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ΑΓΑΠΗΤΕ ΠΕΛΑΤΗ: 
 
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτόν τον καταψύκτη. Για να διασφαλιστεί ότι έχετε την 
καλύτερη απόδοση από τον νέο καταψύκτη που αγοράσατε, παρακαλούμε να βρείτε λίγο χρόνο 
για να διαβάσετε τις απλές οδηγίες που υπάρχουν σε αυτό το φυλλάδιο. Παρακαλούμε να 
διασφαλίσετε ότι η απόρριψη του υλικού συσκευασίας εκτελείται σύμφωνα με τις τρέχουσες 
περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Κατά την απόρριψη οποιωνδήποτε εξαρτημάτων του καταψύκτη, 
παρακαλείστε να επικοινωνείτε με το τοπικό τμήμα απόρριψης αποβλήτων για να λάβετε οδηγίες 
σχετικά με την ασφαλή απόρριψή τους. Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τον 
σκοπό για τον οποίο προορίζεται. 
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1 Προειδοποιήσεις ασφαλείας 
 

1.1 Προειδοποίηση 

 

Προειδοποίηση: κίνδυνος πυρκαγιάς/ εύφλεκτα υλικά 

 

Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση ή για χρήση σε παρόμοιους χώρους όπως 

κουζίνες προσωπικού που βρίσκονται σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας, 
αγροικίες και από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα περιβάλλοντα τύπου κατοικίας, 
 
περιβάλλοντα τύπου μικρού ξενοδοχείου (bed and breakfast), τροφοδοσία και παρόμοιες 
εφαρμογές που δεν περιλαμβάνονται στην λιανική πώληση. 

Αυτή Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των 

παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς 
σχετική εμπειρίας και γνώσεις, εκτός και αν υπάρχει επίβλεψη ή καθοδήγηση αναφορικά με τη 
χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. 

Τα παιδιά  πρέπει να εποπτεύονται για να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. 

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί φθορά, θα πρέπει να αντικαθίσταται από τον κατασκευαστή, 
τον αντιπρόσωπο σέρβις ή άλλους αρμόδιους τεχνικούς, για την αποφυγή κινδύνων. 

Μην  αποθηκεύετε εκρηκτικές ουσίες όπως όπως δοχείο με αερολύματα με εύφλεκτο 

προωθητικό σε αυτή τη συσκευή. 

Η  πρέπει να αποσυνδέεται από το φις μετά τη χρήση και πριν από την εκτέλεση εργασιών 

συντήρησης από τον χρήστη στη συσκευή. 

Προειδοποίηση: Διατηρείτε ελεύθερες τις οπές εξαερισμού στο περίβλημα της συσκευής ή 

την ενσωματωμένη δομή της, απομακρύνοντας τυχόν εμπόδια. 

Προειδοποίηση: Μην χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή οποιαδήποτε άλλα μέσα για να 

επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης, παρά μόνο εκείνα που συνιστώνται από τον κατασκευαστή. 

Προειδοποίηση: Μην προκαλείτε φθορές στο κύκλωμα ψυκτικού μέσου. 

Προειδοποίηση: Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές εντός των θαλάμων 

αποθήκευσης τροφίμων της συσκευής, εκτός εάν ο κατασκευαστής συνιστά αυτόν τον τύπο 
συσκευών. 

Προειδοποίηση: Παρακαλείτε να απορρίπτετε τη συσκευή σύμφωνα με τους κανονισμούς 

που ισχύουν για την περιοχή σας καθώς περιέχει εύφλεκτο και εκρηκτικό αέριο και ψυκτικό μέσο. 

Προειδοποίηση: Όταν τοποθετείτε τη συσκευή στη θέση της, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο 

τροφοδοσίας δεν έχει παγιδευτεί ή υποστεί φθορά. 

Προειδοποίηση: Μην τοποθετείτε πολύπριζα ή φορητές παροχές ρεύματος στην πίσω 

πλευρά της συσκευής. 

Μην χρησιμοποιείτε καλώδια προέκτασης ή προσαρμογείς χωρίς γείωση (δύο πόλων). 

Προειδοποίηση: Κίνδυνος παγίδευσης παιδιού. Πριν να απορρίψετε το παλαιό ψυγείο ή τον 

παλαιό καταψύκτη σας: 
-Αφαιρέστε τις πόρτες. 
-Αφήστε τα ράφια στη θέση τους ώστε να μην μπορούν τα παιδιά να εισέλθουν στη συσκευή. 

Ο καταψύκτης πρέπει να αποσυνδέεται από την πηγή τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος πριν 

από οποιαδήποτε προσπάθεια σύνδεσης παρελκόμενου.   

ασφαλείας 

1.1 
Προειδοποίηση 
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Το ψυκτικό μέσο και το κυψελωτό υλικό από κυκλοπεντάνιο που χρησιμοποιείται για τη 

συσκευή είναι εύφλεκτα. Επομένως, όταν η συσκευή αχρηστευτεί, θα παραμένει μακριά από 
οποιαδήποτε εστία φωτιάς και θα ανακτάται από ειδική εταιρεία ανάκτησης αποβλήτων που 
διαθέτει αντίστοιχη πιστοποίηση που δεν θα τα απορρίψει μέσω καύσης για να αποφευχθεί η 
καταστροφή του περιβάλλοντος ή οποιαδήποτε άλλη καταστροφή. 

Είναι αναγκαίο να χρησιμοποιούνται πόρτες και καπάκια που κλειδώνουν ενώ τα κλειδιά πρέπει 

να φυλάσσονται μακριά από παιδιά και να μην βρίσκονται κοντά στη συσκευή προκειμένου να 
αποφευχθεί τυχόν παγίδευση των παιδιών εντός της συσκευής. 

Σχετικά με την προδιαγραφή EU: Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά 

ηλικίας 8 ετών και άνω καθώς και από άτομα μειωμένης σωματικής, αισθητηριακής ή πνευματικής 
ικανότητας ή άτομα που δεν διαθέτουν εμπειρία και γνώσεις εάν εποπτεύονται ή τους παρέχονται 
οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και αντιλαμβάνονται τους κινδύνους 
που διατρέχουν. Δεν επιτρέπεται στα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή. Απαγορεύεται να 
εκτελείται ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής από παιδιά χωρίς επίβλεψη. Επιτρέπεται 
σε παιδιά ηλικίας 3 έως 8 ετών να φορτώνουν και να ξεφορτώνουν ηλεκτρικές συσκευές. 

Για να μη μολυνθούν τα τρόφιμα ακολουθείστε τις ακόλουθες οδηγίες: 

 Το άνοιγμα της πόρτας για μεγάλες περιόδους μπορεί να προκαλέσει σημαντική αύξηση της 
θερμοκρασίας στα διαμερίσματα της συσκευής. 

 Καθαρίζετε τακτικά τις επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα και με τα προσβάσιμα 
συστήματα αποστράγγισης. 

 Καθαρίστε τα δοχεία νερού εάν δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για 48 ώρες. Ξεπλύνετε το σύστημα 
νερού που είναι συνδεδεμένο με μια παροχή νερού εάν δεν έχει αντληθεί νερό από αυτό για 5 
ημέρες (σημείωση 1) 

 Αποθηκεύστε ωμό κρέας και ψάρι σε κατάλληλα δοχεία στον καταψύκτη, έτσι ώστε να μην 
έρχονται σε επαφή με άλλα τρόφιμα ή να στραγγίζουν σε άλλα τρόφιμα. 

 Τα διαμερίσματα κατεψυγμένων δύο αστέρων  είναι κατάλληλα για αποθήκευση 
προκατεψυγμένων τροφίμων, για την αποθήκευση και την παρασκευή παγωτού και να 
παρασκευάσετε παγάκια (σημείωση 2). 

  Τα διαμερίσματα με ένα, δύο και τρία αστέρια δεν είναι κατάλληλα για την κατάψυξη φρέσκων 
τροφίμων, (σημείωση 2) 

 Για συσκευές χωρίς διαμέρισμα 4 αστέρων: αυτός ο καταψύκτης δεν είναι κατάλληλο για 
κατεψυγμένα τρόφιμα (σημείωση 3) 

 Εάν η συσκευή συντήρησης παραμείνει κενή για μεγάλα χρονικά διαστήματα, απενεργοποιείστε 
τη, κάντε απόψυξη, καθαρίστε τη και στεγνώστε τη και αφήστε ανοικτή την πόρτα για να 
εμποδίσετε την ανάπτυξη μούχλας στο εσωτερικό της συσκευής. 
Σημείωση 1,2,3,4: Παρακαλείστε να επιβεβαιώσετε εάν ισχύει σύμφωνα με τον τύπο διαμερίσματος 
του προϊόντος σας. 

Για μη εντοιχιζόμενες συσκευές: αυτός ο καταψύκτης δεν προορίζεται για χρήση ως εντοιχιζόμενη 

συσκευή. 

