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ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ για την αγορά αυτού του προϊόντος
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αξιόπιστη απόδοση χωρίς προβλήματα.
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καταψύκτη
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1.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

Το επίπεδο κινδύνου υποδεικνύεται από τις ακόλουθες ενδείξεις.

Οποιαδήποτε μη συμμόρφωση με τις οδηγίες που σημειώνονται με αυτό το σύμβολο μπορεί να οδηγήσει σε ζημιά στο προϊόν ή να
θέσει σε κίνδυνο την προσωπική ασφάλεια του χρήστη.

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

Αυτό είναι ένα σύμβολο προσοχής.
Σύμβολο
προσοχής

Οι οδηγίες που επισημαίνονται με αυτό το σύμβολο απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή. Ανεπαρκής προσοχή μπορεί να οδηγήσει σε
ελαφρύ ή μέτριο τραυματισμό ή ζημιά στο προϊόν.

Αντιμετωπιση
προβληματων

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Συντήρηση
του οριζόντιου
καταψύκτη

Σύμβολο
προειδοποίησης

Κατάλληλη χρήση
του οριζόντιου
καταψύκτη

Αυτό είναι ένα σύμβολο απαγόρευσης.
Σύμβολο
απαγόρευσης

Πληροφορίες
ασφαλείας

Για την αποφυγή τραυματισμού του χρήστη ή άλλων προσώπων και υλικών ζημιών, αυτές
οι οδηγίες πρέπει να ακολουθούνται. Τυχόν λανθασμένη λειτουργία λόγω μη τήρησης των
οδηγιών μπορεί να προκαλέσει βλάβες, ζημιές ή ακόμα και θάνατο.

Παράρτημα

Risk Of
Fire / Flammable
Materials
Κίνδυνος
πυρκαγιάς
/ Εύφλεκτα υλικά

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
•

Αυτή η συσκευή προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε οικιακές και παρόμοιες
εφαρμογές, όπως χώροι κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και
άλλα περιβάλλοντα εργασίας, αγροικίες και πελάτες σε ξενοδοχεία, πανδοχεία και
άλλα περιβάλλοντα οικιστικού τύπου, περιβάλλοντα τύπου πανσιόν, εφαρμογές
τροφοδοσίας και παρόμοιες εφαρμογές που δεν αφορούν την λιανική.

•

Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων
παιδιών) με μειωμένες φυσικές, αισθητικές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη
εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν βρίσκονται υπό επιτήρηση ή καθοδήγηση σχετικά
με τη χρήση της συσκευής από κάποιο άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά
τους.
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Πληροφορίες
ασφαλείας
Κατάλληλη χρήση
του οριζόντιου
καταψύκτη
Συντήρηση
του οριζόντιου
καταψύκτη
Αντιμετωπιση
προβληματων
Παράρτημα

•

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

•

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί φθορές, θα πρέπει να αντικατασταθεί
από τον κατασκευαστή, το εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις ή κατάλληλα
εξουσιοδοτημένο άτομο, ώστε να αποφευχθούν οι κίνδυνοι.

•

Μην τοποθετείτε εκρηκτικές ουσίες, όπως φιάλες αεροζόλ με εύφλεκτο
προωθητικό, σε αυτήν τη συσκευή.

•

Η συσκευή πρέπει να αποσυνδέεται μετά τη χρήση και πριν από συντήρηση που
πραγματοποιεί ο χρήστης.

•

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διατηρείτε ελεύθερα από εμπόδια τα ανοίγματα

•

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλα

•
•

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην επιφέρετε βλάβη στο ψυκτικό κύκλωμα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές μέσα

•

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Παρακαλούμε απορρίψτε τον οριζόντιο καταψύκτη

•

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν τοποθετείτε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι το

•

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

•

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε καλώδια επέκτασης ή μη

•

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος λόγω αστάθειας της

•

Για να αποτρέψετε τυχόν παγίδευση παιδιών, διατηρείτε τα κλειδιά μακριά από
παιδιά και όχι κοντά στον οριζόντιο καταψύκτη (ή το ψυγείο) (ισχύει για προϊόντα
με κλειδαριές).

εξαερισμού στο περίβλημα της συσκευής ή στο σημείο εντοιχισμού.

μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης, εκτός από εκείνες που συνιστά ο
κατασκευαστής.

στους θαλάμους συντήρησης τροφίμων της συσκευής, εκτός εάν είναι του τύπου
που συνιστά ο κατασκευαστής.
σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς, καθώς περιέχει εύφλεκτο αέριο και
ψυκτικό μέσο.
καλώδιο τροφοδοσίας δεν παγιδεύεται ούτε υπόκειται σε βλάβη.

γειωμένους (δύο ακίδων) μετασχηματιστές.

συσκευής, πρέπει να στερεωθεί σύμφωνα με τις οδηγίες.
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ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος παγίδευσης παιδιών. Προτού απορρίψετε το παλιό σας ψυγείο ή οριζόντιο
καταψύκτη:
-Βγάλτε τις πόρτες.

•

Το ψυκτικό και το αφρώδες υλικό κυκλοπεντανίου που χρησιμοποιείται για τη
συσκευή είναι εύφλεκτα. Επομένως, όταν η συσκευή απορρίπτεται, πρέπει να
διατηρείται μακριά από οποιαδήποτε πηγή φωτιάς και να ανακτάται από μια ειδική
εταιρεία ανάκτησης με αντίστοιχες πιστοποιήσεις, χωρίς απόρριψη με καύση, έτσι
ώστε να αποφευχθεί η ζημιά στο περιβάλλον ή οποιαδήποτε άλλη βλάβη.

•

Για πόρτες ή καπάκια εφοδιασμένα με κλειδαριές, φυλάσσετε τα κλειδιά μακριά
από παιδιά και όχι κοντά στη συσκευή, προκειμένου τα παιδιά να μην μπορούν να
κλειδωθούν μέσα σε αυτήν.

Αντιμετωπιση
προβληματων

Ο οριζόντιος καταψύκτης πρέπει να αποσυνδεθεί από την πρίζα προτού επιχειρήσετε
την εγκατάσταση των εξαρτημάτων.

Συντήρηση
του οριζόντιου
καταψύκτη

•

Κατάλληλη χρήση
του οριζόντιου
καταψύκτη

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

Πληροφορίες
ασφαλείας

•

Παράρτημα
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Πληροφορίες
ασφαλείας

Για το πρότυπο ΕΕ:

Κατάλληλη χρήση
του οριζόντιου
καταψύκτη

•

Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και
άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές
δυνατότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον επιβλέπονται ή έχουν λάβει
οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους
κινδύνους που ενέχονται. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο
καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν θα πρέπει να γίνεται από παιδιά
χωρίς επιτήρηση. Τα παιδιά ηλικίας από 3 έως 8 ετών επιτρέπεται να γεμίζουν και να
αδειάζουν ψυκτικές συσκευές.

