεται σε λειτουργία για 2-3 ώρες, ή για τουλάχιστον 4 ώρες το 
καλοκαίρι, όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι υψηλή. 

 Αφήστε αρκετό χώρο ώστε να ανοίγουν άνετα όλες οι πόρτες και τα 
συρτάρια, ή ανάλογα με τη δήλωση του διανομέα. 

@2.6 Συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας 
 Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί στο ψυχρότερο μέρος του χώρου, μακριά από συσκευές που 
παράγουν θερμότητα ή αγωγούς θέρμανσης, καθώς και μακριά από το ηλιακό φως. 

 Αφήστε τις καυτές τροφές να κρυώσουν και να φτάσουν σε θερμοκρασία δωματίου πριν τις 
τοποθετήσετε μέσα στη συσκευή. Η υπερφόρτωση της συσκευής αναγκάζει τον συμπιεστή να 
λειτουργεί για περισσότερο χρόνο. Η ποιότητα των τροφίμων που καταψύχονται πολύ αργά 
μπορεί να υποβαθμιστεί ή μπορεί να χαλάσουν. 

 Βεβαιωθείτε ότι τυλίγετε σωστά τα τρόφιμα και να στεγνώνετε τα δοχεία πριν τα τοποθετήσετε 
μέσα στη συσκευή. Έτσι μειώνεται η συσσώρευση πάγου μέσα στη συσκευή. 

 Τα ράφια της συσκευής δεν πρέπει να επενδύονται με αλουμινόχαρτο, λαδόκολλα ή χαρτί 
κουζίνας. Οι επενδύσεις εμποδίζουν την κυκλοφορία του ψυχρού αέρα, με αποτέλεσμα η συσκευή 
να είναι λιγότερο αποδοτική. 

 Οργανώστε τα τρόφιμα και τοποθετήστε ετικέτες ώστε να μειώσετε τα ανοίγματα της πόρτας και 
τις αναζητήσεις επί πολύ χρόνο. Αφαιρέστε όσα αντικείμενα χρειάζεστε όλα μαζί και κλείστε την 
πόρτα το συντομότερο.  
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3 Δομή και λειτουργίες 
3.1 Βασικά στοιχεία 

 
(Η παραπάνω εικόνα παρέχεται αποκλειστικά για αναφορά. Η πραγματική διαμόρφωση θα 
διαφέρει, ανάλογα με το προϊόν ή τη δήλωση του διανομέα) 
Θάλαμος συντήρησης 

 Ο θάλαμος συντήρησης είναι κατάλληλος για την αποθήκευση διάφορων φρούτων, λαχανικών, 
ροφημάτων και άλλων τροφίμων που καταναλώνονται σύντομα. 

 Τα μαγειρεμένα τρόφιμα δεν πρέπει να τοποθετούνται στον θάλαμο συντήρησης μέχρι να 
κρυώσουν σε επίπεδο θερμοκρασίας δωματίου. 

 Συνιστάται η σφράγιση των τροφίμων πριν από την τοποθέτησή τους στο ψυγείο. 
 Τα γυάλινα ράφια μπορούν να ρυθμιστούν προς τα επάνω ή κάτω για τη δημιουργία ενός 
εύχρηστου χώρου αποθήκευσης που θα καλύπτει τις ανάγκες σας. 

 Για καλύτερη χρήση του ψυγείου, συνιστάται να σπρώξετε τον συρόμενο μηχανισμό του 
χειροκίνητου διαφράγματος αέρα στη δεξιά πλευρά· εάν η θερμοκρασία στον χώρο συντήρησης 
δεν είναι αρκετά χαμηλή, ελέγξτε αυτόν τον συρόμενο μηχανισμό και δοκιμάστε να τον σπρώξετε 
στη δεξιά πλευρά, αν δεν είναι ήδη. 

 Εάν σπρώξετε τον συρόμενο μηχανισμό του γυάλινου ραφιού ελέγχου υγρασίας στη θέση 
«Vegetables» (Λαχανικά), η υγρασία στο συρτάρι λαχανικών θα ανέλθει στο μέγιστο επίπεδο, 
ενώ εάν τον σπρώξετε στη θέση «Fruit» (Φρούτα) θα μειωθεί στο ελάχιστο επίπεδο. 
Θάλαμος κατάψυξης 

 Ο θάλαμος κατάψυξης επιτυγχάνει χαμηλές θερμοκρασίας που διατηρούν τα τρόφιμα φρέσκα για 
μεγάλο χρονικό διάστημα· χρησιμοποιείται κυρίως για την αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων 
και την παρασκευή πάγου. 