Τυχόν αντικατάσταση ή η συντήρηση των λαμπτήρων LED πρέπει να γίνεται από τον 

κατασκευαστή, την εξουσιοδοτημένη υπηρεσία σέρβις ή άτομο με αντίστοιχα προσόντα. (Βλέπε 
κεφάλαιο 2.4 για την αντικατάσταση του λαμπτήρα) 

Προειδοποίηση: Για να αποφύγετε τυχόν κίνδυνο λόγω αστάθειας της συσκευής, πρέπει να 

εγκαθίσταται σύμφωνα με τις οδηγίες. 

Προειδοποίηση: Πρέπει να συνδέεται μόνο με την παροχή πόσιμου νερού. (Κατάλληλο για 

συσκευές που παράγουν παγάκια) 

Για να μην παγιδευτεί παιδί εντός της συσκευής, πρέπει να βρίσκεται μακριά από παιδιά και να 

μην τοποθετείται κοντά σε καταψύκτη (ή ψυγείο). (Κατάλληλο για προϊόντα που κλειδώνουν) 
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1.2 Επεξήγηση των συμβόλων προειδοποίησης ασφάλειας 
 

 
Απαγόρευση 

Αυτό το σύμβολο επισημαίνει απαγορευμένες ενέργειες και 
συμπεριφορές. Η μη-συμμόρφωση με τις οδηγίες μπορεί να 
προκαλέσει φθορά στη συσκευή ή σωματικές βλάβες στον χρήστη. 

 
Προειδοποίηση 

Αυτό το σύμβολο επισημαίνει ενέργειες και συμπεριφορές που πρέπει 
να υιοθετούνται και οι οποίες πρέπει να εφαρμόζονται σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις λειτουργίας. Η μη-συμμόρφωση με τις οδηγίες μπορεί να 
προκαλέσει φθορά στη συσκευή ή σωματικές βλάβες στον χρήστη. 

 
Σημείωση 

Αυτό το σύμβολο επισημαίνει την ιδιαίτερη προσοχή που απαιτείται και 
αυτές οι οδηγίες πρέπει να λαμβάνονται ιδιαιτέρως υπόψη. Πρέπει να 
λαμβάνονται οι αναγκαίες προφυλάξεις, στην αντίθετη περίπτωση 
ενδέχεται να προκληθούν φθορές μικρής ή μεσαίας σοβαρότητας στη 
συσκευή. 

 
Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει πολλές σημαντικές πληροφορίες τις οποίες ο χρήστης καλείται να 
ακολουθήσει. 
 

1.3 Προειδοποιήσεις σχετικά με το ηλεκτρικό ρεύμα 
 

 

 Μην τραβάτε το καλώδιο παροχής ρεύματος όταν αποσυνδέετε τον 
καταψύκτη. Κρατήστε σταθερά το φις και αποσυνδέστε τη συσκευή 

 απευθείας από την πρίζα. 

 Μην προκαλείτε με κανέναν τρόπο φθορά στο καλώδιο τροφοδοσίας 
και μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο ή η πρίζα έχουν 
υποστεί φθορά προκειμένου να διασφαλίσετε την ασφαλή χρήση. 

 Το φθαρμένο καλώδιο πρέπει να αντικαθίσταται από κέντρο 
επισκευών που έχει εγκρίνει ο κατασκευαστής. 

 

 Το βύσμα του καλωδίου πρέπει να συνδέεται σταθερά και σωστά με 
την πρίζα διαφορετικά ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά. 
Παρακαλείστε Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα διαθέτει επαρκή γείωση. 

 

 Παρακαλείστε να κλείνετε τη βαλβίδα του αερίου και στη συνέχεια να 
ανοίγετε τις πόρτες και τα παράθυρα σε περίπτωση διαρροής αερίου 
ή άλλων εύφλεκτων αερίων. Μην αποσυνδέετε τη συσκευή από την 
πρίζα καθώς και άλλες ηλεκτρικές συσκευές καθώς ένας σπινθήρας 
μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. 

 

 Για την ασφάλειά σας, δεν συνιστάται να τοποθετείτε συσκευές 
ρύθμισης, χύτρες ρυζιού, φούρνους μικροκυμάτων και άλλες 
συσκευές επάνω στον καταψύκτη, με εξαίρεση τις συσκευές που 
συνιστά ο κατασκευαστής. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε 
αποθήκη τροφίμων. 
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1.4 Προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση 
 

 

 Μην αποσυναρμολογείτε αυθαίρετα ούτε να μετασκευάζετε τον 
καταψύκτη, ούτε να προκαλείτε φθορά στο κύκλωμα ψυκτικού 
μέσου. Η συσκευή πρέπει να συντηρείται από εξειδικευμένο τεχνικό. 

 Εάν το καλώδιο παροχής ρεύματος έχει υποστεί φθορά, πρέπει να 
αντικαθίσταται από τον κατασκευαστή, το τμήμα επισκευών ή 
σχετικό εξειδικευμένο συνεργάτη, ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος. 

 

 Τα ανοίγματα μεταξύ των πορτών της συσκευής και του σώματος 
της συσκευής είναι μικρά, μην τοποθετείτε τα χέρα σας σε αυτά τα 
ανοίγματα προκειμένου να μην τραυματίσετε τα δάχτυλά σας. 
Παρακαλείστε να κλείνετε και να ανοίγετε απαλά την πόρτα της 
συσκευής για να αποφύγετε την πτώση αντικειμένων που 
βρίσκονται μέσα σε αυτήν. 

 Δεν πρέπει να πιάνετε τρόφιμα ή συσκευασίες που βρίσκονται στον 
θάλαμο ψύξης με βρεγμένα χέρια ενώ η συσκευή βρίσκεται σε 
λειτουργία, και ιδιαίτερα μεταλλικές συσκευασίες λόγω κινδύνου 
πρόκλησης κρυοπαγημάτων. 

 

 Μην αφήνετε να εισέρχονται ή να ανεβαίνουν επάνω στον 
καταψύκτη για να μην κλειστούν μέσα στη συσκευή ή να 
τραυματιστούν από τυχόν πτώση της συσκευής. 

 Μην ψεκάζετε ή πλένετε τον καταψύκτη και μην τοποθετείτε τη 
συσκευή σε σημεία με αυξημένη υγρασία και σε σημεία που μπορεί 
εύκολα να βραχεί για να μην υποβαθμιστούν οι ιδιότητες της 
ηλεκτρικής μόνωσης της συσκευής. 

 

 Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στη συσκευή καθώς αυτά 
μπορεί να πέσουν κατά το άνοιγμα ή κλείσιμο της πόρτας και να 
προκληθεί τραυματισμός. 

 
 
 
  



5 

1.5 Προειδοποιήσεις σχετικά με την τοποθέτηση αντικειμένων 
 

 

 Μην τοποθετείτε αντικείμενα που περιέχουν εύφλεκτα, εκρηκτικά, πτητικά και εξαιρετικά 
διαβρωτικά υλικά στον καταψύκτη για να αποφύγετε την πρόκληση βλάβης στη συσκευή ή 
ατυχήματα από πυρκαγιά. 

 Μην τοποθετείτε εύφλεκτα υλικά κοντά στον καταψύκτη για να αποφύγετε πυρκαγιές. 

 

 Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την 
αποθήκευση τροφίμων. Σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς, οι καταψύκτες οικιακής 
χρήσης, απαγορεύεται να χρησιμοποιηθούν για την αποθήκευση άλλων υλικών όπως αίμα, 

φάρμακα και βιολογικά σκευάσματα. 

 

 Μην τοποθετείτε προϊόντα όπως εμφιαλωμένα αναψυκτικά και ποτά ή άλλα υγρά σε 
σφραγισμένη συσκευασία εντός του καταψύκτη διότι ενδέχεται να εκραγούν ή να 
προκαλέσουν άλλες ζημιές. 

 

1.6 Προειδοποιήσεις σχετικά με την ενέργεια 
 
1) Ο καταψύκτης ενδέχεται να μην λειτουργεί σταθερά όταν τίθεται για μεγάλη χρονική περίοδο κάτω από την ένδειξη «cold» του 

εύρους θερμοκρασιών για την οποία έχει σχεδιαστεί η συσκευή. 
2) Το γεγονός ότι τα αεριούχα ποτά δεν πρέπει να φυλάσσονται σε θάλαμο ή ερμάρια ψύξης τροφίμων ή σε θάλαμο κατεψυγμένων 
τροφίμων  ή σε καταψύκτες και ότι ορισμένα προϊόντα όπως τα παγάκια δεν πρέπει να καταναλώνονται πολύ κρύα.  