•

Για να αποφύγετε τη μόλυνση των τροφίμων, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

Συντήρηση
του οριζόντιου
καταψύκτη

– Το άνοιγμα της πόρτας για μεγάλα χρονικά διαστήματα μπορεί να προκαλέσει
σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας στους θαλάμους της συσκευής.
– Καθαρίζετε τακτικά επιφάνειες που μπορούν να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και
τα προσβάσιμα συστήματα αποστράγγισης.

Αντιμετωπιση
προβληματων

– Καθαρίζετε τις δεξαμενές νερού εάν δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για 48 ώρες.
Ξεπλύνετε το σύστημα ύδρευσης που συνδέεται με παροχή νερού εάν δεν έχει
αντληθεί νερό για 5 ημέρες. (Σημείωση 1)
– Φυλάσσετε το ωμό κρέας και ψάρι σε κατάλληλα δοχεία στον οριζόντιο
καταψύκτη, έτσι ώστε να μην έρχονται σε επαφή ή να στάζουν σε άλλα τρόφιμα.

Παράρτημα

– Οι θάλαμοι
κατάψυξης δύο αστέρων είναι κατάλληλοι για τη συντήρηση
προ-κατεψυγμένων τροφίμων, τη συντήρηση ή την παρασκευή παγωτού και την
κατασκευή παγοκύβων. (Σημείωση 2)
– Οι θάλαμοι ενός , δύο
και τριών
αστέρων δεν είναι κατάλληλοι για
την κατάψυξη φρέσκων τροφίμων. (Σημείωση 3)
– Για συσκευές χωρίς θάλαμο 4 αστέρων
: αυτή η ψυκτική συσκευή δεν είναι
κατάλληλη για κατάψυξη τροφίμων. (Σημείωση 4)
– Εάν η ψυκτική συσκευή πρόκειται να παραμείνει κενή για μεγάλο χρονικό
διάστημα, απενεργοποιήστε, ξεπαγώστε, καθαρίστε, στεγνώστε και αφήστε την
πόρτα ανοιχτή για να αποτρέψετε την ανάπτυξη μούχλας μέσα στη συσκευή.
Σημειώσεις 1, 2, 3, 4: Επιβεβαιώστε εάν ισχύει ανάλογα με το προϊόν σας.

•

Για ελεύθερη συσκευή: αυτή η ψυκτική συσκευή δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί
ως εντοιχισμένη συσκευή.

•

Οποιαδήποτε αντικατάσταση ή συντήρηση των λυχνιών LED πρέπει να εκτελείται
από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή αντίστοιχα εξουσιοδοτημένα
άτομα.
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ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΑΥΤΗ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Καρκίνο και αναπαραγωγικές βλάβες
-www.P65Warnings.ca.gov.

Πληροφορίες
ασφαλείας

Προειδοποιήσεις Πρότασης 65 της Πολιτείας της Καλιφόρνια:

Κατάλληλη χρήση
του οριζόντιου
καταψύκτη

ΣΩΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Προτού απορρίψετε τον παλιό σας οριζόντιο καταψύκτη ή ψυγείο:
• Αφαιρέστε την πόρτα ή το καπάκι ,έτσι ώστε να μην μπορούν να κρυφτούν ή να
παγιδευτούν παιδιά μέσα στην παλιά σας συσκευή.
Αφήστε τα ράφια στη θέση τους, ώστε τα παιδιά να μην μπορούν εύκολα να
σκαρφαλώσουν μέσα.

•

Εάν δεν ακολουθήσετε αυτές τις οδηγίες, μπορεί να προκληθεί θάνατος ή εγκεφαλική
βλάβη.

Χρησιμοποιείται εύφλεκτο αέριο και ψυκτικό. Είναι ευθύνη του καταναλωτή να συμμορφώνεται με τους
ομοσπονδιακούς και τους τοπικούς κανονισμούς κατά την απόρριψη αυτού του προϊόντος. Τα ψυκτικά
μέσα πρέπει να εκκενώνονται από εξουσιοδοτημένο τεχνικό ψυκτικού με πιστοποίηση EPA σύμφωνα
με τις καθιερωμένες διαδικασίες.
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Παράρτημα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Αντιμετωπιση
προβληματων

•

Συντήρηση
του οριζόντιου
καταψύκτη

Κίνδυνος ασφυξίας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ
ΜΕ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ
Πληροφορίες
ασφαλείας

Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας
για να αποσυνδέσετε τον οριζόντιο
καταψύκτη από την πρίζα. Πιάστε
σταθερά το φις και τραβήξτε το από
την πρίζα.

•

Μην καταστρέφετε το καλώδιο
τροφοδοσίας υπό οποιαδήποτε
συνθήκη. Για να διασφαλίσετε την
ασφαλή χρήση, μην χρησιμοποιείτε τη
συσκευή εάν το καλώδιο τροφοδοσίας
έχει υποστεί βλάβη ή το φις έχει
φθαρεί.

Κατάλληλη χρήση
του οριζόντιου
καταψύκτη

•

Συντήρηση
του οριζόντιου
καταψύκτη

•

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει
φθαρεί ή καταστραφεί, πρέπει να
αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή
ή από κέντρο σέρβις.

•

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
•

Αντιμετωπιση
προβληματων

•

Παράρτημα

•

•

Το φις τροφοδοσίας πρέπει να έρχεται
σε επαφή σταθερά με την πρίζα,
διαφορετικά μπορεί να προκληθεί
πυρκαγιά. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή
έχει γειωθεί σωστά.
Απενεργοποιήστε τη βαλβίδα του
διαρρέοντος αερίου και ανοίξτε
τις πόρτες και τα παράθυρα σε
περίπτωση διαρροής αερίου και άλλων
εύφλεκτων ουσιών. Μην αποσυνδέετε
τον οριζόντιο καταψύκτη και άλλες
ηλεκτρικές συσκευές από την πρίζα,
καθώς μπορεί να προκληθεί σπινθήρας
και πυρκαγιά.

Για διασφάλιση της ασφάλειας, δεν
συνιστάται η τοποθέτηση ρυθμιστών,
βραστήρων ρυζιού, φούρνων
μικροκυμάτων και άλλων συσκευών
πάνω στον οριζόντιο καταψύκτη, εκτός
εάν είναι του τύπου που συνιστά ο
κατασκευαστής. Μη χρησιμοποιείτε
ηλεκτρικές συσκευές στο εσωτερικό
των θαλάμων συντήρησης τροφίμων
της συσκευής.

•

•

Μην τοποθετείτε εύφλεκτα, εκρηκτικά,
πτητικά και πολύ διαβρωτικά
αντικείμενα στον οριζόντιο καταψύκτη,
προκειμένου να αποφύγετε ζημιές στο
προϊόν ή πυρκαγιές.
Μην τοποθετείτε εύφλεκτα αντικείμενα
κοντά στον οριζόντιο καταψύκτη για
την αποφυγή πυρκαγιάς.

