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PRECAUZIONI DI SICUREZZA 

• Ouesto apparecchio non va installato all'aperto, nemmeno se lo spazio七riparato da una
tettoia; e molto pericoloso lasciarlo esposto alla pioggia e ai temporali.

• Deve essere usato soltanto da adulti ed esclusivamente per conservare e congelare i cibi,
seguendo le istruzioni d'uso scritte in questo manuale.

• Non toccate ne manovrate mai l'apparecchio a piedi nudi o con le mani o i piedi bagnati.
• Sconsigliamo di ricorrere a prolunghe e prese multiple. Se ii frigorifero e installato tra i

mobili, controllate che ii cavo non subisca piegature o compressioni pericolose.
• Non tirate mai ii cavo ne ii frigorifero per staccare la spina dalla presa a muro: e molto

pericoloso.
• Non toccate le parti interne raffreddanti soprattutto con le mani bagnate poiche potreste

ustionarvi o ferirvi. Ne mettete in bocca cubetti di ghiaccio appena estratti dal freezer
poiche rischiate di ustionarvi.

• Non fate ne pulizia ne manutenzione senza aver prima staccato la spina; per eliminare
ogni contatto elettrico non basta, infatti, posizionare la manopola ON/OFF prodotto in OFF.

• Prima di farvi ritirare ii vecchio frigorifero, mettete fuori uso l'eventuale serratura per
evitare che i bambini, giocando, possano rimanere chiusi dentro l'apparecchio.

• In caso di guasto, prima di chiamare ii servizio-assistenza, control late al capitolo "C'e
qualche problema?" per verificare se e possibile eliminare l'eventuale inconveniente.
Non tentate di riparare ii guasto, cercando di accedere alle parti interne.

• In caso di sostituzione del cavo di alimentazione rivolgersi ai nostri Centri di Assistenza.
In alcuni casi le connessioni sono eseguite con terminali speciali, in altri仓richiesto l'uso
di un utensile speciale per accedere ai collegamenti.

• Non usate apparecchi elettrici all'interno dello scomparto conservatore di cibi, se questi
non sono del tipo raccomandato dal costruttore.

• Al termine della vita funzionale dell'apparecchio, contenente gas ciclopentano nella
schiuma isolante ed eventualmente gas R600a (isobutano) nel circuito refrigerante, lo
stesso dovra essere messo in sicurezza prima dell'invio in discarica. Per questa
operazione rivolgetevi al vostro negoziante o all'Ente Locale preposto.

Si prega di seguire sempre e in ogni caso le precauzioni di sicurezza qui di seguito riportate: 
• L 1alimentatore del frigorifero deve essere sempre corrispondente a quanto descritto

nelle specifiche.
• Utilizzare sempre una presa standard dotata di messa a terra.
• 11 frigorifero dovrebbe funzionare in luoghi ove non siano presenti sostanze infiammabili

o esalazioni esplosive
• E'assolutamente vietato introdurre nel frigorifero sostanze volatili infiammabili, acide o

corrosive.
• Scollegare sempre ii frigorifero dalla rete di alimentazione elettrica prima di sostituire la

lampadina o prima di effettuare qualsiasi riparazione al frigorifero.
• Scollegare immediatamente dalla rete di alimentazione elettrica se sentite odori strani o

se vi fosse la presenza di fumo e contattate subito ii servizio di assistenza tecnica.
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Attenzione: Rischio di incendio/Materiali infiammabili
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Il prodo�o non dovrebbe essere trasportato,installato o u�lizzato da minori o altre
persone inabili.

Per evitare la contaminazione del cibo, si prega di rispe�are le seguen� istruzioni:
– L'apertura della porta per lungo tempo può causare un aumento significa�vo della
temperatura negli scompar� dell'apparecchio.
– Pulire regolarmente le superfici che possono venire a conta�o con alimen� e sistemi di
drenaggio accessibili.
– Pulire i serbatoi dell'acqua se non sono sta� u�lizza� per 48 ore; sciacquare il sistema idrico
collegato a una rete idrica se l'acqua non è stata aspirata per 5 giorni . (nota 1)
–Conservare carne cruda e pesce in apposi� contenitori nel frigorifero, in modo che non venga
a conta�o con altri alimen� o goccioli su essi.
– Gli scompar� surgela� a due stelle sono ada� per conservare cibo pre-surgelato, per
conservare o produrre gelato e produrre cube� di ghiaccio. (nota 2)
–scompar� a uno, due e tre stellenon sono ada� per il congelamento di alimen� freschi. (nota
3)
– Se l’apparecchio di refrigerazione viene lasciato vuoto per lunghi periodi, spegnere,
scongelare, pulire, asciugare e lasciare la porta aperta per evitare la formazione di muffa
all'interno dell'apparecchio.
– Per gli apparecchi senza scomparto a 4 stelle: Questo apparecchio di refrigerazione non è
ada�o per congelare alimen�.（Nota 4）
Nota 1,2,3,4: Confermare se è applicabile in base al �po di scomparto del prodo�o.

Per un apparecchio indipendente: questo apparecchio di refrigerazione non deve essere
u�lizzato comeincorporato nell'apparecchio.

Per quanto riguarda le porte o i coperchi dota� di serrature e chiavi, le chiavi devono
essere tenute fuori dalla portata dei bambini e non in prossimità dell'apparecchio di 
refrigerazione, al fine di evitare che i bambini vengano blocca� all'interno.