3) Είναι αναγκαίο να μην υπερβαίνεται ο χρόνος αποθήκευσης που συνιστούν οι εταιρείες παρασκευής τροφίμων για οποιοδήποτε 
είδος τροφίμου και ιδιαίτερα των τροφίμων βαθιάς ψύξης που κυκλοφορούν στο εμπόριο στους καταψύκτες τροφίμων ή τους θαλάμους 
βαθιάς κατάψυξης τροφίμων. 

4) Πρέπει να λαμβάνονται οι αναγκαίες προφυλάξεις για να αποφεύγεται τυχόν ανεπιθύμητη άνοδος της θερμοκρασίας των 
κατεψυγμένων τροφίμων κατά την απόψυξη του ψυκτικού θαλάμου, όπως το τύλιγμα των κατεψυγμένων τροφίμων με αρκετά στρώματα 
χαρτιού. 

5) Τυχόν αύξηση της θερμοκρασίας των κατεψυγμένων τροφίμων κατά τη διάρκεια της χειροκίνητης απόψυξης, συντήρησης ή 
καθαρισμού μπορεί να συντομεύσει τη διάρκεια ζωής των τροφίμων. 
6) Είναι αναγκαίο να χρησιμοποιούνται πόρτες και καπάκια που κλειδώνουν ενώ τα κλειδιά πρέπει να φυλάσσονται μακριά από 

παιδιά και να μην βρίσκονται κοντά στη συσκευή προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν παγίδευση των παιδιών εντός της συσκευής.  
 
1.7 Προειδοποιήσεις σχετικά με την απόρριψη 

 

 

Το ψυκτικό μέσο και το κυψελωτό υλικό από κυκλοπεντάνιο που χρησιμοποιείται για τη συσκευή είναι εύφλεκτα υλικά και οι 
καταψύκτες που αχρηστεύονται πρέπει να μην έρχονται σε επαφή με πηγές ανάφλεξης και δεν πρέπει να απορρίπτονται 

μέσω καύσης. Παρακαλείστε να μεταφέρετε τον καταψύκτη σε ειδικές εταιρείες ανακύκλωσης συσκευών για να υποβληθεί σε 
επεξεργασία για να αποφεύγεται η πρόκληση τυχόν καταστροφής στο περιβάλλον ή και άλλοι κίνδυνοι.  

 

Παρακαλείστε να αφαιρείτε την πόρτα και τα ράφια του καταψύκτη τα οποία πρέπει να τοποθετούνται με τρόπο κατάλληλο 
ώστε να αποφεύγονται ατυχήματα παιδιών που εισέρχονται στη συσκευή για να παίξουν. 

 

 

Ορθή απόρριψη αυτού του προϊόντος: 

Η σήμανση αυτή δηλώνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με άλλα οικιακά απόβλητα. Για να αποφευχθεί 
πιθανή βλάβη στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από μη ελεγχόμενη απόρριψη αποβλήτων, ανακυκλώστε τα 
υπεύθυνα για να προάγετε την βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη σας 

συσκευή, παρακαλείστε να χρησιμοποιήσετε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή να επικοινωνήσετε με τον 
εμπορικό αντιπρόσωπό από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Μπορούν να συλλέξουν αυτό το προϊόν για ασφαλή 
ανακύκλωση. 
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2. Σωστή χρήση του καταψύκτη 
 
 

2.1 Ονοματολογία εξαρτημάτων 
 

 
 
 
(Η παραπάνω εικόνα χρησιμεύει μόνο ως αναφορά). Η πραγματική διαμόρφωση θα αφορά το το 

προϊόν που θα έχετε στα χέρια σας ή τη δήλωση του διανομέα) 
 

 Η χαμηλή θερμοκρασία του καταψύκτη μπορεί να διατηρεί τα τρόφιμα φρέσκα για μεγάλο 
διάστημα και χρησιμοποιείται κυρίως για την αποθήκευση τροφών και την δημιουργία πάγου. 

 Ο καταψύκτης είναι κατάλληλος για την αποθήκευση κρέατος, ψαριών, ζυμαρικών, γλυκών και 
άλλων τροφίμων τα οποία δεν καταναλώνονται σε μικρό χρονικό διάστημα. 

 Δεν είναι κατάλληλο για τη μακροχρόνια συντήρηση εμφιαλωμένων υγρών ή κλειστών 
δοχείων. Εάν επιθυμείτε τη συντήρηση εμφιαλωμένων υγρών ή κλειστών δοχείων, τα 
προϊόντα προς φύλαξη δεν πρέπει να τοποθετούνται κοντά στον τοίχο του καταψύκτη. 

 Υπάρχει μια διαφορά μεταξύ της θερμοκρασίας στο εσωτερικό του κουτιού και της 
πραγματικής ρύθμισης θερμοκρασίας που δεν επηρεάζει την κανονική χρήση. 

 Επισημαίνεται ότι τα τρόφιμα πρέπει να καταναλώνονται έως την ημερομηνία λήξης τους. 

 Η λειτουργία ταχείας ψύξης έχει σχεδιαστεί για να διατηρεί της διατροφική αξία των τροφίμων. 
Μπορεί να καταψύξει τα τρόφιμα σε πολύ σύντομο διάστημα. Εάν πρέπει να καταψυχθεί 
μεγάλη ποσότητα τροφίμων όλη μαζί, συνιστάται να ενεργοποιούν οι χρήστες τη λειτουργία 
ταχείας ψύξης 5 ώρες πριν. Σε αυτή την περίπτωση, αυξάνεται η ταχύτητα κατάψυξης του 
καταψύκτη, μπορεί να ψύξει γρήγορα τα τρόφιμα και να διατηρήσει αμετάβλητη τη διατροφική 
αξία των τροφίμων. 

 
  

Χερούλι πόρτας 
(προαιρετικό) 

Λαμπτήρας (προαιρετικός) 

Κρεμαστό καλάθι 

Γρίλια 
Διακόπτης ελέγχου 

θερμοκρασίας 

Καλώδιο τροφοδοσίας 

Μεντεσές 

Ντουλάπι 

Οπή 
αποστράγγισης 
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2.2 Έλεγχος θερμοκρασίας 
 

 
 
(Η παραπάνω εικόνα χρησιμεύει μόνο ως αναφορά). Η πραγματική διαμόρφωση θα αφορά το το 

προϊόν που θα έχετε στα χέρια σας ή τη δήλωση του διανομέα) 
 
 Έλεγχος οθόνης 

 Όταν ενεργοποιείτε τον καταψύκτη, θα ενεργοποιείται η οθόνη για 3 δευτερόλεπτα ενώ στη 
συνέχεια θα εισέλθει σε κανονική λειτουργία οθόνης και η αρχική ηλεκτροδοτούμενη οθόνη θα 
δείχνει λιγότερους από 18°C. 

 Προβολή κανονικής λειτουργίας:  Εάν δεν υπάρχει διακοπή της παροχής ηλεκτρικού 

ρεύματος, θα εμφανιστεί η ρυθμισμένη θερμοκρασία λειτουργίας.  Εάν υπάρχει διακοπή 

ρεύματος, θα εμφανιστεί ο κωδικός διακοπής. 

 Εμφάνιση λειτουργίας sleep (αναμονής): η λειτουργία αναμονής θα ανοίξει ως προεπιλογή μετά 
την ενεργοποίηση της οθόνης, μετά την επιβεβαίωση της θερμοκρασίας ενώ η οθόνη θα σβήσει 
αφού περάσουν άλλα 30 δευτερόλεπτα.  

 Η λειτουργία sleep μπορεί να ενεργοποιηθεί μέσω πίεσης συνδυασμού πλήκτρων: 

Πιέζοντας το πλήκτρο και το πλήκτρο ταυτόχρονα για 5 δευτερόλεπτα, όταν 
εμφανιστεί μια φορά η ένδειξη «ON» στην περιοχή προβολής θερμοκρασίας, αυτό σημαίνει ότι έχει 
ενεργοποιηθεί η λειτουργία sleep. 

Πιέζοντας το πλήκτρο και το πλήκτρο ταυτόχρονα για 5 δευτερόλεπτα, όταν 
εμφανιστεί μια φορά η ένδειξη «OFF» στην περιοχή προβολής θερμοκρασίας, αυτό σημαίνει ότι 
έχει απενεργοποιηθεί η λειτουργία sleep. 
Έλεγχος λειτουργίας: Ενεργοποιείστε τη λειτουργία sleep. Μετά από την επιβεβαίωση της 
θερμοκρασίας που προγραμματίζεται κάθε φορά, η αντίστοιχη περιοχή της οθόνης θα 
απενεργοποιηθεί για άλλα 30 δευτερόλεπτα. 
Απενεργοποιείστε τη λειτουργία sleep. Μετά από την επιβεβαίωση της θερμοκρασίας που 
προγραμματίζεται κάθε φορά, η αντίστοιχη περιοχή της οθόνης δεν θα  απενεργοποιηθεί αλλά θα 
συνεχίσει να είναι ενεργή. 