Αυτό το προϊόν είναι οριζόντιος
καταψύκτης οικιακής χρήσης και
προορίζεται μόνο για συντήρηση
τροφίμων. Σύμφωνα με τα
εθνικά πρότυπα, οι καταψύκτες
οικιακής χρήσης δεν πρέπει να
χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς,
όπως συντήρηση αίματος, φαρμάκων
ή βιολογικών προϊόντων.
Μην τοποθετείτε εμφιαλωμένα ή
σφραγισμένα δοχεία υγρών, όπως
εμφιαλωμένες μπύρες και ροφήματα
στον οριζόντιο καταψύκτη για να
αποφύγετε τυχόν θραύσεις ή άλλες
ζημιές.
Θάλαμος κατάψυξης
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ
•

•

Μην ψεκάζετε και μην πλένετε τον
οριζόντιο καταψύκτη. Μην τοποθετείτε
τον οριζόντιο καταψύκτη σε υγρά μέρη
όπου εύκολα μπορεί να πιτσιλιστεί
με νερό, ώστε να μην επηρεαστεί η
ηλεκτρική μόνωση του οριζόντιου
καταψύκτη.

•

Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα
στο πάνω μέρος του οριζόντιου
καταψύκτη, λαμβάνοντας υπόψη ότι
ενδέχεται να πέσουν όταν ανοίγετε
την πόρτα και να προκληθούν
τραυματισμοί.

•

Βγάλτε το φις από την πρίζα σε
περίπτωση διακοπής ρεύματος ή
καθαρισμού. Μην συνδέετε τον
οριζόντιο καταψύκτη στην παροχή
ρεύματος εντός πέντε λεπτών
για να αποφύγετε τυχόν ζημιές
στον συμπιεστή λόγω διαδοχικών
εκκινήσεων.

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας
έχει υποστεί βλάβη, πρέπει
να αντικατασταθεί από τον
κατασκευαστή, το τμήμα συντήρησής
του ή σχετικούς επαγγελματίες για να
αποφευχθεί ο κίνδυνος.

Κατάλληλη χρήση
του οριζόντιου
καταψύκτη

Μην επιτρέπετε στα παιδιά να
μπαίνουν μέσα ή να ανεβαίνουν πάνω
στον οριζόντιο καταψύκτη για την
αποφυγή του εγκλεισμού τους σε
αυτόν και του τραυματισμού τους από
τυχόν πτώση του.

Πληροφορίες
ασφαλείας

•

Μην αποσυναρμολογείτε ή
ανακατασκευάζετε αυθαίρετα
τον οριζόντιο καταψύκτη και μην
προκαλείτε βλάβη στο κύκλωμα
ψυκτικού. Η συντήρηση της συσκευής
πρέπει να γίνεται από ειδικευμένο
τεχνικό.

•

Συντήρηση
του οριζόντιου
καταψύκτη

Μην παίρνετε τρόφιμα ή δοχεία με
βρεγμένα χέρια από τον θάλαμο
κατάψυξης όταν λειτουργεί ο
οριζόντιος καταψύκτης, ειδικά
μεταλλικά δοχεία, ώστε να αποφύγετε
τυχόν κρυοπαγήματα.
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Παράρτημα

•

Τα κενά μεταξύ του καπακιού και του
σώματος του οριζόντιου καταψύκτη
είναι μικρά. Μην τοποθετείτε τα
χέρια σας σε αυτές τις περιοχές για να
αποφύγετε τυχόν τραυματισμό των
δακτύλων σας. Ανοίγετε την πόρτα του
οριζόντιου καταψύκτη με προσοχή,
προκειμένου να αποφύγετε τυχόν
πτώση αντικειμένων.

Αντιμετωπιση
προβληματων

•

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
1. Ο οριζόντιος καταψύκτης ενδέχεται
3.
Πληροφορίες
ασφαλείας

2.

να μην λειτουργεί σωστά όταν
βρίσκεται για μεγάλο χρονικό
διάστημα υπό θερμοκρασίες
μικρότερες του κατώτατου ορίου για
το οποίο έχει σχεδιαστεί.

Κατάλληλη χρήση
του οριζόντιου
καταψύκτη

Τα αφρώδη ροφήματα δεν πρέπει
να αποθηκεύονται στον οριζόντιο
καταψύκτη ή σε θάλαμο με
χαμηλότερη θερμοκρασία. Ορισμένα
ροφήματα (όπως το παγωμένο νερό)
δεν πρέπει να πίνονται όταν είναι
πολύ παγωμένα.

4.

Συντήρηση
του οριζόντιου
καταψύκτη

5.

Μην υπερβαίνετε τον χρόνο
συντήρησης που συνιστάται από
τους κατασκευαστές τροφίμων για
οποιοδήποτε είδος τροφής, και
ιδιαίτερα για εμπορικά διαθέσιμα
τρόφιμα ταχείας κατάψυξης, σε
καταψύκτες τροφίμων και θαλάμους
ή θήκες κατεψυγμένων τροφίμων.
Αποφύγετε την υπερβολική αύξηση
της θερμοκρασίας των κατεψυγμένων
τροφίμων κατά την απόψυξη της
ψυκτικής συσκευής, όπως τύλιγμα
των κατεψυγμένων τροφίμων σε
πολλά φύλλα εφημερίδων.
Η αύξηση της θερμοκρασίας των
κατεψυγμένων τροφίμων κατά τη
μη αυτόματη απόψυξη, συντήρηση
ή καθαρισμό μπορεί να μειώσει τη
διάρκεια συντήρησης.

Αντιμετωπιση
προβληματων

ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Παράρτημα

Το ψυκτικό και το αφρώδες υλικό κυκλοπεντανίου του οριζόντιου καταψύκτη
είναι εύφλεκτα. Οι οριζόντιοι καταψύκτες που απορρίπτονται πρέπει να
απομονώνονται από τυχόν εστίες φωτιάς και δεν πρέπει να καίγονται.
Απορρίψτε τον οριζόντιο καταψύκτη σε εξειδικευμένη επαγγελματική
εταιρεία ανακύκλωσης για επεξεργασία, προκειμένου να αποφύγετε τυχόν
ζημιές στο περιβάλλον ή άλλους κινδύνους.
Αφαιρέστε την πόρτα του οριζόντιου καταψύκτη. Τα ράφια πρέπει να
τοποθετηθούν σωστά, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν ατυχήματα
εξαιτίας της εισόδου και του παιχνιδιού παιδιών στο εσωτερικό του
οριζόντιου καταψύκτη.
Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος:
Η παρούσα σήμανση δείχνει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να
απορρίπτεται με τα οικιακά απορρίμματα. Για να αποφύγετε πιθανή
βλάβη στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη
διάθεση αποβλήτων, ανακυκλώστε το υπεύθυνα για να προωθήσετε την
αειφόρο επαναχρησιμοποίηση υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη
χρησιμοποιημένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής
και συλλογής ή επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής όπου αγοράστηκε
το προϊόν. Εκεί θα παραλάβουν το προϊόν για ασφαλή περιβαλλοντική
ανακύκλωση.
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2.