Qualsiasi sos�tuzione o manutenzione delle lampade a LED deve essere effe�uata dal
produ�ore, dal suo agente di servizio o da una persona qualificata.Questo prodotto 
contiene una fonte di luce di classe di efficienza energetica (F).
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PRECAUZIONI DI SICUREZZA  
Si prega di seguire sempre e in ogni caso le precauzioni di sicurezza qui di seguito riportate: 

L'alimentatore del frigorifero deve essere sempre corrispondente 
a quanto descritto nelle specifiche. Utilizzare sempre una presa  
standard dotata di messa a terra. 

Il frigorifero dovrebbe funzionare in luoghi ove non siano presenti 
sostanze infiammabili o esalazioni esplosive. È assolutamente  
vietato introdurre nel frigorifero sostanze volatili infiammabili,  
acide o corrosive. 

Scollegare sempre il frigorifero dalla rete di alimentazione elettrica 
prima di sostituire la lampadina o prima di effettuare qualsiasi  
riparazione al frigorifero. 

Scollegare immediatamente dalla rete di alimentazione elettrica se 
si sentono odori strani o se vi fosse la presenza di fumo e contattare 
subito il servizio di assistenza tecnica. 

Non gettare acqua sul mobile del frigorifero poiché la capacità di 
isolamento elettrico potrebbe risultare indebolita.  

Appoggiarsi o sedersi sulla porta è molto pericoloso in quanto il 
frigorifero potrebbe ribaltarsi. 
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INSTALLAZIONE 

POSIZIONAMENTO 

Il frigorifero dovrebbe essere posizionato in un 
ambiente asciu o e ven lato. Non posizionare 
l'apparecchio alla luce  e tenerlo   
il più lontano possibile da sorgen  di calore. 

l'apparecchio deve essere  posizionato su un terreno  
piano e stabile. i piedini regolabili  
anteriori per regolare il livello del frigorifero.  

Non posizionare il frigorifero in ambien  freddi. Lasciare spazio sufficiente intorno al frigorifero 
come mostrato in figura per garan re 
un'appropriata ven lazione. 

piedini regolabili
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INSTALLAZIONE DELLA MANIGLIA (OPZIONALE) 

1. Rimuovere i tappi dai fori della
maniglia

2. Posizionare le maniglie in
corrispondenza dei fori per le viti e
fissarle

3. Riposizionare i tappi sulle viti della
maniglia.

NOTA: è possibile installare le maniglie anche 
sul lato opposto, nel caso in cui l’apertura 
delle porte sia stata invertita. 
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INVERSIONE DELLE PORTE 

1) Rimuovere le protezioni della cerniera.

2) Togliere la cerniera superiore.

3) Rimuovere la porta del vano frigorifero

4) Rimuovere la cerniera centrale.

5) Rimuovere la porta del vano freezer
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6) Rimuovere i cardini di montaggio della
cerniera inferiore, e rimontarli dalla parte 
opposta utilizzando un cacciavite

7) Montare la porta del vano freezer sulla
cerniera inferiore

8) Montare i cardini di montaggio della
cerniera centrale dalla parte opposta.

9) Montare la porta del vano frigorifero

10) Rimontare le protezioni della cerniera
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SPAZIO RICHIESTO PER L’APERTURA DELLE PORTE
Le porte devono essere in grado di aprirsi a 90° come rappresentato in figura. 
Lo spazio necessario è quindi di 

Larghezza ≥ 990mm 
Profondità ≥ 1025mm 

LIVELLAMENTO DEL PRODOTTO
Regolare i due piedini sulla parte anteriore dell'unità. 
Se l'unità non si trova in piano, le porte e di conseguenza le guarnizioni 
potrebbero non richiudersi corre amente. 
Assicurarsi che i piedini tocchino perfe amente il suolo prima dell'uso. 
PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO
Il frigorifero ado a l'alimentazione AC 220~240V a 50Hz: flu uazioni di tensione oltre il range di 
187 ~ 264V causano problemi di funzionamento o danni. 
Non danneggiare il cavo di alimentazione, in modo da garan re la sicurezza d’u lizzo; non 
u lizzare il prodo o quando il cavo di alimentazione è danneggiato o la spina è usurata. 
Non inserire ogge  infiammabili, esplosivi, o altamente corrosivi nel frigorifero per evitare danni 
al prodo o o causare incendi. 
Non posizionare ogge  infiammabili vicino al frigorifero per evitare incendi. 
Questo frigorifero è da considerarsi :secondo gli standard internazionali, i    

 frigoriferi domes ci non devono essere u lizza  per altri scopi, come lo stoccaggio di sangue, 
farmaci e prodo  biologici. 
Non posizionare nel freezer contenitori sigilla   liquidi, come bevande in bo glia 
o la na, onde evitare scoppi o altre perdite.
Non conservare o collocare ghiaccio secco in frigorifero.
Prima di collocare qualsiasi alimento all'interno del frigorifero, accenderlo e a endere per 24 ore,
per assicurarsi del  corre o funzionamento e per consen re all'apparecchio di raggiungere la

 temperatura corre a.Il   frigorifero non deve mai essere riempito in maniera eccessiva.