Προειδοποιητική ένδειξη υψηλής θερμοκρασίας 

Φωτεινή ένδειξη ταχείας ψύξης 

Φωτεινή ένδειξη θερμοκρασίας στην κλίμακα  
Κελσίου 

Φωτεινή ένδειξη θερμοκρασίας στην κλίμακα 

Fahrenheit 

Ταχεία ψύξη/Πλήκτρο κλειδώματος/ξεκλειδώματος 

Πλήκτρο ρύθμισης 

Περιιοχή οθόνης φωτεινής 

ένδειξης 

Οθόνη προβολής 
θερμοκρασίας 
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 Κλείδωμα και ξεκλείδωμα 
Μετά την αρχική ενεργοποίηση, το πλήκτρο κλειδώνει ως προεπιλογή και τίθεται σε λειτουργία 
αφού ξεκλειδωθεί. 

 Κλείδωμα: αφού πιέσετε το πλήκτρο  συνεχώς για 3 δευτερόλεπτα, η αντίστοιχη 
περιοχή της οθόνης θα αναβοσβήσει μια φορά ενώ η προγραμματισμένη θερμοκρασία θα 
εφαρμοστεί αμέσως. Μόλις περάσει σε κατάσταση κλειδώματος, η αντίστοιχη περιοχή της 
οθόνης δεν θα αναβοσβήνει. Εάν δεν πιεστεί κανένα πλήκτρο για τριάντα δευτερόλεπτα, 
μπορεί, επίσης, να περάσει σε κατάσταση αυτόματου κλειδώματος ενώ η αντίστοιχη περιοχή 
στην οθόνη θα αναβοσβήσει μια φορά. 

 Ξεκλείδωμα: αφού πιέσετε το πλήκτρο συνεχώς για 3 δευτερόλεπτα, η αντίστοιχη 
περιοχή στην οθόνη θα αναβοσβήσει μια φορά για να ξεκλειδωθεί. Όταν βρίσκεται σε 
κατάσταση κλειδώματος, πρέπει να εκτελεστεί χειρισμός των πλήκτρων μετά από το 
ξεκλείδωμα. 
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Οι διάφορες λειτουργίες πλήκτρων που ακολουθούν θα εφαρμόζονται σε κατάσταση 
ξεκλειδώματος. 

 
 Μετατροπή της ένδειξης θερμοκρασία στις κλίμακες Fahrenheit και Κελσίου 

Πιέζοντας το πλήκτρο συνεχώς  για 3 δευτερόλεπτα, μπορεί να εμφανιστεί η θερμοκρασία 
σε κλίμακες Κελσίου και Fahrenheit. Όταν εμφανίζεται η θερμοκρασία σε βαθμούς Κελσίου, 
ενεργοποιείται η φωτεινή ένδειξη θερμοκρασίας σε κλίμακα Κελσίου και όταν εμφανίζεται η 
θερμοκρασία σύμφωνα με την κλίμακα Fahrenheit, θα ανάψει η φωτεινή ένδειξη στην περιοχή της 
κλίμακας Fahrenheit  της οθόνης. 
 
 Ρύθμιση θερμοκρασίας (Για ρυθμίσεις θερμοκρασίας από -30°C/-22°F, συνιστάται 

θερμοκρασία περιβάλλοντος 25°C/77°F ή χαμηλότερη) 

Πιέζοντας το πλήκτρο , θα εμφανιστεί στην οθόνη η θερμοκρασία του καταψύκτη, 

πιέζοντας μια φορά το πλήκτρο  η θερμοκρασία του καταψύκτη θα αλλάζει κατά 1 βαθμό 
Κελσίου (Celsius)/Fahrenheit; 
 
Η εκάστοτε αλλαγή της θερμοκρασίας έχει κυκλική μορφή σύμφωνα με το παρακάτω σχήμα: 
Εύρος ρυθμίσεων στην κλίμακα Κελσίου: 

 
 
Εύρος ρυθμίσεων στην κλίμακα Fahrenheit: 

 
 
 Λειτουργία Super-freeze (ταχείας ψύξης) 

Εισαγωγή λειτουργίας super-freeze:   

 Με την πίεση του πλήκτρου , θα ανάψει η φωτεινή ένδειξη της λειτουργίας super-

freeze. 
Κατά τη ρύθμιση της θερμοκρασίας σύμφωνα με την κλίμακα Κελσίου, θα εμφανιστεί η ένδειξη « -
30» στον στην περιοχή εμφάνισης θερμοκρασίας, εάν ο συμπιεστής λειτουργεί συνεχώς, θα 

ανάψει η φωτεινή ένδειξη θερμοκρασίας της κλίμακας Κελσίου . 
Κατά τη ρύθμιση της θερμοκρασίας σύμφωνα με την κλίμακα Fahrenheit, θα εμφανιστεί η ένδειξη « 
-22» στον στην περιοχή εμφάνισης θερμοκρασίας, εάν ο συμπιεστής λειτουργεί συνεχώς, θα 

ανάψει η φωτεινή ένδειξη θερμοκρασίας της κλίμακας Fahrenheit . 
Έξοδος από τη λειτουργία super-freeze: 

 Ενεργοποίηση μετά από διακοπή ρεύματος 

 Συνεχής λειτουργία του συπιεστή για 24 ώρες. 

 Εάν διακοπεί η παροχή ρεύματος στον αισθητήρα όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία 

super-freeze, μπορείτε να βγείτε από τη λειτουργία super-freeze. 

 Όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία super-freeze, μπορείτε να βγείτε από αυτή εάν 

πατήσετε ξανά το πλήκτρο.  
 
 Προειδοποίηση υψηλής θερμοκρασίας 

Σε περίπτωση προειδοποίησης   υψηλής θερμοκρασίας θα είναι αναμμένη η φωτεινή 
ένδειξη. 
 
 Μνήμη διακοπής ρεύματος 
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Κατά τη διάρκεια μιας διακοπής ρεύματος, θα κλειδώσει η κατάσταση λειτουργίας πριν από την 
αιφνίδια διακοπή του ρεύματος, και μετά την επαναφορά της τροφοδοσίας με ηλεκτρικό ρεύμα, θα 
συνεχιστεί η λειτουργία σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που είχαν προγραμματιστεί πριν από τη 
διακοπή. Μετά την διακοπή ρεύματος θα απενεργοποιηθεί η λειτουργία super-freeze. 
 
 Κωδικός σφάλματος 

Σε περίπτωση σφάλματος, στην οθόνη θα εμφανιστούν οι αντίστοιχοι κωδικοί σφάλματος όπως 
εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα. Ο χρήστης πρέπει να επικοινωνήσει με ένα ειδικά 
εκπαιδευμένο τεχνικό σέρβις για να διασφαλίσει την απρόσκοπτη χρήση του καταψύκτη. 
 
 

Κωδικός 
σφάλματος 

E2 

Περιγραφή Σφάλμα αισθητήρα 
θερμοκρασίας 

 
 
  



11 

 

2.3 Τοποθέτηση 
 

 

 Πριν τη χρήση του 
καταψύκτη, αφαιρέστε όλα τα 
υλικά συσκευασίας, 
περιλαμβανομένων των 
μαλακών προστατευτικών 
βάσης και των μαξιλαριών 
από αφρό καθώς και τις 
ταινίες στο εσωτερικό της 
συσκευής, αφαιρέστε την 
προστατευτική ταινία από 
την΄πόρτα και το σώμα της 
συσκευής. 

 

 Ο καταψύκτης πρέπει να 
είναι τοποθετημένος σε 
καλά αεριζόμενο εσωτερικό 
χώρο με επίπεδο και 
ανθεκτικό δάπεδο. 

 

 Αποφύγετε την απευθείας 
έκθεση σε πηγές θερμότητας 
και στον ήλιο. Μην 
τοποθετείτε τον καταψύκτη σε 
υγρά μέρη ή σε μέρη όπου 
υπάρχει νερό. Για να 
αποφύγετε τη σκουριά ή τη 
φθορά της μόνωσης. 

 

 Η απόσταση από το επάνω 
μέρος του καταψύκτη 
πρέπει να είναι μεγαλύτερη 
από 70cm, και οι 
αποστάσεις από τις δύο 
πλαϊνές πλευρές και την 
πίσω πλευρά θα 
υπερβαίνουν τα 20cm για να 
διευκολύνεται η διάχυση της 
θερμότητας. 

 

2.4 Αλλαγή λαμπτήρα (προαιρετική) 
Οποιαδήποτε αντικατάσταση ή η συντήρηση των λαμπτήρων LED πρέπει να γίνεται από τον 
κατασκευαστή, την εξουσιοδοτημένη υπηρεσία σέρβις ή άτομο με αντίστοιχα προσόντα. 