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ

2.1 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
•

Ο οριζόντιος καταψύκτης πρέπει να
τοποθετηθεί σε καλά αεριζόμενο
εσωτερικό χώρο. Το δάπεδο πρέπει να
είναι επίπεδο και ανθεκτικό.

•

Πάνω από τον οριζόντιο καταψύκτη
πρέπει να υπάρχει κενό τουλάχιστον
70 cm και ο οριζόντιος καταψύκτης
πρέπει να τοποθετείται σε απόσταση
μεγαλύτερη των 20 cm από τον
τοίχο για διευκόλυνση της απαγωγής
θερμότητας.

Κατάλληλη χρήση
του οριζόντιου
καταψύκτη
Αντιμετωπιση
προβληματων
Παράρτημα

Φυλάσσετε μακριά από τη θερμότητα
και αποφύγετε το άμεσο ηλιακό
φως. Μην τοποθετείτε τον οριζόντιο
καταψύκτη σε μέρη με υγρασία για
να αποτρέψετε τη σκουριά ή την
υποβάθμιση της μόνωσης.

Συντήρηση
του οριζόντιου
καταψύκτη

•

Πριν από τη χρήση του οριζόντιου
καταψύκτη, αφαιρέστε όλα τα υλικά
συσκευασίας, συμπεριλαμβανομένων
των προστατευτικών στο κάτω μέρος,
των προστατευτικών από αφρώδες
υλικό και των ταινιών στο εσωτερικό
του οριζόντιου καταψύκτη, ξεκολλήστε
την προστατευτική μεμβράνη από
την πόρτα και το σώμα του οριζόντιου
καταψύκτη.

Πληροφορίες
ασφαλείας

•
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2.2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η πηγή φωτός σε αυτό το προϊόν
μπορεί να αντικατασταθεί μόνο από
εξειδικευμένους μηχανικούς.

•

•

Πληροφορίες
ασφαλείας

•

Κατάλληλη χρήση
του οριζόντιου
καταψύκτη
Συντήρηση
του οριζόντιου
καταψύκτη

•

Αντιμετωπιση
προβληματων

•

Παράρτημα

•

Η συσκευή πρέπει να βρίσκεται στην
πιο δροσερή περιοχή του δωματίου,
μακριά από συσκευές παραγωγής
θερμότητας ή αγωγούς θέρμανσης και
μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.
Αφήστε τα ζεστά τρόφιμα να
κρυώσουν σε θερμοκρασία δωματίου
πριν τα τοποθετήσετε στη συσκευή.
Το υπερβολικό γέμισμα της συσκευής
αναγκάζει τον συμπιεστή να
λειτουργεί περισσότερο. Τα τρόφιμα
που παγώνουν πολύ αργά μπορεί
να χάσουν την ποιότητά τους ή να
χαλάσουν.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε τυλίξει σωστά
τα τρόφιμα και στεγνώστε τα δοχεία
σκουπίζοντάς τα πριν τα τοποθετήσετε
στη συσκευή. Αυτό μειώνει τη
συσσώρευση παγετού μέσα στη
συσκευή.
Οι κάδοι συντήρησης της συσκευής
δεν πρέπει να είναι επενδυμένοι
με αλουμινόχαρτο, λαδόχαρτο ή
χαρτί. Οι επενδύσεις παρεμποδίζουν
την κυκλοφορία του κρύου αέρα,
καθιστώντας τη συσκευή λιγότερο
αποτελεσματική.
Οργανώστε και επισημάνετε
τα τρόφιμα για να μειώσετε τα
ανοίγματα της πόρτας και τις εκτενείς
αναζητήσεις. Αφαιρέστε όσο το
δυνατόν περισσότερα αντικείμενα
χρειάζεστε ταυτόχρονα και κλείστε την
πόρτα το συντομότερο δυνατό.

•

•

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:
Το παραπάνω κείμενο προορίζεται μόνο για
σκοπούς αναφοράς. Η διαμόρφωση εξαρτάται
από το εκάστοτε προϊόν ή τη δήλωση του
διανομέα

2.4 ΕΝΑΡΞΗ ΧΡΗΣΗΣ
•

Ο οριζόντιος καταψύκτης πρέπει να
παραμείνει ακίνητος για δύο ώρες
προτού συνδεθεί στο ρεύμα κατά την
πρώτη εκκίνηση.

•

Ο οριζόντιος καταψύκτης πρέπει να
λειτουργήσει για 2 έως 3 ώρες πριν
τοποθετήσετε φρέσκα ή κατεψυγμένα
τρόφιμα. Ο οριζόντιος καταψύκτης
πρέπει να έχει αρχίσει να λειτουργεί
τουλάχιστον 4 ώρες νωρίτερα το
καλοκαίρι, λαμβάνοντας υπόψη ότι
η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι
υψηλή.

2.3 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΛΑΜΠΑΣ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)
•

Αποσυνδέστε το τροφοδοτικό πριν
από την αντικατάσταση του λαμπτήρα.
Πιάστε το κάλυμμα του λαμπτήρα και
αφαιρέστε το.
Αποσυναρμολογήστε τον παλιό
λαμπτήρα ξεβιδώνοντας τον
αριστερόστροφα. Αντικαταστήστε
με έναν νέο λαμπτήρα (μέγιστο 15
W) βιδώνοντάς τον δεξιόστροφα και
βεβαιωθείτε ότι έχει στερεωθεί καλά
στη βάση λαμπτήρα.
Επανασυναρμολογήστε το κάλυμμα
της λυχνίας και συνδέστε ξανά τον
οριζόντιο καταψύκτη σας στην παροχή
ρεύματος.

Οποιαδήποτε αντικατάσταση ή
συντήρηση των λυχνιών LED πρέπει
να εκτελείται από τον κατασκευαστή,
τον αντιπρόσωπο σέρβις ή αντίστοιχα
εξουσιοδοτημένα άτομα.
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2.5 ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Λαβή (προαιρετικά)

Αποστράγγιση

Σχάρα
Πίνακας έλεγχος
θερμοκρασίας

Η χαμηλή θερμοκρασία του οριζόντιου
καταψύκτη μπορεί να διατηρήσει τα
τρόφιμα φρέσκα για μεγάλο χρονικό
διάστημα και χρησιμοποιείται κυρίως
για τη συντήρηση κατεψυγμένων
τροφίμων και την παραγωγή πάγου.