Φωτιστικό σώμα LED

Ράφι

Φωτιστικό σώμα LED

Χειροκίνητο διάφραγμα αέρα

Γυάλινο ράφι 
ελέγχου υγρασίας 

Αποσμητικό

Ράφι

Συρτάρι φρούτων 
και λαχανικών 

Ράφι πόρτας 

Ράφι πόρτας 

Μηχανισμός ελέγχου 
θερμοκρασίας 
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 Ο θάλαμος κατάψυξης είναι κατάλληλος για την αποθήκευση κρεάτων, ψαριών, 
παρασκευασμάτων ρυζιού και άλλων τροφίμων που δεν πρόκειται να καταναλωθούν σύντομα. 

 Τα μεγάλα κομμάτια κρέατος είναι προτιμότερο να χωρίζονται σε μικρότερα μέρη για εύκολη 
πρόσβαση. Σημειώστε ότι τα τρόφιμα πρέπει να καταναλώνονται εντός του χρόνου διατήρησης. 

3.2 Λειτουργίες 

 
(Η παραπάνω εικόνα παρέχεται αποκλειστικά για αναφορά. Η πραγματική διαμόρφωση θα 
διαφέρει, ανάλογα με το προϊόν ή τη δήλωση του διανομέα) 

1) Πλήκτρο 
A. Κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας του διαμερίσματος συντήρησης 

2) Οθόνη ενδείξεων  
1 ρύθμιση 1: 8 oC  
2 ρύθμιση 2: 6 oC 
3 ρύθμιση 3: 4 oC 
4 ρύθμιση 4: 2 oC 

3) Οθόνη 
Κατά την τροφοδοσία του ψυγείου με ρεύμα για πρώτη φορά, η οθόνη ενδείξεων ανάβει πλήρως για 
3 δευτερόλεπτα και κατόπιν το ψυγείο λειτουργεί σύμφωνα με τη ρύθμιση 3. Σε περίπτωση 
προβλήματος, αναβοσβήνει η αντίστοιχη ένδειξη LED. Εάν δεν υπάρχουν προβλήματα, δείχνει τη 
ρύθμιση θερμοκρασίας του ψυγείου. 

Κωδικός βλάβης Περιγραφή βλάβης 

Ένδειξη ρύθμισης 1 και ρύθμισης 2 
Αισθητήρας θερμοκρασίας 
συντήρησης 

Ένδειξη ρύθμισης 1 και ρύθμισης 3 Αισθητήρας απόψυξης καταψύκτη 

Ένδειξη ρύθμισης 1 και ρύθμισης 4 
Αισθητήρας θερμοκρασίας 
περιβάλλοντος

4) Ρύθμιση θερμοκρασίας 
Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας A, η ρύθμιση θερμοκρασίας αλλάζει κατά 
ένα βήμα. Αφού ολοκληρωθεί η ρύθμιση θερμοκρασίας, το ψυγείο ξεκινά να λειτουργεί σύμφωνα με 
την καθορισμένη τιμή μετά από 15 δευτ. Η σειρά εναλλαγής είναι: 

 

5) Κλείδωμα/ξεκλείδωμα 
Όταν ο πίνακας ελέγχου θερμοκρασίας είναι κλειδωμένος, πρέπει να πατήσετε παρατεταμένα το 
πλήκτρο ρύθμισης θερμοκρασίας για 3 δευτερόλεπτα ώστε να τον ξεκλειδώσετε· όλες οι ενδείξεις 
LED θα αναβοσβήσουν για 2 δευτερόλεπτα μόλις ξεκλειδώσει ο πίνακας ελέγχου. Όταν ο πίνακας 
ελέγχου θερμοκρασίας δεν είναι κλειδωμένος, εάν δεν γίνει καμία ενέργεια χειρισμού του εντός 15 
δευτερολέπτων, θα μεταβεί αυτόματα σε κατάσταση κλειδώματος. 

 ρύθμιση 1 ρύθμιση 2 ρύθμιση 3 ρύθμιση 4
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4 Συντήρηση και φροντίδα του ψυγείου 
4.1 Γενικός καθαρισμός 
 Οι αγωγοί πίσω από το ψυγείο και στο έδαφος πρέπει να καθαρίζονται τακτικά ώστε να 
βελτιώνεται η ψυκτική τους απόδοση και η εξοικονόμηση ενέργειας. 

 Να ελέγχετε τακτικά το λάστιχο του ψυγείου για να βεβαιωθείτε ότι δεν έχει κατάλοιπα. Καθαρίστε 
το λάστιχο της πόρτας με ένα μαλακό πανί υγραμένο με σαπουνάδα ή διαλυμένο απορρυπαντικό. 