◆ PRIMA DI COLLEGARE IL PRODOTTO 

W

D

   Verificare che si disponga di una presa di corrente che sia compa bile con la spina in 
dotazione con l'unità. 
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ACCESSORI INTERNI 
Diversi ripiani in vetro e in plas ca sono inclusi  nel frigorifero.  
Tenere sempre uno degli scaffali in vetro posizionato nella guida più in basso, al di sopra del vano 
contenitore di fru a e verdura, e mantenerlo in questa posizione. 
Al fine di o mizzare il volume del vano frigorifero e di quello del  freezer, l'utente può rimuovere uno 
o più ripiani o casse  dall'apparecchio.
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* Tutte le immagini in questo manuale sono da considerarsi a scopo puramente indicativo

FUNZIONAMENTO

CONTROLLO DELLA TEMPERATURA NEL VANO FRIGORIFERO 

2 c 3 c 4 c 6 c 8 cTEMPERATURE FAST COOL

A fast cool① ② ③ ④ ⑤

PANORAMICA DI PRODOTTO 
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TASTI 
A. (SET) Tasto di selezione temperatura

DISPLAY 
1. Temperatura: 2° C
2. Temperatura: 3° C
3. Temperatura: 4° C
4. Temperatura: 6° C
5. Temperatura: 8° C

Nota: alla prima accensione, l’intero display rimane acceso per 3 secondi 

IMPOSTAZIONE DELLA TEMPERATURA NEL VANO FRIGORIFERO 
La temperatura viene cambiata ogni volta che si preme il tasto SET. 

15 secondi.

Nel caso di un’avaria tecnica, i LED si illumineranno in modo da indicare un codice di guasto 

Temp 1 Temp 2 Temp 3 Temp 4 Temp 5 

A

fast cool

①

②

③

④

⑤

Super
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FUNZIONE FREDDO RAPIDO 
Per selezionare la funzione “Freddo Rapido” impostare il sele ore in modo che il LED “Fast Cool” 
(o “Super”, a seconda dei modelli) sia illuminato.
Per uscire dalla funzione “Freddo Rapido” a endere 150 minu , al termine dai quali la modalità 
verrà automa camente cambiata o in alterna va modificare la temperatura desiderata. 

IMPOSTAZIONE DELLA TEMPERATURA NEL VANO FREEZER 

Impostare "COLD" per una temperatura meno fredda 
Impostare "NORMAL" per la temperatura normale (adeguata alla maggior parte delle situazioni) 
Impostare "COLDER" per una temperatura più fredda 
Se la temperatura della stanza nella quale l’apparecchio è stato posto è alta, come ad esempio 
nelle calde giornate es ve, si consiglia di impostare la temperatura o su "NORMAL" o su "COLD". 
Se la temperatura ambiente è superiore a 35 ℃, si consiglia di impostare su "COLDER". 
Quando la temperatura ambiente è molto bassa, come ad esempio in inverno, la temperatura 
deve essere impostata o su "NORMAL" o su "COLDER". 
Se la temperatura ambiente fosse  inferiore a 10 ℃, si consiglia di impostare su "COLDER". 

RUMORI ALL’INTERNO DEL PRODOTTO 
È possibile che l'unità emani rumori: la maggior parte di ques  sono perfe amente normali, e 
sono causa  dalla circolazione del liquido refrigerante nel sistema di raffreddamento. 
Questo fenomeno è diventato più intenso dopo l'introduzione dei gas privi di CFC. 
Questo non è un dife o e non pregiudica le prestazioni dell’apparecchio.  

CONSERVAZIONE DEI CIBI 
La temperatura del comparto cibi freschi è tra 0-10 °C. Nonostante la temperatura più bassa sia in 
grado di limitare la propagazione di ba eri essa non andrebbe mantenuta per lunghi periodi in 
quanto non è ada a per la conservazione dei cibi freschi. 
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CONSERVAZIONE DEI CIBI FRESCHI 
I cibi caldi devono raggiungere la temperatura ambiente prima di essere conservati in frigorifero. 
E' consigliabile inserire i cibi in sacchetti sigillati prima di conservarli in frigorifero. 
Per mantenere la freschezza delle verdure nell'apposito cassetto, si consiglia innanzitutto di 
eliminare ogni traccia d'acqua. 
Le verdure infatti deperiscono facilmente in ambienti umidi. Se conservate le verdure in sacchetti, 
queste possono essere conservate per un periodo di tempo più lungo. 

SOSTITUZIONE DELLA LAMPADINA INTERNA 
Ogni sostituzione della lampada per l’illuminazione interna deve essere realizzata da un centro 
assistenza autorizzato. 

VASSOIO DEL GHIACCIO 
Questo vassoio serve per la produzione di cubetti di ghiaccio.  
Riempire i singoli scomparti con acqua potabile per 4/5 della  
loro capacità e riporre il vassoio nel congelatore per circa 2 ore. 
Quando i cubetti sono completamente congelati estrarre il  
vassoio e torcerlo per separare i singoli cubetti di ghiaccio.  
Non piegare eccessivamente il vassoio perché potrebbe  
rompersi. 

CASSETTO CONGELATORE 
Utilizzare lo scomparto congelatore solo per i cibi che devono 
essere congelati.  
I pezzi di carne voluminosi dovrebbero essere tagliati in  
pezzi di dimensioni più piccole prima di essere congelati.  
Questo faciliterà la successiva cottura. Sollevare frontalmente, 
dopodiché verso l'alto per estrarre il cassetto.

MANUTENZIONE

PULIZIA
Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia del frigorifero  
staccare la spina dalla rete di alimentazione elettrica. 
Pulire l'interno dell'apparecchio con una soluzione diluita di sodio bicarbonato. 
In seguito risciacquare con acqua tiepida con una spugna ben strizzata o un panno. 
Lavare i ripiani con acqua tiepida e sapone e asciugare completamente prima di reinserirli 
nell'unità. 
Pulire l'esterno dell'apparecchio con un panno umido. 
Per la pulizia della griglia del condensatore posto sul retro dell'apparecchio utilizzare una spazzola 
morbida. 
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Non u lizzare mai acqua bollente, agen  acidi per la pulizia, sostanze alcaline o benzene ecc. 