•

Ο οριζόντιος καταψύκτης είναι
κατάλληλος για να αποθηκεύετε
κρέας, ψάρι, γαρίδες, αρτοσκευάσματα
και άλλα τρόφιμα που δεν
καταναλώνονται βραχυπρόθεσμα. Μην
αποθηκεύετε υγρά σε εμφιαλωμένα
ή κλειστά δοχεία, όπως εμφιαλωμένη
μπύρα, ροφήματα κ.λπ.

•

Λάβετε υπόψη ότι τα τρόφιμα πρέπει
να καταναλώνονται πριν από την
ημερομηνία λήξης τους.

•
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Η τιμή της ικανότητας κατάψυξης
αναγράφεται στην πινακίδα
τεχνικών χαρακτηριστικών. Η
ταχύτητα κατάψυξης του προϊόντος
σχετίζεται με την ποσότητα των
αποθηκευμένων τροφίμων και τη
θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εάν
τοποθετηθεί υπερβολική ποσότητα μη
κατεψυγμένων τροφίμων ταυτόχρονα,
ο θερμοστάτης πρέπει να έχει
οριστεί στη μέγιστη ρύθμιση 24 ώρες
νωρίτερα ή να έχει προετοιμαστεί
πάγος για υποβοήθηση της ψύξης.
Τα τρόφιμα μεγάλου μεγέθους
πρέπει να χωρίζονται σε μικρά
κομμάτια, διαφορετικά, τα τρόφιμα
μεγάλου μεγέθους ή οι μεγάλες
ποσότητες τροφίμων δεν μπορούν να
καταψυχθούν εγκαίρως και ενδέχεται
να αλλοιωθούν.

Παράρτημα

•

Αντιμετωπιση
προβληματων

Η παραπάνω εικόνα προορίζεται μόνο για σκοπούς αναφοράς. Η διαμόρφωση εξαρτάται από το
εκάστοτε προϊόν ή τη δήλωση του διανομέα

Συντήρηση
του οριζόντιου
καταψύκτη

Καλώδιο τροφοδοσίας

Ντουλάπι

Κατάλληλη χρήση
του οριζόντιου
καταψύκτη

Καλάθι

Πληροφορίες
ασφαλείας

Λάμπα (προαιρετικά)

2.6 ΈΛΕΓΧΟΣ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑΣ

(2) Χρήση προϊόντων που δεν
συμμορφώνονται με τα νέα Ευρωπαϊκά
πρότυπα:

Πληροφορίες
ασφαλείας

(1) Χρήση προϊόντων που
συμμορφώνονται με τα νέα Ευρωπαϊκά
πρότυπα:

Κατάλληλη χρήση
του οριζόντιου
καταψύκτη

•

Συντήρηση
του οριζόντιου
καταψύκτη

•

Αντιμετωπιση
προβληματων

•

Συνδέστε τον οριζόντιο καταψύκτη
στην παροχή ρεύματος. Η ένδειξη
τροφοδοσίας “Power” (πράσινο LED)
ανάβει. Η ένδειξη λειτουργίας “Run”
(κόκκινο LED) ανάβει όταν λειτουργεί ο
συμπιεστής.

Παράρτημα

Η θερμοκρασία ρυθμίζεται με το
περιστροφικό κουμπί θερμοστάτη.
Οι αριθμοί “1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9”
δεν υποδεικνύουν συγκεκριμένη
θερμοκρασία. Όσο χαμηλότερος είναι
ο αριθμός, τόσο υψηλότερη είναι η
θερμοκρασία και το αντίθετο.

•

Οι τιμές “1-2-3” αντιστοιχούν σε ψύξη.
Οι τιμές “4-5-6-7-8-9” αντιστοιχούν σε
κατάψυξη.

•

Συνιστώμενη ρύθμιση: Ρύθμιση 6 για
κατάψυξη/ρύθμιση 2 για ψύξη

•

Το χαμηλότερο επίπεδο μπορεί να
παγώσει γρήγορα τα τρόφιμα σε
σύντομο χρονικό διάστημα. Εάν
πρόκειται να καταψύξετε ταυτόχρονα
μεγάλη ποσότητα τροφίμων,
συνιστάται να επιλέξετε την πιο ψυχρή
ρύθμιση 12 ώρες προτού προσθέσετε
τα τρόφιμα. Αφού καταψυχθούν
τα τρόφιμα, επαναφέρετε τη
θερμοκρασία στην κανονική τιμή.

•

•
•

•

Συνδέστε τον οριζόντιο καταψύκτη
στην παροχή ρεύματος. Η ένδειξη
τροφοδοσίας “Power” (πράσινο LED)
ανάβει. Η ένδειξη λειτουργίας “Run”
(κόκκινο LED) ανάβει όταν λειτουργεί ο
συμπιεστής.
Η θερμοκρασία ρυθμίζεται με το
περιστροφικό κουμπί θερμοστάτη.
Οι αριθμοί “1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8”
δεν υποδεικνύουν συγκεκριμένη
θερμοκρασία. Όσο χαμηλότερος είναι
ο αριθμός, τόσο υψηλότερη είναι η
θερμοκρασία και το αντίθετο.
Οι τιμές “1-2-3” αντιστοιχούν σε ψύξη.
Οι τιμές “4-5-6-7-8-SUPER”
αντιστοιχούν σε κατάψυξη.
Εάν επιλεγεί η θέση “SUPER”, ο
οριζόντιος καταψύκτης μεταβαίνει σε
λειτουργία ταχείας κατάψυξης και ο
συμπιεστής δεν σταματά να λειτουργεί
μέχρι να γυρίσετε το περιστροφικό
κουμπί σε κάποια άλλη θέση.
Το χαμηλότερο επίπεδο μπορεί να
παγώσει γρήγορα τα τρόφιμα σε
σύντομο χρονικό διάστημα. Εάν
πρόκειται να καταψύξετε ταυτόχρονα
μεγάλη ποσότητα τροφίμων,
συνιστάται να επιλέξετε την πιο ψυχρή
ρύθμιση 12 ώρες προτού προσθέσετε
τα τρόφιμα. Αφού καταψυχθούν
τα τρόφιμα, επαναφέρετε τη
θερμοκρασία στην κανονική τιμή.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:
Η παραπάνω εικόνα προορίζεται μόνο για
σκοπούς αναφοράς. Η διαμόρφωση εξαρτάται
από το εκάστοτε προϊόν ή τη δήλωση του
διανομέα
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ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΙΖΌΝΤΙΟΥ ΚΑΤΑΨΎΚΤΗ

•

•

Το εσωτερικό του οριζόντιου
καταψύκτη πρέπει να καθαρίζεται
τακτικά για να αποφεύγονται οι
δυσάρεστες οσμές.

Καθαρίστε τα καλάθια με ένα μαλακό
πανί με σαπουνόνερο ή αραιωμένο
απορρυπαντικό. Στεγνώστε με ένα
μαλακό πανί ή αφήστε να στεγνώσει
φυσικά.