(Τα παραπάνω προορίζονται μόνο ως αναφορά. Η πραγματική διαμόρφωση θα αφορά το το 
προϊόν που θα έχετε στα χέρια σας ή τη δήλωση του διανομέα) 

 
 

2.5 Έναρξη χρήσης 
 

 

 Ανοίξτε το κάλυμμα από  το πλάι με το παρεχόμενο εργαλείο. 

 

 Ανοίξτε το κάλυμμα, βγάλτε το καλώδιο τροφοδοσίας και στη συνέχεια 
επανατοποθετείστε το κάλυμμα. 



12 

 

 Μετά τη μεταφορά, αφήστε τον καταψύκτη σε ηρεμία για δύο ώρες πριν 
να τον ενεργοποιήσετε, διαφορετικά θα έχει μειωμένη ψυκτική ικανότητα 
ή θα προκληθεί βλάβη. 

 Η συσκευή θα πρέπει να τίθεται σε λειτουργία για 2 έως 3 ώρες πριν να 
τοποθετηθούν σε αυτήν φρέσκα ή κατεψυγμένα τρόφιμα ενώ τους 
θερινούς μήνες θα πρέπει πρέπει να λειτουργεί για περισσότερες από 4 
ώρες δεδομένου ότι η εξωτερική θερμοκρασία είναι υψηλή. 

 Παρακαλείστε να αποσυνδέετε τη συσκευή κατά τον καθαρισμό της ή 
όταν έχει διακοπεί η παροχή ρεύματος. Μην επανασυνδέετε τον 
καταψύκτη με την παροχή ρεύματος για διάστημα πέντε λεπτών για την 
αποφυγή βλαβών στον συμπιεστή λόγω λόγω επανειλημμένων 
εκκινήσεων. 

 
(Τα παραπάνω προορίζονται μόνο ως αναφορά. Η πραγματική διαμόρφωση θα αφορά το το 

προϊόν που θα έχετε στα χέρια σας ή τη δήλωση του διανομέα) 
 

 2.6 Συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας 
 Η συσκευή θα εγκαθίσταται στο δροσερότερο σημείο του δωματίου, μακριά από συσκευές που 

παράγουν θερμότητα ή σωλήνες θέρμανσης και δεν πρέπει να εκτίθεται απευθείας στην 
ηλιακή ακτινοβολία. 

 Τα τρόφιμα που έχουν πολύ υψηλή θερμοκρασία πρέπει να αφήνονται να ανακτούν 
θερμοκρασία δωματίου πριν την τοποθέτησή τους στη συσκευή. Τυχόν υπερφόρτωση της 
συσκευής αναγκάζει τον συμπιεστή να λειτουργήσει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Τα 
τρόφιμα που καταψύχονται με πολύ αργό ρυθμό μπορεί να είναι χαμηλότερη ποιότητας ή να 
αλλοιωθούν. 

 Βεβαιωθείτε ότι έχετε τυλίξει κατάλληλα τα τρόφιμα και στεγνώστε καλά τα δοχεία πριν τα 
τοποθετήσετε στον καταψύκτη. Αυτό μειώνει τον πάγο που συγκεντρώνεται στο εσωτερικό της 
συσκευής. 

 Τα δοχεία που αποθηκεύονται στη συσκευή δεν πρέπει να έχουν επένδυση από αλουμίνιο, 
κηρόχαρτο, χαρτοπετσέτες. Η επένδυση εμποδίζει την κυκλοφορία του ψυχρού αέρα 
μειώνοντας την αποδοτικότητα της συσκευής. 

 Οργανώστε και τοποθετήστε ετικέτες επάνω στα τρόφιμα για να μειώσετε τον αριθμό των 
φορών που ανοίγετε την πόρτα και τη μακροχρόνια αναζήτηση τροφίμων μέσα στον 
καταψύκτη. Βγάλτε από τη συσκευή όσα τρόφιμα χρειάζεστε κάθε φορά και κλείστε την΄πόρτα 
όσο πιο σύντομα γίνεται. 
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Συντήρηση του καταψύκτη 
 

3.1 Καθαρισμός 
 

 Η σκόνη επάνω στη συσκευή και γύρω από αυτήν θα πρέπει να 
καθαρίζεται τακτικά ώστε να βελτιώνεται η ψύξη και να 
εξοικονομείται ενέργεια. 

 Πρέπει να ελέγχετε τακτικά τον στεγανοποιητικό δακτύλιο για να 
διασφαλίζετε ότι δεν υπάρχουν υπολείμματα. 

 Το λάστιχο της πόρτας πρέπει να καθαρίζεται με μαλακό ύφασμα 
διαποτισμένο με νερό και σαπούνι ή αραιωμένο απορρυπαντικό. 

 Το εσωτερικό της συσκευής πρέπει να καθαρίζεται τακτικά ώστε 
να αποφεύγονται οι οσμές. 

 Παρακαλείστε να αποσυνδέετε τη συσκευή από την παροχή 
ρεύματος πριν να καθαρίσετε το εσωτερικό της,και απομακρύνετε 
όλα τα τρόφιμα, τα καλάθια και τα δοχεία κ.τλ. 

 Χρησιμοποιείστε ένα μαλακό ύφασμα για να καθαρίσετε το εσωτερικό του καταψύκτη 
χρησιμοποιώντας διάλυμα με δύο κουταλιές της σούπας μαγειρική σόδα και ένα λίτρο νερό. 
Στη συνέχεια ξεβγάλετέ το με νερό και στεγνώστε το. Μετά το καθάρισμα, ανοίξτε την πόρτα 
και αφήστε το να στεγνώσει φυσικά πριν να το ενεργοποιήσετε ξανά. 

 Για τις περιοχές του καταψύκτη που δεν καθαρίζονται εύκολα (όπως κενά ή γωνίες), 
συνιστάται να σκουπίζονται τακτικά με μαλακό ύφασμα, μαλακή βούρτσα κ.τ.λ.,και όταν είναι 
αναγκαίο, σε συνδυασμό με ορισμένα βοηθητικά εργαλεία όπως λεπτά κομμάτια ξύλου) για να 
διασφαλιστεί ότι δεν συσσωρεύονται ρύποι ή βακτήρια σε αυτές τις περιοχές. 

 Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σαπούνια, καθαριστικά, καθαριστικά σε μορφή σπρέι, κ.τλ. 
Για να καθαρίσετε το εσωτερικό του καταψύκτη καθώς αυτά μπορεί να προκαλέσουν οσμές ή 
μόλυνση. 

 Τα καλάθια πρέπει να καθαρίζονται με μαλακό ύφασμα εμποτισμένο με νερό και σαπούνι ή 
αραιωμένο απορρυπαντικό. 

 Σκουπίστε τα με μαλακό ύφασμα και αφήστε να στεγνώσουν φυσικά. 

 Σκουπίστε την εξωτερική επιφάνεια του καταψύκτη με μαλακό ύφασμα το οποίο έχετε υγράνει 
με νερό και σαπούνι, απορρυπαντικό, κ.τ.λ. και στη συνέχεια στεγνώστε το. 

 Μην χρησιμοποιείτε σκληρές βούρτσες, σφαίρες καθαρισμού, συρματόβουρτσες, λειαντικά 
όπως οδοντόκρεμες, οργανικά διαλύματα (όπως οινόπνευμα, ασετόν, λάδι μπανάνας κ.ά) , 
νερό που βράζει, όξινα ή αλκαλικά στοιχεία τα οποία μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στην 
επιφάνεια ή το εσωτερικό του καταψύκτη.  Το νερό που βράζει και τα οργανικά διαλύματα 
όπως το βενζόλιο μπορούν να παραμορφώσουν ή να προκαλέσουν βλάβη στα πλαστικά 
μέρη. 

 Μην ξεπλένετε ρίχνοντας απευθείας νερό ή άλλα υγρά στη συσκευή κατά τη διάρκεια του 
καθαρισμού καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα ή να επηρεάσει την ηλεκτρική 
μόνωση μετά τον εμποτισμό της. 

 

 

 Παρακαλείστε να αποσυνδέετε τον καταψύκτη από την 
πρίζα πριν από την αποπαγοποίηση και τον 

καθαρισμό. 

 

3.2 Αποπαγοποίηση 
 Ο καταψύκτης θα αποπαγοποιείται χειροκίνητα. 

Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και ανοίξτε την πόρτα του καταψύκτη. Αφαιρέστε τα 
τρόφιμα και το κρεμαστό καλάθι πριν από την αποπαγοποίηση. Ανοίξτε την οπή εκροής και 
την οπή αποστράγγισης (και τοποθετείστε το δοχείο του νερού στην οπή εκροής). Ο 
εσωτερικός πάγος θα υγροποιηθεί φυσικά και στη συνέχεια σκουπίστε το νερό που θα 
προέλθει από την αποπαγοποίηση με ένα στεγνό και απαλό ύφασμα. Όταν μαλακώσει ο 
πάγος μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ξύστρα πάγου για να επιταχύνετε τη διαδικασία 
αποπαγοποίησης. 
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 Παρακαλείστε να αφαιρέσετε τα τρόφιμα και να τα τοποθετήσετε σε δροσερό μέρος κατά τη 
διάρκεια της αποπαγοποίησης πριν να αφαιρέσετε τα εξαρτήματα. 