 Το εσωτερικό του ψυγείου πρέπει να καθαρίζεται τακτικά για να αποφύγετε τις οσμές. 
 Πριν από τον καθαρισμό του εσωτερικού, διακόψτε την παροχή ρεύματος και αφαιρέστε όλα τα 
τρόφιμα, τα ποτά, τα ράφια, τα συρτάρια κ.λπ. 

 Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί ή σφουγγάρι για να καθαρίσετε το εσωτερικό του ψυγείου με 
ένα διάλυμα δύο κουταλιών μαγειρικής σόδας σε ένα λίτρο χλιαρό νερό. Κατόπιν ξεβγάλτε με 
νερό και σκουπίστε το. Μετά τον καθαρισμό, ανοίξτε την πόρτα και αφήστε το να στεγνώσει 
φυσικά πριν ενεργοποιήσετε την παροχή ρεύματος. 

 Για σημεία στο εσωτερικό του ψυγείου που δεν καθαρίζονται εύκολα (όπως στενοί αρμοί, μικρά 
κενά ή γωνίες), συνιστάται να τα σκουπίζετε τακτικά με ένα μαλακό πανί, μια μαλακή βούρτσα 
κ.λπ. και, όποτε χρειάζεται, σε συνδυασμό με κάποια βοηθητικά εργαλεία (όπως λεπτά στικ), 
ώστε να διασφαλίσετε ότι δεν συσσωρεύονται ρυπογόνοι παράγοντες ή βακτήρια στα εν λόγω 
σημεία. 

 Μην χρησιμοποιείτε σαπούνι, απορρυπαντικό, στιλβωτικές σκόνες, καθαριστικά σε μορφή σπρέι 
κ.λπ., καθώς μπορεί να αφήσουν οσμές στο εσωτερικό του ψυγείου ή να μολύνουν τα τρόφιμα. 

 Καθαρίστε το πλαίσιο για μπουκάλια, τα ράφια και τα συρτάρια με ένα μαλακό πανί υγραμένο με 
σαπουνάδα ή με διαλυμένο απορρυπαντικό. Στεγνώστε με ένα μαλακό πανί ή περιμένετε να 
στεγνώσουν φυσικά. 

 Σκουπίστε την εξωτερική επιφάνεια του ψυγείου με ένα μαλακό 
πανί υγραμένο με σαπουνάδα, απορρυπαντικό κ.λπ. και κατόπιν 
στεγνώστε την. 

 Μην χρησιμοποιείτε σκληρές βούρτσες, ανοξείδωτο σύρμα 
καθαρισμού, συρματόβουρτσες, αποξεστικά (όπως 
οδοντόκρεμα), οργανικούς διαλύτες (όπως οινόπνευμα, ασετόν, 
banana oil κ.λπ.), βραστό νερό ή όξινες ή αλκαλικές ουσίες, που 
μπορούν να προκαλέσουν βλάβες στην επιφάνεια και στο 
εσωτερικό του ψυγείου. Το βραστό νερό και οι οργανικοί 
διαλύτες, όπως η βενζίνη, μπορεί να παραμορφώσουν ή να 
καταστρέψουν τα πλαστικά μέρη. 

 Μην βρέχετε απευθείας με νερό ή άλλα υγρά κατά τον καθαρισμό 
για να αποφύγετε ενδεχόμενο βραχυκύκλωμα ή αρνητικές 
επιδράσεις στις ηλεκτρικές μονώσεις. 

 Αποσυνδέστε το ψυγείο από το ρεύμα πριν από την απόψυξη και τον καθαρισμό. 

4.2 Καθαρισμός του γυάλινου ραφιού 
 Αφαιρέστε το συρτάρι του γυάλινου ραφιού· 

 Σηκώστε το εμπρός μέρος του γυάλινου ραφιού (περίπου 60°) 

και κατόπιν τραβήξτε το έξω· 

 Αφαιρέστε το γυάλινο ράφι και καθαρίστε το όπως χρειάζεται· 

 Ακολουθήστε την αντίστροφη διαδικασία για να εγκαταστήσετε το 

γυάλινο ράφι. 

4.3 Απόψυξη 
 Το ψυγείο βασίζεται στην αρχή λειτουργίας των κλιματιστικών και, συνεπώς, διαθέτει 
λειτουργία αυτόματης απόψυξης. Ο πάγος που σχηματίζεται λόγω αλλαγής εποχής ή 
θερμοκρασίας μπορεί επίσης να αφαιρεθεί χειροκίνητα, αποσυνδέοντας τη συσκευή από την 
παροχή ρεύματος ή σκουπίζοντας με μια στεγνή πετσέτα. 