•

•

Σκουπίστε την εξωτερική επιφάνεια
του οριζόντιου καταψύκτη με
ένα μαλακό πανί βρεγμένο με
σαπουνόνερο, απορρυπαντικό
κ.λπ. και, στη συνέχεια, στεγνώστε
σκουπίζοντας.

•

Μην χρησιμοποιείτε σκληρές
βούρτσες, μεταλλικά σφουγγάρια,
συρματόβουρτσες, αποξεστικά (όπως
οδοντόκρεμα), οργανικούς διαλύτες
(όπως οινόπνευμα, ασετόν, λάδι
μπανάνας κ.λπ.), βραστό νερό, όξινα
ή αλκαλικά στοιχεία που μπορεί να
προκαλέσουν βλάβη στην επιφάνεια
και το εσωτερικό του οριζόντιου
καταψύκτη. Το βραστό νερό και οι
οργανικοί διαλύτες, όπως η βενζίνη,
ενδέχεται να παραμορφώσουν ή να
καταστρέψουν τα πλαστικά μέρη.

•

Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν
από τον καθαρισμό και αφαιρέστε όλα
τα τρόφιμα, τα καλάθια, τα ράφια κ.λπ.

•

Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί
ή σφουγγάρι για να καθαρίσετε το
εσωτερικό του οριζόντιου καταψύκτη
με δύο κουταλιές της σούπας
μαγειρική σόδα και ένα λίτρο ζεστό
νερό. Στη συνέχεια ξεπλύνετε με νερό
και σκουπίστε. Μετά τον καθαρισμό,
ανοίξτε την πόρτα και αφήστε το
ψυγείο να στεγνώσει φυσικά πριν
ενεργοποιήσετε το ρεύμα.
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•

Αντιμετωπιση
προβληματων

Ελέγχετε τακτικά το λάστιχο της
πόρτας για να βεβαιωθείτε ότι δεν
υπάρχουν κατάλοιπα. Καθαρίστε το
λάστιχο της πόρτας με ένα μαλακό
πανί βρεγμένο με σαπουνόνερο ή
αραιωμένο απορρυπαντικό.

Μην χρησιμοποιείτε σαπούνι,
απορρυπαντικό, σκόνη καθαρισμού,
σπρέι καθαρισμού κ.λπ., καθώς
ενδέχεται να προκαλέσουν οσμές στο
εσωτερικό του οριζόντιου καταψύκτη
ή να επιμολύνουν τα τρόφιμα.

Η σκόνη πίσω από τον οριζόντιο
καταψύκτη και στο δάπεδο πρέπει
να απομακρύνεται τακτικά για τη
βελτίωση της απόδοσης ψύξης και για
εξοικονόμηση ενέργειας.

Συντήρηση
του οριζόντιου
καταψύκτη

•

3.1 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Κατάλληλη χρήση
του οριζόντιου
καταψύκτη

Για τα σημεία του οριζόντιου
καταψύκτη που είναι δύσκολο να
καθαριστούν (όπως στενές εγκοπές,
κενά ή γωνίες), συνιστάται να τα
σκουπίζετε τακτικά με ένα μαλακό
πανί, ένα μαλακό πινέλο κ.λπ. Όταν
είναι απαραίτητο, χρησιμοποιείτε
βοηθητικά εργαλεία (όπως
μπατονέτες) για να βεβαιωθείτε ότι
δεν συσσωρεύονται μολυσματικοί
παράγοντες ή βακτήρια σε αυτά τα
σημεία.

Πληροφορίες
ασφαλείας

•

Ο οριζόντιος καταψύκτης έχει σχεδιαστεί
για χρήση όλο τον χρόνο και απαιτεί
ελάχιστο καθαρισμό και συντήρηση.
Συνιστάται να καθαρίζετε τακτικά τον
οριζόντιο καταψύκτη, έτσι ώστε να
διατηρήσετε τη σωστή λειτουργία του και
την έλλειψη οσμών.

•

Μην ξεπλένετε απευθείας με νερό ή
άλλα υγρά κατά τον καθαρισμό για να
αποφύγετε βραχυκύκλωμα και να μην
επηρεάσετε την ηλεκτρική μόνωση
λόγω διαποτισμού.

3.3 ΔΙΑΚΟΠΗ ΧΡΗΣΗΣ
Διακοπή ρεύματος: Σε περίπτωση
διακοπής ρεύματος, ακόμα κι αν
είναι καλοκαίρι, τα τρόφιμα μέσα στη
συσκευή μπορούν να συντηρηθούν
για αρκετές ώρες. Κατά τη διάρκεια
της διακοπής ρεύματος, θα πρέπει
να μειώσετε τον χρόνο ανοίγματος
της πόρτας και δεν θα πρέπει να
τοποθετείτε επιπλέον φρέσκα τρόφιμα
μέσα στη συσκευή.

•

Παρατεταμένη διακοπή χρήσης:
Αποσυνδέστε τον οριζόντιο
καταψύκτη που δεν έχει
χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό
διάστημα για καθαρισμό. Κρατήστε
την πόρτα ανοιχτή για να αποφύγετε
τυχόν δυσάρεστες οσμές.

•

Μετακίνηση: Μην γυρίζετε τον
οριζόντιο καταψύκτη προς τα επάνω
και μην τον ανακινείτε. Η γωνία
μεταφοράς δεν πρέπει να είναι
μεγαλύτερη από 45°. Μην κρατάτε την
πόρτα και τους μεντεσέδες κατά τη
μετακίνηση αυτής της μονάδας.

Πληροφορίες
ασφαλείας

•

Κατάλληλη χρήση
του οριζόντιου
καταψύκτη
Συντήρηση
του οριζόντιου
καταψύκτη

Αποσυνδέστε τον οριζόντιο καταψύκτη για
απόψυξη και καθαρισμό.

Αντιμετωπιση
προβληματων

3.2 ΑΠΟΨΥΞΗ
Πρέπει να ξεπαγώσετε τον οριζόντιο
καταψύκτη χειροκίνητα.

•

Παράρτημα

•

Αποσυνδέστε τον οριζόντιο
καταψύκτη και ανοίξτε την πόρτα του.
Αφαιρέστε τα τρόφιμα και τα καλάθια
πριν τον ξεπαγώσετε. Ανοίξτε την
οπή αποστράγγισης (και τοποθετήστε
ένα δοχείο στην έξοδο). Ο πάγος στο
εσωτερικό λιώνει φυσικά, σκουπίστε το
νερό απόψυξης με ένα στεγνό, μαλακό
πανί. Μόλις ο παγετός μαλακώσει,
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία
ξύστρα πάγου για να επιταχύνετε τη
διαδικασία απόψυξης.

Συνιστάται η συνεχής λειτουργία μετά την
εκκίνηση του οριζόντιου καταψύκτη. Μην
διακόπτετε τη λειτουργία του οριζόντιου
καταψύκτη υπό κανονικές συνθήκες,
προκειμένου να μην επηρεάσετε τη διάρκεια
ζωής του.