SE VOLETE LASCIARE IL FRIGORIFERO INATTIVO 
PER UN CERTO PERIODO 
Se il frigorifero deve rimanere spento per un periodo di tempo  
prolungato, estrarre la spina dalla presa e pulirlo accuratamente. 
Assicurarsi che la porta non sia chiusa completamente (lasciare  
uno spazio aperto) e posizionare il frigorifero in un luogo ben  
ven lato per evitare la formazione di odori. 

RISOLUZIONE ANOMALIE 

Prima di richiedere qualsiasi intervento di manutenzione si prega di verificare quanto segue: 

Motivo dell'anomalia 

Mancata Accensione 
Apparecchio non collegato all’alimentazione 
Basso voltaggio 
Corto Circuito 

Odori 
Alimen  con forte odore non avvol in atmosfera prote va 
Cibi marci 
L’interno dell’apparecchio dev’essere pulito 

U lizzo prolungato del 
compressore 

In estate, con una temperatura ambiente  superiore, è normale 
Non caricare troppo cibo in una sola volta 
Non inserire alimen  epidi o caldi 
Frequente apertura delle porte del frigorifero. 

Mancanza di illuminazione 
Apparecchio non collegato all’alimentazione 
Luce in avaria 

Le porte non si chiudono 
corre amente 

La porte sono bloccate da alimen ; 
Eccessivo ingombro di alimen  
Errata inclinazione dell’apparecchio 

Rumori Controllare l’inclinazione dell’apparecchio, mantenerlo in equilibrio 
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Se un problema dovesse persistere anche dopo aver effe uato i controlli sopra indica , NON 
TENTATE IN ALCUN MODO DI RIPARARE L'APPARECCHIO. 
Conta ate subito il servizio di manutenzione a voi più vicino. 
Questo simbolo  (vedi immagine nella tabella in basso) sul prodotto o sulle istruzioni significa che i
vostri apparecchi elettrici ed elettronici devono essere smaltiti alla fine del loro ciclo di vita 
separatamente dai rifiuti domestici. Esistono diversi sistemi per la raccolta differenziata e per il riciclo
dei materiali nei paesi dell’UE. Per ulteriori informazioni vi consigliamo di contattare le vostre autorità
locali o il rivenditore dal quale avete acquistato il prodotto.

 

 SMALTIMENTO

SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA

 

Il refrigerante u lizzato nell’apparecchio, così come i materiali di isolamento richiedono 
procedure  par colari. di smal mento  
Un metodo ecologico di smal mento garan rà che alcuni materiali possano essere recupera  e 
riu lizza . 
Informazioni aggiornate sulle possibilità di smal mento del vostro vecchio apparecchio e del 
rela vo imballaggio sono disponibili presso i  vostri uffici comunali di competenza. 

Corre o smal mento di questo prodo o 
Questo marchio indica che il prodo o non deve essere smal to con altri rifiu
domes ci, in tu a l'UE. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute umana 
causa  da smal mento dei rifiu , riciclarlo in maniera responsabile per favorire il 
riu lizzo sostenibile delle risorse materiali. Per res tuire il disposi vo usato, 
u lizzare i sistemi di raccolta o conta are il rivenditore presso il quale il prodo o è 
stato acquistato. 

Per maggiori informazioni, si prega di conta are gli uffici comunali di competenza o il rivenditore 
dove è stato acquistato il prodo o. 

Midea Italia S.r.l. 
MADE IN P.R.C. 
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Le par� ordinate nella seguente tabella possono essere acquisite dal canale MASTER KITCHEN:

Temperato esteso: ‘questo apparecchio di refrigerazione è destinato all'uso a 
temperature ambiente comprese tra 10 ° C e 32 °C’;
Temperato: ‘questo apparecchio di refrigerazione è destinato all'uso a 
temperature ambiente comprese tra 16° C e 32 °C’;
Subtropicale: ‘questo apparecchio di refrigerazione è destinato all'uso a 
temperature ambiente comprese tra 16° C e 38 °C’;
Tropicale: ‘questo apparecchio di refrigerazione è destinato all'uso a 
temperature ambiente comprese tra 16° C e 43 °C’.

Parte ordinata

Termostati

sensori di 
temperatura

circuiti stampati

fonti di luce

maniglie 
delle porte

cerniere 
per porte

vassoi

cassetti

guarnizione 
della porta

Fornitore Tempo minimo richiesto per la fornitura

Personale professionale 
di manutenzione

Personale professionale 
di manutenzione
Personale professionale 
di manutenzione

Personale professionale 
di manutenzione
Riparatori professionali 
e utenti finali

Riparatori professionali 
e utenti finali
Riparatori professionali 
e utenti finali

Riparatori professionali 
e utenti finali
Riparatori professionali 
e utenti finali

Almeno 7 anni dopo il lancio dell'ultimo 
modello sul mercato

Almeno 7 anni dopo il lancio dell'ultimo 
modello sul mercato

Almeno 7 anni dopo il lancio dell'ultimo 
modello sul mercato

Almeno 7 anni dopo il lancio dell'ultimo 
modello sul mercato

Almeno 7 anni dopo il lancio dell'ultimo 
modello sul mercato

Almeno 7 anni dopo il lancio dell'ultimo 
modello sul mercato

Almeno 7 anni dopo il lancio dell'ultimo 
modello sul mercato

Almeno 7 anni dopo il lancio dell'ultimo 
modello sul mercato

Almeno 10 anni dopo il lancio dell'ultimo 
modello sul mercato
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ΕΙΝΑΙ	ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ	ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ	ΑΛΛΟΣ	ΕΚΤΟΣ	ΑΠΟ	ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ	
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	ΤΕΧΝΙΚΗΣ	ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ	ΝΑ	ΕΚΤΕΛΕΙ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ	Ή	
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ,	ΟΙ	ΟΠΟΙΕΣ	ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ	ΤΗΝ	ΑΦΑΙΡΕΣΗ	ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ.