 

 

Δεν θα χρησιμοποιηθούν άλλες μηχανικές συσκευές ή άλλα μέσα για την 
επιτάχυνσης της διαδικασίας εκτός από εκείνα που συνιστά ο κατασκευαστής. 
Μην προκαλείτε φθορές στο κύκλωμα ψυκτικού μέσου. 

 

3.3 Παύση λειτουργίας του καταψύκτη 
 Διακοπή ρεύματος: Τα τρόφιμα μπορούν να συντηρηθούν για μερικές ώρες ακόμη και τους 

θερινούς μήνες σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Συνιστάται να μην ανοίγετε την πόρτα 
πολλές φορές και να μην τοποθετείτε φρέσκα τρόφιμα στον καταψύκτη. 

 Μη χρήση για μεγάλα χρονικά διαστήματα: Παρακαλείστε να αποσυνδέετε τη συσκευή από την 
πρίζα εάν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο διάστημα πριν τον καθαρισμό της. 

 Αφήστε την πόρτα ανοιχτή για να αποφύγετε τις δυσάρεστες οσμές. 

 Μετακίνηση: Μην αναποδογυρίζετε και μην προκαλείτε δονήσεις στον καταψύκτη, δεν πρέπει 
να μεταφέρεται υπό γωνία μεγαλύτερη των 45°. 

 Μην κρατάτε την πόρτα και τον μεντεσέ όταν μετακινείτε τη συσκευή. 
 

 

Συνιστάται η συνεχής λειτουργία της συσκευής αφού τεθεί σε 
λειτουργία. Παρακαλείστε να μην διακόπτετε τη λειτουργία του 
καταψύκτη υπό κανονικές συνθήκες για να μην επηρεάσετε την 
ωφέλιμη διάρκεια ζωής της συσκευής.  
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4 Αντιμετώπιση προβλημάτων 
 
Ο χρήστης μπορεί να αντιμετωπίσει μόνος του τα ακόλουθα απλά προβλήματα. Παρακαλείστε να καλέσετε το τμήμα 
εξυπηρέτησης πελατών εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται. 
 

'  

Δεν λειτουργεί 

Βεβαιωθείτε ότι ο καταψύκτης είναι συνδεδεμένος με την πρίζα και 
τροφοδοτείται με ρεύμα. Χαμηλή τάση. 
Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης ελέγχου θερμοκρασίας βρίσκεται στην περιοχή 
λειτουργίας. Διακοπή ρεύματος ή Κύκλωμα με αποζεύκτη. 

  

Οσμή 

Τα τρόφιμα που αναδίνουν οσμές πρέπει να είναι σφικτά τυλιγμένα στη 
συσκευασία τους. Πρέπει να ελέγχεται εάν τα τρόφιμα έχουν υποστεί 
αλλοιώσεις. 
Πρέπει να ελέγχεται εάν θα καθαριστεί το εσωτερικό. 

  

Μακροχρόνια λειτουργία του 
συμπιεστή. 

Είναι φυσιολογικό να λειτουργεί για μεγαλύτερα διαστήματα ο καταψύκτης τους 
θερινούς μήνες όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι υψηλότερη. Μην 
τοποθετείτε υπερβολικά μεγάλη ποσότητα τροφίμων στον καταψύκτη κάθε 
φορά. 
Συχνό άνοιγμα της πόρτας του καταψύκτη. 
Παχύ στρώμα πάγου (χρειάζεται αποπαγοποίηση). 

  

Δεν λειτουργεί ο φωτισμός 
Ελέγξτε εάν ο καταψύκτης είναι συνδεδεμένος με το ρεύμα ή εάν έχει υποστεί 
βλάβη ο λαμπτήρας. 

  

Δεν κλείνουν καλά οι πόρτες. 
Η πόρτα του καταψύκτη έχει παγιδευτεί από συσκευασίες τροφίμων. 
Υπερβολικά μεγάλη ποσότητα τροφίμων. 
Η συσκευή δεν ισορροπεί. 

  

Δυνατοί ήχοι. 
Ελέγξτε εάν το δάπεδο είναι επίπεδο και εάν έχει τοποθετηθεί σταθερά ο 
καταψύκτης. 
Ελέγξτε εάν τα παρελκόμενα του καταψύκτη έχουν τοποθετηθεί σωστά. 

  

Παροδική δυσκολία στο 
άνοιγμα της πόρτας. 

Μετά την ψύξη, θα υπάρξει διαφορά πίεσης μεταξύ του εσωτερικού και του 
εξωτερικού του καταψύκτη η οποία προκαλεί προσωρινή δυσκολία στο άνοιγμα 
της πόρτας. Αυτό είναι φυσιολογικό φυσικό φαινόμενο. 

  

Υπερθέρμανση του πλαϊνού 
τοίχου.  

 
 

Παρουσία συμπύκνωσης στην 
επιφάνεια 

Το περίβλημα του καταψύκτη ενδέχεται να αποβάλλει θερμότητα κατά τη 
διάρκεια της λειτουργίας, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες. Αυτή προκαλείται 
από την ακτινοβολία του συμπυκνωτή και είναι φυσιολογική. 
Υδρατμοί: θα παρατηρηθούν υδρατμοί στα λάχιστα σφράγισης της εξωτερικής 
επιφάνειας και της πόρτας του καταψύκτη όταν η υγρασία περιβάλλοντος είναι 
μεγάλη. Αυτό είναι φυσιολογικό και μπορείτε να σκουπίσετε τους υδρατμούς με 
μια στεγνή πετσέτα. 

  

Ήχος ροής αέρα 
Βόμβος 
Κρότος 

Τα ψυκτικά μέσα που κυκλοφορούν στο εσωτερικό του καταψύκτη θα 
παράγουν ήχους και θορύβους οι οποίοι είναι φυσιολογικοί και δεν επηρεάζουν 
τη λειτουργία ψύξης. 
Θα δημιουργείται βόμβος από τον εν λειτουργία συμπιεστή κατά τη θέση σε 
λειτουργία ή την απενεργοποίηση. 
Η σωληνοειδής βαλβίδα ή η βαλβίδα ηλεκτρικού διακόπτη θα προκαλέσουν 
κρότους που αποτελούν ένα φυσιολογικό φαινόμενο και δεν επηρεάζουν τη 
λειτουργία της συσκευής. 
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Πίνακας 1 Κλιματική ταξινόμηση 

 

Κατηγορία Σύμβολο Εύρος θερμοκρασίας 
περιβάλλοντος 

°C 

Βόρεια κλίματα: SN + 10 έως + 32 

Εύκρατα N + 16 έως + 32 

Υποτροπικά ST + 16 έως + 38 

Τροπικά T + 16 έως + 43 

 
Βόρεια Κλίματα: αυτή η συσκευή ψύξης προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε θερμοκρασίες 
περιβάλλοντος που κυμαίνονται από 10 °C έως 32 °C 
Εύκρατα: αυτή η συσκευή ψύξης προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος 
που κυμαίνονται από 16 °C έως 32°C 
Υποτροπικά: αυτή η συσκευή ψύξης προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε θερμοκρασίες 
περιβάλλοντος που κυμαίνονται από 16 °C έως 38 °C. 
Τροπικά: αυτή η συσκευή ψύξης προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος 
που κυμαίνονται από 16 °C έως 43 °C. 
 