Αφαιρέστε τα τρόφιμα και
τοποθετήστε τα σε κάποιο δροσερό
μέρος κατά την απόψυξη.

Μην χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή μέσα
εκτός από αυτά που συνιστά ο κατασκευαστής
για την επιτάχυνση της απόψυξης. Μην
επιφέρετε βλάβη στο ψυκτικό κύκλωμα.
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Τα παρακάτω απλά ζητήματα μπορούν να επιλυθούν από τον χρήστη. Καλέστε το τμήμα
εξυπηρέτησης μετά την πώληση εάν τα προβλήματα παραμένουν.

Είναι φυσιολογικό ο οριζόντιος καταψύκτης να λειτουργεί για μεγαλύτερο
χρονικό διάστημα το καλοκαίρι, καθώς η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι
υψηλότερη.
Μην τοποθετείτε υπερβολικά πολλά τρόφιμα στον οριζόντιο καταψύκτη
ταυτόχρονα.
Μην τοποθετείτε τρόφιμα στον οριζόντιο καταψύκτη προτού κρυώσουν.
Συχνό άνοιγμα της πόρτας του οριζόντιου καταψύκτη.
Παχύ στρώμα παγετού (απαιτείται απόψυξη).

Το φως δεν
λειτουργεί

Ελέγξτε εάν ο οριζόντιος καταψύκτης είναι συνδεδεμένος στην τροφοδοσία
ρεύματος ή εάν το φως έχει υποστεί βλάβη.

Η πόρτα δεν κλείνει
σωστά

Η πόρτα του οριζόντιου καταψύκτη παρεμποδίζεται από συσκευασίες
τροφίμων.
Υπερβολική ποσότητα τροφίμων.
Μη σωστά οριζοντιωμένος οριζόντιος καταψύκτης.

Δυνατός θόρυβος

Ελέγξτε εάν το δάπεδο είναι επίπεδο και εάν ο οριζόντιος καταψύκτης έχει
τοποθετηθεί σε σταθερή επιφάνεια.
Ελέγξτε εάν τα εξαρτήματα του οριζόντιου καταψύκτη έχουν τοποθετηθεί
σωστά.

Δυσκολία
ανοίγματος της
πόρτας

Μετά την ψύξη, θα υπάρχει διαφορά πίεσης μεταξύ του εσωτερικού και
του εξωτερικού του οριζόντιου καταψύκτη, με αποτέλεσμα τη δυσκολία
ανοίγματος της πόρτας. Αυτό είναι ένα φυσιολογικό φαινόμενο.

Υπερβολικά θερμά
Το περίβλημα του οριζόντιου καταψύκτη ενδέχεται να εκπέμπει θερμότητα
πλευρικά τοιχώματα κατά τη λειτουργία, ειδικά το καλοκαίρι. Αυτό προκαλείται από την
ακτινοβολία του συμπυκνωτή και είναι φυσιολογικό φαινόμενο.
Επιφανειακή
συμπύκνωση
υδρατμών

Συμπύκνωση: Αυτό το φαινόμενο μπορεί να γίνει αντιληπτό στην εξωτερική
επιφάνεια και τις στεγανοποιήσεις της πόρτας του οριζόντιου καταψύκτη
όταν η υγρασία περιβάλλοντος είναι υψηλή. Αυτό πρόκειται για φυσιολογικό
φαινόμενο και μπορείτε να σκουπίσετε τη συμπύκνωση με μια στεγνή
πετσέτα.

Ήχος ροής αέρα
Βόμβος
Θόρυβος

Τα ψυκτικά που κυκλοφορούν στους σωλήνες προκαλούν θόρυβο και
βόμβο. Αυτό είναι ένα φυσιολογικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ψύξη.
Η λειτουργία του συμπιεστή προκαλεί βόμβο, ειδικά κατά την ενεργοποίηση
και την απενεργοποίηση.
Η ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ή η ηλεκτρική βαλβίδα προκαλεί θόρυβο.
Αυτό είναι ένα φυσιολογικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει τη λειτουργία.
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Παρατεταμένη
λειτουργία του
συμπιεστή

Αντιμετωπιση
προβληματων

Τα τρόφιμα με έντονη μυρωδιά πρέπει να τυλίγονται καλά.
Ελέγξτε αν τα τρόφιμα έχουν χαλάσει.
Ελέγξτε εάν το εσωτερικό χρειάζεται καθαρισμό.

Συντήρηση
του οριζόντιου
καταψύκτη

Οσμή

Κατάλληλη χρήση
του οριζόντιου
καταψύκτη

Ελέγξτε εάν ο οριζόντιος καταψύκτης είναι συνδεδεμένος στο ρεύμα.
Χαμηλή τάση.
Ελέγξτε εάν ο διακόπτης έλεγχος θερμοκρασίας έχει ρυθμιστεί σωστά.
Διακοπή ρεύματος ή καμμένη ασφάλεια.

Πληροφορίες
ασφαλείας

Δυσλειτουργία

5.

ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ

Οδηγίες εγκατάστασης
Πληροφορίες
ασφαλείας

Για συσκευές ψύξης με κλιματική κλάση
Ανάλογα με την κλιματική κλάση, αυτή η ψυκτική συσκευή προορίζεται για χρήση σε
εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος όπως αυτό που καθορίζεται στον ακόλουθο πίνακα.
Η κλιματική κλάση βρίσκεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών. Το προϊόν ενδέχεται να μην
λειτουργεί σωστά σε θερμοκρασίες εκτός του καθορισμένου εύρους.

Κατάλληλη χρήση
του οριζόντιου
καταψύκτη

Μπορείτε να βρείτε την κλιματική κλάση στην ετικέτα στο εξωτερικό του οριζόντιου
καταψύκτη σας

Συντήρηση
του οριζόντιου
καταψύκτη

Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας
Ο οριζόντιος καταψύκτης έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί κανονικά εντός του εύρους
θερμοκρασίας που καθορίζεται από την κλάση του.
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος °C

Αντιμετωπιση
προβληματων

Κατηγορία

Σύμβολο

IEC 62552
(ISO 15502)

ISO 8561

Εκτεταμένο εύκρατο

SN

+10 έως +32

+10 έως +32

Εύκρατο

N

+16 έως +32

+16 έως +32

Υποτροπικό

ST

+16 έως +38

+18 έως +38

Τροπικό

T

+16 έως +43

+18 έως +43

Παράρτημα

ΣΗΜΕΊΩΣΗ
Η απόδοση ψύξης και η κατανάλωση ισχύος του οριζόντιου καταψύκτη ενδέχεται να επηρεαστούν
από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, τη συχνότητα ανοίγματος της πόρτας και τη θέση του οριζόντιου
καταψύκτη. Συνιστούμε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις θερμοκρασίας όπως απαιτείται.
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ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ
Τα εξαρτήματα στον παρακάτω πίνακα μπορούν να αποκτηθούν από τον πάροχο
τεχνικής εξυπηρέτησης