ΓΙΑ	ΝΑ	ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ	ΤΟΝ	ΚΙΝΔΥΝΟ	ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ,	ΜΗΝ	ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ	ΝΑ	ΚΑΝΕΤΕ	
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ	ΜΟΝΟΙ	ΣΑΣ.

1. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	-	Διατηρήστε	ελεύθερες	τις	οπές	εξαερισμού,	στο	περίβλημα	της	
συσκευής	ή	στην	ενσωματωμένη	δομή	της,	απομακρύνοντας	τυχόν	εμπόδια.

2)  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	-	Μη	χρησιμοποιείτε	μηχανικές	συσκευές	ή	οποιαδήποτε	άλλα	μέσα	
για	να	επιταχύνετε	τη	διαδικασία	απόψυξης,	εκτός	από	αυτά	που	συνιστώνται	από	τον	
κατασκευαστή.

3) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	-	Μην	προκαλείτε	φθορές	στο	κύκλωμα	του	ψυκτικού	μέσου.
4) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	-	Μη	χρησιμοποιείτε	άλλες	ηλεκτρικές	συσκευές	στο	εσωτερικό	των	

διαμερισμάτων	αποθήκευσης	τροφίμων	της	συσκευής,	εκτός	αν	είναι	του	τύπου	που	
συνιστάται	από	τον	κατασκευαστή.

5)	 Η	συσκευή	πρέπει	να	αποσυνδέεται	μετά	τη	χρήση	και	πριν	από	την	εκτέλεση	των	
εργασιών	συντήρησης	από	το	χρήστη	στη	συσκευή.

6)	 Αυτή	η	συσκευή	μπορεί	να	χρησιμοποιείται	από	παιδιά	ηλικίας	από	8	ετών	και	άνω	
και	από	άτομα	με	μειωμένες	σωματικές,	αισθητηριακές	ή	διανοητικές	ικανότητες	ή	
έλλειψη	πείρας	και	γνώσης,	εφόσον	είναι	υπό	επίβλεψη	ή	τους	έχουν	δοθεί	οδηγίες	
για	τη	χρήση	της	συσκευής	με	ασφαλή	τρόπο	και	έχουν	κατανοήσει	τους	κινδύνους	
που	υπάρχουν.	Τα	παιδιά	δεν	πρέπει	να	παίζουν	με	τη	συσκευή.	Ο	καθαρισμός	και	η	
συντήρηση	από	το	χρήστη	δεν	πρέπει	να	διεξάγονται	από	παιδιά	χωρίς	επίβλεψη.

7)		 Εάν	το	καλώδιο	τροφοδοσίας	είναι	φθαρμένο,	πρέπει	να	αντικατασταθεί	από	τον	
κατασκευαστή	ή	το	εξουσιοδοτημένο	κατάστημα	τεχνικής	υποστήριξης	ή	άλλο	ειδικό	
τεχνικό	προκειμένου	να	αποφευχθούν	τυχόν	κίνδυνοι.

8)		 Απορρίψτε	το	ψυγείο	σύμφωνα	με	τους	τοπικούς	κανονισμούς,	διότι	περιέχει	
εύφλεκτο	αέριο	εμφύσησης	και	ψυκτικό	μέσο.

9)	 Τηρήστε	τους	τοπικούς	κανονισμούς	σχετικά	με	τη	διάθεση	της	συσκευής,	λόγω	του	
εύφλεκτου	ψυκτικού	μέσου	και	του	αερίου	εμφύσησης.	Πριν	απορρίψετε	τη	συσκευή,	
αφαιρέστε	τις	πόρτες	για	να	προλάβετε	την	παγίδευση	των	παιδιών.

10)	 Αυτή	η	συσκευή	προορίζεται	για	χρήση	σε	οικιακές	και	παρόμοιες	εφαρμογές	όπως
-	κουζίνα	προσωπικού	σε	καταστήματα,	γραφεία	και	άλλα	εργασιακά	περιβάλλοντα
-	αγροικίες	και	πελάτες	σε	ξενοδοχεία,	μοτέλ	και	άλλα	περιβάλλοντα	τύπου	κατοικίας
-	περιβάλλοντα	τύπου	πανδοχείου	(Bed	and	breakfast)
-	τροφοδοσία	και	παρόμοιες	εφαρμογές	μη	λιανικής	πώλησης.

11)		 Μην	αποθηκεύετε	εκρηκτικές	ουσίες,	όπως	δοχεία	αεροζόλ	με	εύφλεκτο	προωθητικό,	
σε	αυτήν	τη	συσκευή.
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2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