 

Ειδική ενότητα για τη νέα Ευρωπαϊκή προδιαγραφή 
 Τα παραγγελλόμενα εξαρτήματα του ακόλουθου πίνακα μπορούν  να ληφθούν από το κανάλι 
 

Παραγγελλό
μενο 

εξάρτημα 
Παρέχεται από 

Ελάχιστος απαιτούμενος  χρόνος 
για την παροχή 

θερμοστάτες Επαγγελματικό προσωπικό για τη 
συντήρηση 

Για τουλάχιστον 7 έτη μετά την 
κυκλοφορία του τελευταίου μοντέλου στην 
αγορά 

Αισθητήρες 
θερμοκρασίας 

Επαγγελματικό προσωπικό για τη 
συντήρηση 

Για τουλάχιστον 7 έτη μετά την 
κυκλοφορία του τελευταίου μοντέλου στην 
αγορά 

Τυπωμένοι 
πίνακες 

κυκλώματος 

Επαγγελματικό προσωπικό για τη 
συντήρηση 

Για τουλάχιστον 7 έτη μετά την 
κυκλοφορία του τελευταίου μοντέλου στην 
αγορά 

Πηγές φωτός Επαγγελματικό προσωπικό για τη 
συντήρηση 

Για τουλάχιστον 7 έτη μετά την 
κυκλοφορία του τελευταίου μοντέλου στην 
αγορά 

Χερούλια 
πόρτας 

Επαγγελματίες τεχνικοί επισκευών και 
τελικοί χρήστες 

Για τουλάχιστον 7 έτη μετά την 
κυκλοφορία του τελευταίου μοντέλου στην 
αγορά 

Μεντεσέδες 
πόρτας 

Επαγγελματίες τεχνικοί επισκευών και 
τελικοί χρήστες 

Για τουλάχιστον 7 έτη μετά την 
κυκλοφορία του τελευταίου μοντέλου στην 
αγορά 

δίσκοι Επαγγελματίες τεχνικοί επισκευών και 
τελικοί χρήστες 

Για τουλάχιστον 7 έτη μετά την 
κυκλοφορία του τελευταίου μοντέλου στην 
αγορά 

Καλάθια Επαγγελματίες τεχνικοί επισκευών και 
τελικοί χρήστες 

Για τουλάχιστον 7 έτη μετά την 
κυκλοφορία του τελευταίου μοντέλου στην 
αγορά 

Λάστιχα 
πόρτας 

Επαγγελματίες τεχνικοί επισκευών και 
τελικοί χρήστες 

Για τουλάχιστον 10 έτη μετά την 
κυκλοφορία του τελευταίου μοντέλου στην 
αγορά 

 

 Η μικρότερη περίοδος για την παροχή ανταλλακτικών από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών 
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είναι 15 εργάσιμες ημέρες. 

 Οι πληροφορίες μοντέλου και το αναγνωριστικό μοντέλου στη βάση δεδομένων του προϊόντος 
είναι διαθέσιμες εάν σκανάρετε τον σύνδεσμο διαδικτύου  (web link) στον κωδικό QR (εάν 
υπάρχει) στην ετικέτα ενεργειακής απόδοσης του προϊόντος. 

 

Αγαπητέ πελάτη, 
1. Εάν  επιθυμείτε την επιστροφή ή την αντικατάσταση του προϊόντος παρακαλείστε να 

επικοινωνήσετε με το κατάστημα από όπου το αγοράσατε.  
(Πρέπει να έχετε μαζί την απόδειξη αγοράς)  

2. Σε περίπτωση βλάβης του προϊόντος η οποία χρήζει επισκευής, παρακαλείστε να 
επικοινωνήσετε με τον πάροχο υπηρεσιών σέρβις. 

 



 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

1. Η εγγύηση καλύπτει κάθε ανωμαλία ή βλάβη που οφείλεται αποκλειστικά στην κατασκευή της συσκευής ή 
σε ελαττωματικά εξαρτήματα. 

2. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης η εργασία, τα έξοδα μετακίνησης του τεχνικού και τα ανταλλακτικά 
παρέχονται δωρεάν, καθώς και η μεταφορά της συσκευής αποκλειστικά με τα συνεργαζόμενα πρακτορεία, 
αν ο τεχνικός κρίνει ότι η επισκευή πρέπει να γίνει στο service της εταιρείας. 

3. Η εταιρεία μας έχει το δικαίωμα να καθορίζει τον τρόπο και τόπο επισκευής των βλαβών κατά την κρίση της. 
4. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης κλήσης, απουσίας, προβλημάτων εγκατάστασης ή ανάγκη επίδειξης 

λειτουργίας, ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα κίνησης και το κόστος επίσκεψης του τεχνικού. 
5. Η εγγύηση παρέχεται μόνο στον αρχικό αγοραστή και παύει να ισχύει σε περίπτωση που στη συσκευή έχει 

επέμβει για επιδιόρθωση άλλος τεχνικός, εκτός από τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό της εταιρείας μας. 
6. Ενδεχόμενη επισκευή ή αντικατάσταση μερών μίας συσκευής ή της ίδιας της συσκευής δεν παρατείνει τη 

διάρκεια της εγγύησης, η οποία συνεχίζει σε κάθε περίπτωση έως τη λήξη της. 
7. Σε περίπτωση αντικατάστασης κάποιου εξαρτήματος μίας συσκευής, παρέχεται εγγύηση για το συγκεκριμένο 

εξάρτημα ή ανταλλακτικό, όση και ο χρόνος εγγύησης της συσκευής, αρχής γενομένης από την ημερομηνία 
αντικατάστασης. 

8. Η εγγύηση δεν ισχύει για βλάβες που προκαλούνται άμεσα ή έμμεσα από αμέλεια, παράλειψη, κακή χρήση, 
κακή εγκατάσταση ή πάσης φύσεως επέμβαση στη συσκευή από μη εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Επίσης, δεν 
ισχύει για βλάβες που οφείλονται σε εξωγενείς παράγοντες που αλλοιώνουν την υφή της συσκευής (όπως 
Π.χ. χημικά, τοξικά, άλατα κ.τ.λ.), καθώς και για βλάβες προερχόμενες από κακή σύνδεση σε τάση 
διαφορετική από την αναγραφόμενη στην πινακίδα της συσκευής, σε μη γειωμένο ρευματοδότη (πρίζα) και 
σε μεταβολές τάσης του δικτύου (πτώση, υπέρταση). 

9. Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες ή απώλειες των συσκευών ή παρελκόμενων τους, που οφείλονται σε 
μεταφορές, που γίνονται με ευθύνη του πελάτη από τρίτους. 

10. Η εγγύηση δεν θίγει τα δικαιώματα του αγοραστή όπως αυτά προβλέπονται βάσει της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 
1999/44/EC και της Ελληνικής νομοθεσίας. 

11. Η εγγύηση πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο του τιμολογίου αγοράς ή του δελτίου 
λιανικής πώλησης ή του δελτίου αποστολής του προϊόντος. 

 

 

 

 

 



 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: ΣΥΣΚΕΥΕΣ ESKIMO       4 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ 

1. Η εγγύηση καλής λειτουργίας ισχύει από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής και έχει διάρκεια τέσσερα (4) 
χρόνια. 

2. Κάθε συσκευή ελέγχεται προσεκτικά κατά την παραγωγή και δεν γίνεται αντικατάστασή της παρά μόνο σε 
περίπτωση ανεπανόρθωτης βλάβης ή επαναλαμβανόμενης ίδιας βλάβης ή λόγω υψηλού κόστους της 
επισκευής. 

3. Στην εγγύηση δεν περιλαμβάνονται οι λαμπτήρες φωτισμού, οι κεραμικές επιφάνειες, τα αξεσουάρ, καθώς 
και τα πλαστικά, επισμαλτωμένα και γυάλινα μέρη των συσκευών, εκτός εάν αποδειχθεί πως πρόκειται για 
ελάττωμα κατασκευής. 

4. Οι ζημιές που προκαλούνται κατά τη μεταφορά της συσκευής δεν καλύπτονται από την εγγύηση. 
5. Η εγγύηση δεν καλύπτει προβλήματα που προκύπτουν σε συσκευές που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια 

επαγγελματικής χρήσης. 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: ΣΥΣΚΕΥΕΣ MIDEA       3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ 

1. Η εγγύηση καλής λειτουργίας ισχύει από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής και καλύπτει για τρία (3) 
χρόνια κάθε ανωμαλία ή βλάβη που οφείλεται στην κατασκευή ή σε ελαττωματικό εξάρτημα της συσκευής. 

2. Ειδικά για τίς επαναφορτιζόμενες μπαταρίες των ηλεκτρικών σκουπών η εγγύηση καλής λειτουργίας 
περιορίζεται στα δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής. 

3. Στην εγγύηση δεν περιλαμβάνονται οι λαμπτήρες φωτισμού, οι κεραμικές επιφάνειες, τα αξεσουάρ, καθώς 
και τα πλαστικά, επισμαλτωμένα και γυάλινα μέρη των συσκευών, εκτός εάν αποδειχθεί πως πρόκειται για 
ελάττωμα κατασκευής. 

4. Για τους Αφυγραντήρες, σε περίπτωση που απαιτείται επισκευή σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο, η μεταφορά 
της συσκευής γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη του πελάτη. 

5. Κάθε συσκευή ελέγχεται προσεκτικά κατά την παραγωγή και δεν γίνεται αντικατάστασή της παρά μόνο σε 
περίπτωση ανεπανόρθωτης βλάβης ή επαναλαμβανόμενης ίδιας βλάβης ή λόγω υψηλού κόστους της 
επισκευής. 

6. Η εγγύηση δεν καλύπτει τα αξεσουάρ, καθώς και τα πλαστικά και γυάλινα μέρη των συσκευών, εκτός εάν 
αποδειχθεί πως πρόκειται για ελάττωμα κατασκευής. 

7. Οι ζημιές που προκαλούνται κατά τη μεταφορά της συσκευής δεν καλύπτονται από την εγγύηση. 
 