 

16

4.4 Διαδικασία αφαίρεσης του γυάλινου ραφιού ελέγχου υγρασίας 
Μην προσπαθήσετε να τραβήξετε έξω το γυάλινο ράφι 
ελέγχου υγρασίας. Εάν χρειάζεται να αφαιρεθεί για λόγους καθαρισμού ή άλλους, ακολουθήστε τα 
βήματα που παρουσιάζονται παρακάτω: 
1) Ανοίξτε την πόρτα της συντήρησης, πιάστε την επάνω δεξιά γωνία του λάστιχου της πόρτας, 
τραβήξτε την προς τα έξω μέχρι να αποσπαστεί από την επάνω δεξιά γωνία της επένδυσης της 
πόρτας και κατόπιν πιάστε την επάνω πλευρά και τη δεξιά πλευρά του λάστιχου της πόρτας και 
τραβήξτε το προς έξω μέχρι να αποσπαστεί από την πόρτα· 
2) Αφαιρέστε τα δύο συρτάρια φρούτων και λαχανικών· 
3) Αφαιρέστε την ταινία στερέωσης στην πίσω πλευρά του ραφιού ελέγχου υγρασίας, χρησιμοποιήστε 
το χέρι σας για να σπρώξετε την πίσω πλευρά του ραφιού προς τα επάνω μέχρι να αποσπαστεί από 
το πλαίσιο του ραφιού με κλίση περίπου 10° και αφαιρέστε το γυαλί με πολύ μεγάλη προσοχή· 
4) Πιάστε την εμπρός ακμή του ραφιού ελέγχου υγρασίας, σηκώστε την προς τα επάνω περίπου 
στις 20° και κατόπιν αφαιρέστε το ράφι ελέγχου υγρασίας; 
5) Ακολουθήστε την αντίστροφη διαδικασία για τη συναρμολόγηση. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: για τη συναρμολόγηση του λάστιχου, πιέστε την επάνω δεξιά γωνία του λάστιχου μέσα 
στην επάνω δεξιά γωνία της επένδυσης της πόρτας, κατόπιν πιέστε την επάνω πλευρά και τη δεξιά 
πλευρά του λάστιχου μέσα στην επένδυση της πόρτας και, τέλος, πιέστε την αριστερή και την κάτω 
πλευρά του λάστιχου μέσα στην επένδυση της πόρτας. Αφού ολοκληρώσετε τη συναρμολόγηση, 
ελέγξτε εάν έχει γίνει σφικτά (δοκιμάστε να τραβήξετε ελαφρά το λάστιχο) και βεβαιωθείτε ότι η 
επιφάνεια του λάστιχου είναι επίπεδη. 

 

4.5 Διακοπή λειτουργίας 
 ∆ιακοπή ρεύματος: Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, ακόμη και το καλοκαίρι, τα τρόφιμα μέσα 
στη συσκευή μπορούν να διατηρηθούν για πολλές ώρες· κατά τη διάρκεια της διακοπής 
ρεύματος, ελαχιστοποιήστε το άνοιγμα της πόρτας και μην τοποθετήσετε άλλα νωπά τρόφιμα 
μέσα στη συσκευή. 

 Μη χρήση για μεγάλο χρονικό διάστημα: Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα και καθαρίστε 
την· κατόπιν, αφήστε ανοικτές τις πόρτες για να αποφύγετε τη δημιουργία οσμών. 

 Μετακόμιση: Πριν μεταφέρετε το ψυγείο, αφαιρέστε όλα τα αντικείμενα που περιέχει, 
σταθεροποιήστε με ταινία τα γυάλινα χωρίσματα, το συρτάρι λαχανικών, τα διαμερίσματα της 
κατάψυξης κ.λπ. και σφίξτε τα σκέλη οριζοντίωσης. Κλείστε τις πόρτες και ασφαλίστε τες με ταινία. 
Κατά τη μεταφορά, η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετηθεί ανάποδα ή οριζόντια, ή να υποβληθεί 
σε έντονους κραδασμούς· η κλίση κατά τη μεταφορά δεν πρέπει να υπερβεί τις 45°. 

  Η συσκευή πρέπει να λειτουργεί συνεχώς αφού τεθεί σε λειτουργία. Γενικά, η 
λειτουργία της συσκευής δεν πρέπει να διακόπτεται· αλλιώς, η ωφέλιμη διάρκεια 
ζωής ενδέχεται να επηρεαστεί αρνητικά. 
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5 Αντιμετώπιση προβλημάτων 
Μπορείτε να προσπαθήσετε να επιλύσετε τα ακόλουθα απλά προβλήματα μόνοι σας. 
Εάν δεν μπορείτε να τα επιλύσετε, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης μετά την 
πώληση. 