2.1 Τοποθεσία

Κατά	την	επιλογή	της	θέσης	για	τη	συσκευή	σας	πρέπει	να	διασφαλίζετε	ότι	το	δάπεδο	
είναι	επίπεδο	και	σταθερό	και	το	δωμάτιο	αερίζεται	καλά.	Αποφύγετε	να	τοποθετήσετε	τη	
συσκευή	σας	κοντά	σε	πηγή	θερμότητας,	π.χ.	κουζίνα,	θερμοσίφωνα	ή	σώμα	καλοριφέρ.	
Επίσης	αποφύγετε	το	άμεσο	ηλιακό	φως,	αφού	μπορεί	να	αυξήσει	την	κατανάλωση	
ηλεκτρικής	ενέργειας.	Οι	εξαιρετικά	χαμηλές	θερμοκρασίες	περιβάλλοντος	μπορεί	επίσης	
να	κάνουν	τη	συσκευή	να	μη	λειτουργεί	σωστά.	Αυτή	η	συσκευή	δεν	έχει	σχεδιαστεί	για	
χρήση	σεγκαράζ	ή	εξωτερική	εγκατάσταση.	Μην	τυλίγετε	τη	συσκευή	με	κάλυμμα.	Κατά	
την	εγκατάσταση	της	συσκευής,	βεβαιωθείτε	ότι	έχει	παραμείνει	ελεύθερος	χώρος	10	cm	
στις	δύο	πλευρές,	10	cm	στο	πίσω	μέρος	και	30	cm	στο	πάνω	μέρος	της	συσκευής.	Αυτό	
θα	επιτρέψει	τον	κρύο	αέρα	να	κυκλοφορεί	γύρω	από	το	ψυγείο	και	θα	βελτιώσει	την	
αποτελεσματικότητα	της	διαδικασίας	ψύξης.

2.2. Αλλαγή φοράς λαβής θύρας

1)		 Αφαιρέστε	τα	βιδωτά	πώματα	από	
τις	οπές	της	λαβής	της	πόρτας.

2)	 Βάλτε	τις	λαβές	στις	οπές	βιδών	και	
στη	συνέχεια	χτυπήστε	τις	για	να	
στερεωθούν.
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3)		 Τοποθετήστε	τα	βιδωτά	πώματα	
στις	βίδες	των	λαβών.

4)	 Αφαιρέστε	τα	βιδωτά	πώματα	από	
τις	οπές	βιδών	των	λαβών.

5)	 Αφαιρέστε	τις	βίδες	και	βγάλτε	
τις	λαβές.

6)	 Τοποθετήστε	πάλι	τα	βιδωτά	
πώματα	στις	βίδες	των	λαβών.
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7)	 Τοποθετήστε	τις	λαβές	στις	οπές	των	
λαβών	της	πόρτας	στην	άλλη	πλευρά,	
σύμφωνα	με	τις	οδηγίες	εγκατάστασης	
των	λαβών.

 

  

2.3 Αναστροφή της κατεύθυνσης ανοίγματος της πόρτας

1)	 Αφαιρέστε	τον	προφυλακτήρα	
των	αρθρώσεων	των	δαχτύλων.

2)	 Αφαιρέστε	τον	άνω	
μεντεσέ.
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3)	 Αφαιρέστε	την	πόρτα	του	θαλάμου	
ψύξης.

4)	 Αφαιρέστε	τον	μεσαίο	
μεντεσέ	με	κατσαβίδι. 8)	 Συναρμολογήστε	το	μεσαίο	

συγκρότημα	μεντεσέ	στην	
αριστερή	πλευρά	του	θαλάμου.

5)	 Αφαιρέστε	την	πόρτα	του	
θαλάμου	κατάψυξης.	 9)	 Συναρμολογήστε	την	πόρτα	της	ψύξης.

6)	 Αφαιρέστε	το	συγκρότημα	μεντεσέ	με	
ένα	κατσαβίδι.	Συναρμολογήστε	το	κάτω	
συγκρότημα	μεντεσέ	στην	αριστερή	
πλευρά	του	θαλάμου	με	ένα	κατσαβίδι.

10)	 Τοποθετήστε	τον	προφυλακτήρα	
των	αρθρώσεων	των	δαχτύλων.

7)	 Συναρμολογήστε	την	πόρτα	του	θαλά-
μου	κατάψυξης	στον	κάτω	μεντεσέ.
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2.4 Απαιτούμενος χώρος για το άνοιγμα της πόρτας

Η	πόρτα	της	συσκευής	πρέπει	να	μπορεί	να	ανοίγει	εντελώς, 
όπως	φαίνεται	στην	εικόνα.
ΠxΒ≥991	x	975mm

2.5 Οριζοντίωση της συσκευής

Για	να	γίνει	αυτό,	ρυθμίσετε	τα	δύο	πόδια	οριζοντίωσης	στο	μπροστινό	
μέρος	της	συσκευής.	Αν	η	συσκευή	δεν	είναι	οριζοντιωμένη,	η	πόρτα	
και	το	μαγνητικό	λάστιχο	δεν	θα	ευθυγραμμίζονται	σωστά.
Πριν	από	τη	χρήση,	βεβαιωθείτε	ότι	το	πόδι	αγγίζει	το	έδαφος.
Κοιτάζοντας	από	πάνω	προς	τα	κάτω,	με	δεξιά	στροφή	σφίγγεται	και	με	
αριστερή	στροφή	χαλαρώνεται.

2.6 Καθαρισμός πριν από τη χρήση

Σκουπίστε	το	εσωτερικό	της	συσκευής	με	ένα	ασθενές	διάλυμα	διττανθρακικού	νατρίου.	
Στη	συνέχεια	ξεπλύνετε	με	ζεστό	νερό,	χρησιμοποιώντας	ένα	στυμμένο	σφουγγάρι	ή	πανί.	
Πλύνετε	το	ράφια	και	το	συρτάρι	λαχανικών	με	ζεστό	σαπουνόνερο	και	στεγνώστε	τα	εντελώς	
πριν	τα	επανατοποθετήσετε	στη	συσκευή.	Καθαρίστε	το	εξωτερικό	μέρος	της	συσκευής	με	ένα	
υγρό	πανί.	Αν	χρειαστείτε	περισσότερες	πληροφορίες,	ανατρέξτε	στην	ενότητα	«Καθαρισμός».