Η τεχνική υποστήριξη και το service των Αφυγραντήρων γίνεται από την εταιρεία:  
F.G. EUROPE Α.Ε. 
Αγίου Νικολάου 79  
Γλυφάδα-Αττική  
Τηλ: 80111 89 999, 210 9697 450  
Fax: 210 9697 460  
e-mail: fge.service@fgeurope.gr 

Η τεχνική υποστήριξη και το service των Λευκών Συσκευών Eskimo και Midea έχει ανατεθεί στην εταιρεία:  
SERVICE ΝΕΤ Α.Ε.  
Πειραιώς 245  
Μοσχάτο -Αττική  
Τηλ: 80111 22 622, 210 4833 477  
Fax: 210 4833 411  
e-mail: servicenet@servicenet.gr 

 

F.G. EUROPE Α.Ε.  
Λ. Βουλιαγμένης 128, 
166 74 Γλυφάδα, Αθήνα  
Τηλ: 210 9697 600, 210 9696 500  
Fax: 210 9697 630  
Mail: info@fgeurope.gr  
www.fgeurope.gr 



ΨΥΓΕΙΑ ESKIMO - ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ / ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 

Ορισμένες (απλές) επεμβάσεις στο προιόν  μπορούν να πραγματοποιηθούν από τον τελικό χρήστη 

χωρίς να εγείρεται θέμα ασφάλειας ή μη ασφαλούς χρήσης του προιόντος, υπό την προϋπόθεση ότι 

πραγματοποιούνται εντός των ορίων και σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες (βλ. Ενότητα                         

" Επεμβάσεις απο τον Τελικό Χρήστη"). 

Ως εκ τούτου, εκτός καί εάν αναφέρεται διαφορετικά στην Ενότητα " Επεμβάσεις απο τον Τελικό 

Χρήστη" παρακάτω, οι επισκευές απευθύνονται και πρέπει αποκλειστικά να πραγματοποιούνται 

απο εγκεκριμένους επαγγελματίες επισκευαστές προκειμένου να αποφευχθούν ζητήματα 

ασφάλειας. Ενας εγκεκριμένος επαγγελματίας επισκευαστής είναι επαγγελματίας επισκευαστής 

στον οποίο έχει χορηγηθεί πρόσβαση στίς οδηγίες και στόν κατάλογο ανταλλακτικών αυτού του 

προϊόντος από τον κατασκευαστή σύμφωνα με τις μεθόδους που περιγράφονται σε νομοθετικές 

πράξεις σύμφωνα με την οδηγία 2009/125/ΕΕ. 

Ωστόσο, μόνο εξουσιοδοτημένοι απο τον κατασκευαστή/εισαγωγέα/αντιπρόσωπο 

επαγγελματίες επισκευαστές (τα στοιχεία τους μπορείτε να πληροφορηθείτε μέσω του αριθμού 

τηλεφώνου που σας δίνεται στο εγχειρίδιο χρήσης ή τούς όρους εγγύησης ή μέσω του 

εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου/εισαγωγέα/κατάστημα λιανικής) μπορούν να παρέχουν 

υπηρεσίες στο πλαίσιο της παρεχόμενης εγγύησης καλής λειτουργίας του προιόντος. 

Ως εκ τούτου, σας ενημερώνουμε ότι οποιαδήποτε επέμβαση στο προιόν από τρίτους επαγγελματίες 

επισκευαστές οι οποίοι όμως δεν έχουν συμβληθεί και δεν  συνεργάζονται με την FG Europe AE  

ακυρώνει την Εγγύηση. 

Επεμβάσεις απο τον Τελικό Χρήστη  

Επεμβάσεις που μπορούν δυνητικά να πραγματοποιηθούν από τον τελικό χρήστη είναι 

(αναφέρονται περιοριστικά): Αλλαγή πόρτας, φοράς πόρτας, συναρμολόγηση λαβής, αλλαγή 

μεντεσέδων πορτών, ράφια, συρτάρια (φρουτολεκάνες) και αλλαγή λάστιχου πόρτας . Εφόσον οι 

επεμβάσεις αυτές γίνουν σύμφωνα με τίς οδηγίες που αναφέρονται στο εγχειρίδιο χρήσης του 

προιόντος,  δεν θίγεται η παροχή εγγύησης καλής λειτουργίας του προιόντος. 

Επιπλέον, για να διασφαλιστεί η ασφάλεια του χρήστη και να να αποφευχθεί ο κίνδυνος σοβαρού 

τραυματισμού, οι προαναφερθείσες επεμβάσεις πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης 

του προιόντος που συνοδεύει το προιόν ή μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο www.fgeurope.gr . Για 

την ασφάλειά σας, αποσυνδέστε το προϊόν απο το ρεύμα πριν επιχειρήσετε οποιαδήποτε επέμβαση. 

Προσπάθειες επέμβασης ή επιδιόρθωσης από τελικούς χρήστες που δεν περιλαμβάνονται στην 

ανωτέρω περιοριστικά αναφερόμενες ή/και δεν ακολουθούν τίς οδηγίες στα εγχειρίδια χρήσης των 

προιόντων, μπορεί να εγείρουν ζητήματα ασφάλειας που δεν οφείλονται στόν κατασκευαστή, και 

ακυρώνουν την εγγύηση του προϊόντος.  Ως εκ τούτου, συνιστάται οι τελικοί χρήστες να απέχουν 

από την προσπάθεια εκτέλεσης επισκευών που δεν εμπίπτουν στίς ανωτέρω αναφερόμενες και να 

επικοινωνούν σε τέτοιες περιπτώσεις με τον εξουσιοδοτημένο επαγγελματία επισκευαστή ή με έναν 

επαγγελματία επισκευαστή. Σε αντίθεση περίπτωση, οι επεμβάσεις αυτές μπορούν να προκαλέσουν 

όχι μόνο προβλήματα ασφάλειας και βλάβη στο προϊόν, αλλά  και στη συνέχεια μπορεί να προκληθεί 

πυρκαγιά, πλημμύρα, ηλεκτροπληξία και σοβαρός προσωπικός τραυματισμός. 

Ο κατασκευαστής/πωλητής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος στην περίπτωση κατά την οποία οι 

τελικοί χρήστες δεν συμμορφώνονται με τα παραπάνω. 

Η FG Europe AE εγγυάται την επάρκεια γνήσιων ανταλακτικών για το ψυγείο Eskimo που 

αγοράσατε για ενα ελάχιστο διάστημα επτά (7) ετών, και ειδικά για τα λάστιχα της πόρτας για ενα 

διάστημα δέκα (10) ετών. Η διάρκεια εγγύησης καλής λειτουργίας ειναι 48 μήνες απο την 

ημερομηνία αγοράς, ως αυτή αποδεικνύεται απο τα σχετικά παραστατικά αγοράς. 

http://www.fgeurope.gr/


ESKIMO REFRIGERATORS  DISCLAIMER / WARNING 
 
 

Some (simple) failures can be adequately handled by the end-user without any safety issue or unsafe 
use arising, provided that they are carried out within the limits and in accordance with the following 
nstructions (see the “Self-Repair” section). 
Therefore, unless otherwise authorized in the “Self-Repair” section below, repairs shall be addressed 
to registered professional repairers in order to avoid safety issues. A registered professional repairer is 
a professional repairer that has been granted access to the instructions and spare parts list of this 

product by the manufacturer according to the methods described in legislative acts pursuant to Directive 

2009/125/EC. 
However, only the service agent (i.e.authorized professional repairers) that you can reach 
through the phone number given in the user manual/warranty card or through your authorized 
dealer may provide service under the guarantee terms. Therefore, please be advised that repairs 
by professional repairers (who are not authorized by FG Europe SA) shall void the guarantee. 
 
Self-Repair 
 
Self-repair can be done by the end-user with regard to the following spare parts: door handles, door 
hinges, trays, baskets and door gaskets. Moreover, to ensure product safety and to prevent risk of 
serious injury, the mentioned self repair shall be done following the instructions in the user manual for 
self-repair. For your safety, unplug the product before attempting any self repair. 
Repair and repair attempts by end-users for parts not included above and/or not following the 
instructions in the user manuals for self-repair, might give raise to safety issues not attributable to FG 
Europe, and will void the warranty of the product. Therefore, it is highly recommended that end users 
refrain from the attempt to carry out repairs falling outside the mentioned list of spare parts, contacting 
in such cases authorized professional repairers or registered professional repairers. On the contrary, 
such attempts by end-users may cause safety issues and damage the product and subsequently cause 
fire, flood, electrocution and serious personal injury to occur. 
The manufacturer/seller cannot be held liable in any case where end-users do not comply with the 
above. 
The spare part availability of the Eskimo refrigerator that 
you purchased is 7 years, especially for door gaskets this is expanded to 10 years. During this period, 
original spare parts will be available to operate the refrigerator properly. The duration of guarantee of 
the refrigerator that you purchased is 48 months. 