Τουλάχιστον 7 χρόνια μετά την
κυκλοφορία του μοντέλου

Αισθητήρας
θερμοκρασίας

Επαγγελματικό προσωπικό
συντήρησης

Τουλάχιστον 7 χρόνια μετά την
κυκλοφορία του μοντέλου

Πλακέτα
τυπωμένου
κυκλώματος

Επαγγελματικό προσωπικό
συντήρησης

Τουλάχιστον 7 χρόνια μετά την
κυκλοφορία του μοντέλου

Πηγή φωτός

Επαγγελματικό προσωπικό
συντήρησης

Τουλάχιστον 7 χρόνια μετά την
κυκλοφορία του μοντέλου

Λαβή πόρτας

Επαγγελματίες τεχνικοί και
τελικοί χρήστες

Τουλάχιστον 7 χρόνια μετά την
κυκλοφορία του μοντέλου

Μεντεσέδες πόρτας Επαγγελματίες τεχνικοί και
τελικοί χρήστες

Τουλάχιστον 7 χρόνια μετά την
κυκλοφορία του μοντέλου

Ράφια

Επαγγελματίες τεχνικοί και
τελικοί χρήστες

Τουλάχιστον 7 χρόνια μετά την
κυκλοφορία του μοντέλου

Καλάθια

Επαγγελματίες τεχνικοί και
τελικοί χρήστες

Τουλάχιστον 7 χρόνια μετά την
κυκλοφορία του μοντέλου

Λάστιχα πόρτας

Επαγγελματίες τεχνικοί και
τελικοί χρήστες

Τουλάχιστον 10 χρόνια μετά την
κυκλοφορία του μοντέλου

Αγαπητέ πελάτη,
1. Εάν θέλετε να επιστρέψετε ή να αντικαταστήσετε το προϊόν, επικοινωνήστε με το
κατάστημα αγοράς.
Φροντίστε να έχετε μαζί σας την απόδειξη αγοράς.
2. Εάν το προϊόν σας χαλάσει και πρέπει να επισκευαστεί, επικοινωνήστε με τον πάροχο
υπηρεσιών μετά την πώληση.
Το συντομότερο διάστημα για την παροχή ανταλλακτικών μετά την πώληση είναι
15 εργάσιμες ημέρες.
ΣΗΜΕΊΩΣΗ
Μπορείτε να λάβετε τις πληροφορίες μοντέλου στη βάση δεδομένων του προϊόντος, καθώς επίσης και
το αναγνωριστικό μοντέλου, μέσω μιας ιστοσελίδας, σαρώνοντας τον κωδικό QR, εάν υπάρχει, στην
ετικέτα ενεργειακής απόδοσης του προϊόντος.
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Επαγγελματικό προσωπικό
συντήρησης

Αντιμετωπιση
προβληματων

Θερμοστάτης

Συντήρηση
του οριζόντιου
καταψύκτη

Ελάχιστος χρόνος που απαιτείται για
παροχή

Κατάλληλη χρήση
του οριζόντιου
καταψύκτη

Παρέχεται από

Πληροφορίες
ασφαλείας

Εξάρτημα
παραγγελίας

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Πληροφορίες
ασφαλείας

Μοντέλο
Όγκος θαλάμου συντήρησης φρέσκων τροφίμων
Όγκος θαλάμου συντήρησης κατεψυγμένων τροφίμων

Κατάλληλη χρήση
του οριζόντιου
καταψύκτη

Θερμοκρασία συντήρησης

Συντήρηση
του οριζόντιου
καταψύκτη

Κατηγορία οικιακών συσκευών

Κατανάλωση ενέργειας
Κατανάλωση ενέργειας __kWh ανά έτος, σύμφωνα με αποτελέσματα τυπικών δοκιμών
για 24 ώρες.
Ταξινόμηση ενέργειας
EU Ecolabel

Αντιμετωπιση
προβληματων

Τύπος απόψυξης
Κλιματική κλάση
Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ _°C και
_°C.

Παράρτημα

Αερομεταφερόμενος ακουστικός θόρυβος
Χρόνος ανόδου θερμοκρασίας
Ικανότητα κατάψυξης
Ονομαστική τάση
Ονομαστικό ρεύμα
Συνολικές διαστάσεις (Υ × Π × Β)
Διαστάσεις συσκευής (Υ × Π × Β)
Συνολικός μεικτός όγκος (L)
Συνολικός όγκος τροφίμων (L)
Συνολικός όγκος (L)
Καθαρό βάρος (kg)

EL-20

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΡΟΧΩΝ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)

Πληροφορίες
ασφαλείας

3. Τοποθετήστε το κάτω προστατευτικό δίπλα στον
οριζόντιο καταψύκτη.

4. Γείρετε το προϊόν στο κάτω προστατευτικό (μην
το αφήσετε ξαπλωμένο στο πλάι για μεγάλο χρονικό
διάστημα).

5. Προσαρτήστε τους τροχούς με το κατσαβίδι.

6. Οι τροχοί έχουν εγκατασταθεί.

Συντήρηση
του οριζόντιου
καταψύκτη

2. Τροχοί, βίδες και κατσαβίδι.

Κατάλληλη χρήση
του οριζόντιου
καταψύκτη

1. Τροχοί και βίδες στο κουτί.

Αντιμετωπιση
προβληματων
Παράρτημα

EL-21

Πληροφορίες
ασφαλείας
Κατάλληλη χρήση
του οριζόντιου
καταψύκτη

8. Επαναχρησιμοποιήστε τη βίδα που αφαιρέσατε
στο προηγούμενο βήμα και στερεώστε τον τροχό
χρησιμοποιώντας τις βίδες από το κουτί.

9. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης.

10. Σηκώστε ξανά όρθιο τον οριζόντιο καταψύκτη
(διατηρήστε τον οριζόντιο καταψύκτη όρθιο για
περισσότερες από 6 ώρες προτού συνδέσετε το
ρεύμα.)

11. Ασφαλίστε τη λαβή στην πόρτα.

12. Τοποθετήστε τα δύο άκρα του καλύμματος της
λαβής στην υποδοχή και, στη συνέχεια, πιέστε στο
κέντρο του καλύμματος.

Συντήρηση
του οριζόντιου
καταψύκτη

7. Αφαιρέστε τη βίδα με ένα κατσαβίδι.

Αντιμετωπιση
προβληματων
Παράρτημα

EL-22

Πληροφορίες
ασφαλείας

Κατάλληλη χρήση
του οριζόντιου
καταψύκτη

Συντήρηση
του οριζόντιου
καταψύκτη
Αντιμετωπιση
προβληματων
Παράρτημα