2.7 Πριν από τη χρήση της συσκευής

Το	ψυγείο	χρησιμοποιεί	ηλεκτρισμό	220~240V/50Hz	AC.	Οι	διακυμάνσεις	της	τάσης	σε	εύρος	
των	187	~	264V	θα	προκαλέσουν	δυσλειτουργία	ή	ακόμη	και	ζημιά.

Μην	προκαλείτε	σε	καμία	περίπτωση	ζημιά	στο	καλώδιο	τροφοδοσίας,	για	να	εξασφαλίσετε	
την	ασφαλή	χρήση.

Μην	το	χρησιμοποιείτε	αν	έχει	υποστεί	ζημιά	ή	το	βύσμα	έχει	φθαρεί.

Μην	τοποθετείτε	εύφλεκτα,	εκρηκτικά,	πτητικά	και	εξαιρετικά	διαβρωτικά	στοιχεία	στο	
ψυγείο,	για	να	προλάβετε	τις	ζημιές	στο	προϊόν	και	τα	ατυχήματα	με	πυρκαγιά.

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

Αυτό	το	προϊόν	είναι	οικιακό	ψυγείο	και	είναι	κατάλληλο	μόνο	για	την	αποθήκευση	
τροφίμων.	Σύμφωνα	με	εθνικά	πρότυπα,	τα	οικιακά	ψυγεία	δεν	πρέπει	να	χρησιμοποιούνται	
για	άλλους	σκοπούς,	όπως	η	αποθήκευση	αίματος,	φαρμάκων	ή	βιολογικών	προϊόντων.

Μην	τοποθετείτε	στον	καταψύκτη	υγρά	σε	φιάλες	ή	σε	σφραγισμένα	δοχεία,	όπως	
εμφιαλωμένες	μπύρες	και	ποτά,	για	να	αποφεύγονται	τα	σπασίματα	και	άλλες	απώλειες.

Πριν	τοποθετήσετε	οποιαδήποτε	τροφή	στη	συσκευή	σας,	θέστε	την	σε	λειτουργία	και	
περιμένετε	24	ώρες,	για	να	βεβαιωθείτε	ότι	λειτουργεί	σωστά	και	δώστε	της	χρόνο	για	
να	φθάσει	στη	σωστή	θερμοκρασία.	Δεν	θα	πρέπει	να	παραγεμίζετε	τη	συσκευή	σας.	Μην	
προκαλείτε	σε	καμία	περίπτωση	ζημιά	στο	καλώδιο	τροφοδοσίας,	για	να	εξασφαλίσετε	την	
ασφαλή	χρήση.	Μην	το	χρησιμοποιείτε	αν	έχει	υποστεί	ζημιά	ή	το	βύσμα	έχει	φθαρεί.

W

D
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Μην	τοποθετείτε	εύφλεκτα,	εκρηκτικά,	πτητικά	και	εξαιρετικά	διαβρωτικά	στοιχεία	στο	
ψυγείο,	για	να	προλάβετε	τις	ζημιές	στο	προϊόν	και	τα	ατυχήματα	με	πυρκαγιά.

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

Αυτό	το	προϊόν	είναι	οικιακό	ψυγείο	και	είναι	κατάλληλο	μόνο	για	την	αποθήκευση	
τροφίμων.	Σύμφωνα	με	εθνικά	πρότυπα,	τα	οικιακά	ψυγεία	δεν	πρέπει	να	
χρησιμοποιούνται	για	άλλους	σκοπούς,	όπως	η	αποθήκευση	αίματος,	φαρμάκων	ή	
βιολογικών	προϊόντων.

Μην	τοποθετείτε	στον	καταψύκτη	υγρά	σε	φιάλες	ή	σε	σφραγισμένα	δοχεία,	όπως	
εμφιαλωμένες	μπύρες	και	ποτά,	για	να	αποφεύγονται	τα	σπασίματα	και	άλλες	απώλειες.

Πριν	τοποθετήσετε	οποιαδήποτε	τροφή	στη	συσκευή	σας,	θέστε	την	σε	λειτουργία	και	
περιμένετε	24	ώρες,	για	να	βεβαιωθείτε	ότι	λειτουργεί	σωστά	και	δώστε	της	χρόνο	για	να	
φθάσει	στη	σωστή	θερμοκρασία.	Δεν	θα	πρέπει	να	παραγεμίζετε	τη	συσκευή	σας.

u Πριν συνδέσετε τη συσκευή με το ρεύμα
Πρέπει	να	βεβαιωθείτε	ότι	έχετε	πρίζα	συμβατή	με	το	βύσμα	που	παρέχεται	με	τη	
συσκευή.

u Πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία!
Μην	θέσετε	τη	συσκευή	σε	λειτουργία	πριν	περάσουν	δύο	ώρες	από	τη	
μετακίνησή	της.

2.8 Εσωτερικά αξεσουάρ

Διάφορα	γυάλινα	ή	πλαστικά	ράφια	αποθήκευσης	παρέχονται	μαζί	με	τη	συσκευή	σας.	Τα	
διάφορα	μοντέλα	έχουν	διαφορετικούς	συνδυασμούς.

Θα	πρέπει	πάντα	να	ωθείτε	ένα	από	τα	πλήρους	μεγέθους	γυάλινα	ράφια	στη	χαμηλότερη	
σειρά	οδηγών,	πάνω	από	τα	συρτάρια	φρούτων	και	λαχανικών,	και	να	το	διατηρείτε	σε	
αυτή	τη	θέση.

Για	να	γίνει	αυτό,	τραβήξτε	το	ράφι	αποθήκευσης	προς	τα	εμπρός	μέχρι	να	μπορεί	να	
περιστρέφεται	προς	τα	πάνω	ή	προς	τα	κάτω	και	αφαιρέστε	το.