Η συσκευή δεν λειτουργεί 

Ελέγξτε εάν η τάση του ρεύματος είναι πολύ χαμηλή. 

Ελέγξτε εάν υπάρχει διακοπή ρεύματος ή εάν έχουν διακοπεί συγκεκριμένες 
γραμμές κυκλωμάτων. 

Ελέγξτε εάν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα ή εάν το φις κάνει καλή 
επαφή. 

Οσμή 

Τα τρόφιμα που αναδίδουν οσμές πρέπει να τυλίγονται σφικτά.  

Ελέγξτε μήπως έχει σαπίσει κάποιο τρόφιμο.  

Καθαρίστε το εσωτερικό του ψυγείου. 

Λειτουργία του συμπιεστή 
για πολύ χρόνο 

Η μακρόχρονη λειτουργία του συμπιεστή είναι φυσιολογική κατά το 
καλοκαίρι, όταν είναι υψηλή η θερμοκρασία του περιβάλλοντος. 

∆εν συνιστάται η τοποθέτηση υπερβολικά πολλών τροφίμων ταυτόχρονα στη 
συσκευή.  

Τα τρόφιμα πρέπει να κρυώσουν πριν τοποθετηθούν στη συσκευή.  

Οι πόρτες ανοίγουν πολύ συχνά. 

Το φως δεν ανάβει 
Ελέγξτε εάν το ψυγείο είναι συνδεδεμένο στο ρεύμα, καθώς και εάν έχει 
βλάβη το φωτιστικό σώμα. 

Οι πόρτες δεν κλείνουν 
σωστά 

Η πόρτα «βρίσκει» σε πακέτα τροφίμων. Το ψυγείο έχει κλίση. 

∆υνατός θόρυβος 
Ελέγξτε εάν το δάπεδο είναι επίπεδο και εάν το ψυγείο έχει τοποθετηθεί 
σταθερά.  

Ελέγξτε εάν τα αξεσουάρ έχουν τοποθετηθεί στις σωστές θέσεις. 

Το λάστιχο της πόρτας 
δεν κλείνει σφικτά 

Αφαιρέστε τα ξένα σώματα από το λάστιχο της πόρτας. 

Θερμάνετε το λάστιχο της πόρτας και κατόπιν κρυώστε το για να το 
επαναφέρετε (χρησιμοποιήστε πιστολάκι μαλλιών ή μια ζεστή πετσέτα για να 
το θερμάνετε). 

Υπερχειλίζει το δοχείο 
νερού 

Υπάρχουν πάρα πολλά τρόφιμα στο διαμέρισμα ή τα αποθηκευμένα τρόφιμα 
περιέχουν πάρα πολύ νερό, με αποτέλεσμα έντονη απόψυξη. Οι πόρτες δεν 
κλείνουν σωστά, με αποτέλεσμα τον σχηματισμό πάγου λόγω εισόδου αέρα 
και αυξημένης ποσότητας νερού λόγω της απόψυξης. 

Θερμό περίβλημα 

∆ιάχυση της θερμότητας του ενσωματωμένου συμπυκνωτή μέσω του 
περιβλήματος, που αποτελεί μέρος της κανονικής λειτουργίας. Όταν το 
περίβλημα θερμαίνεται λόγω υψηλής θερμοκρασίας του περιβάλλοντος και 
αποθήκευσης μεγάλης ποσότητας τροφίμων, συνιστάται να παρέχετε καλό 
αερισμό στη συσκευή για να διευκολύνετε τη διάχυση της θερμότητας. 

Επιφανειακή 
συμπύκνωση υδρατμών 

Η συμπύκνωση υδρατμών στην εξωτερική επιφάνεια και τα λάστιχα της 
πόρτας του ψυγείου είναι φυσιολογική όταν η υγρασία του περιβάλλοντος 
είναι πολύ υψηλή. Απλώς σκουπίστε την υγρασία με μια καθαρή πετσέτα. 

Μη φυσιολογικός 
θόρυβος 

Βόμβος: Ο συμπιεστής ενδέχεται να παράγει βόμβο κατά τη λειτουργία του, ο 
οποίος είναι ισχυρότερος κυρίως κατά την εκκίνηση ή τη διακοπή της 
λειτουργίας του. Αυτό είναι φυσιολογικό. 

Τρίξιμο: Το ψυκτικό που ρέει στο εσωτερικό της συσκευής ενδέχεται να 
προκαλεί ήχους τριξίματος, που είναι φυσιολογικό. 



make yourself at home
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