Κάντε	το	ίδιο	σε	αντίστροφη	σειρά	για	να	εισαγάγετε	το	ράφι	σε	διαφορετικό	ύψος.

Για	να	μεγιστοποιήσετε	τον	όγκο	του	αποθηκευτικού	χώρου	νωπών	τροφίμων	και	
του	αποθηκευτικού	χώρου	κατεψυγμένων	τροφίμων,	μπορείτε	να	αφαιρέσετε	ένα	ή	
περισσότερα	ράφια	ή	συρτάρια	από	τη	συσκευή,	ανάλογα	με	την	καθημερινή	χρήση	
της.
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3. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

*  Η διακεκομμένη

ράφι

 γραμμή αντιπροσωπεύει τη θέση της εξόδου αέρα και της εισόδου 
αέρα επιστροφής.

*  Όλες οι εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών είναι μόνο ενδεικτικές. Ανατρέξτε στη 
δική σας συσκευή για λεπτομέρειες.

4.  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
4.1 Οδηγίες λειτουργίας

Έλεγχος θερμοκρασίας

• Έλεγχος θερμοκρασίας του θαλάμου αποθήκευσης νωπών τροφίμων.

(Ενσωματωμένος)

συρτάρι

 

δίσκος πόρτας

Φωτισμός LED
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A

fast cool

①

②

③

④

⑤

Πλήκτρο

A.SET: πλήκτρο ρύθμισης βαθμίδας. 

Οθόνη ένδειξης

1 Βαθμίδα 1 2 Βαθμίδα 2 3 Βαθμίδα 3 4 Βαθμίδα 4 5 Βαθμίδα 5

Οθόνη
Για την πρώτη ενεργοποίηση η οθόνη ένδειξης (συμπεριλαμβανομένου του φωτός του πλήκτρου) 
θα εμφανιστεί πλήρως για 3 δευτ. και στη συνέχεια η βαθμίδα στη μέση θα εμφανίσει την 
κατάσταση λειτουργίας. 

Ένδειξη κανονικής λειτουργίας
Αν παρουσιαστεί βλάβη, η αντίστοιχη λυχνία LΕD θα δίνει μια συνδυασμός ένδειξη του κωδικού
βλάβης (ένδειξη βρόχου).

Αν δεν υπάρχει βλάβη, η λυχνία LΕD θα εμφανίσει την τρέχουσα βαθμίδα λειτουργίας του 
ψυγείου.

Ρύθμιση βαθμίδας
Η βαθμίδα μεταβάλλεται μία φορά κάθε φορά όταν πατάτε το πλήκτρο 5ΕΤ. Στη συνέχεια, το 
ψυγείο θα λειτουργεί στη ρυθμισμένη τιμή ύστερα από 15 δευτ.

(Εξωτερική οθόνη - προαιρετικά)

Βαθμίδα 1 Βαθμίδα 2 Βαθμίδα 3 Βαθμίδα 4 Βαθμίδα 5

Λειτουργία γρήγορης ψύξης
Είσοδος: Λειτουργία γρήγορης ψύξης για τη διαμόρφωση της κυκλοφορίας.
Χειρισμός: Η ένδειξη γρήγορης ψύξης ανάβει και το ψυγείο λειτουργεί στους 2°0.
Έξοδος:

Μετακινήστε το διακόπτη προς τα πάνω και η πραγματική θερμοκρασία του θαλάμου 
κατάψυξης θα μειωθεί.  Μετακινήστε το διακόπτη προς τα κάτω και η πραγματική θερμοκρασία 
του θαλάμου κατάψυξης θα αυξηθεί.

 1. Παραμονή για 150 λεπτά στη λειτουργία γρήγορης ψύξης. 
2. Με τη ρύθμιση της θερμοκρασίας μπορεί να γίνει έξοδος από τη λειτουργία
γρήγορης ψύξης.

● Χειροκίνητη ρύθμιση του θαλάμου κατάψυξης
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4.2 Θόρυβος στο εσωτερικό της συσκευής!

Μπορείτε να παρατηρήσετε ότι η συσκευή σας κάνει ασυνήθιστους θορύβους. Οι περισσότεροι 
από αυτούς είναι απολύτως φυσιολογικοί, αλλά θα πρέπει να είστε ενημερωμένοι γι’ αυτούς!
Αυτοί οι θόρυβοι προκαλούνται από την κυκλοφορία του ψυκτικού υγρού στο σύστημα ψύξης. 
Έχουν γίνει πιο έντονοι μετά την εισαγωγή αερίων χωρίς CFC. Αυτό δεν είναι βλάβη και δεν 
επηρεάζει την απόδοση της συσκευής σας. Είναι ο ηλεκτροκινητήρας του συμπιεστή που 
λειτουργεί,

Οι παρακάτω κωδικοί θα εμφανιστούν στην οθόνη για να υποδείξουν πιθανά σφάλματα του 
ψυγείου σας. Η συσκευή ενδέχεται να εξακολουθεί να λειτουργεί κανονικά στη συντήρηση και 
στη κατάψυξη, ωστόσο συστήνεται ο χρήστης να επικοινωνήσει με εξειδικευμένο τεχνικό για 
να εξασφαλιστεί η σωστή λειτουργία της συσκευής.

Σημείωση: Η λειτουργία ταχείας κατάψυξης είναι σχεδιασμένη για να διατηρεί τη θρεπτική 
αξία των τροφίμων στη κατάψυξη. Μπορεί να καταψύξει τις τροφές σε πιο σύντομο χρονικό 
διάστημα. Εάν θέλετε να καταψύξετε μεγάλη ποσότητα τροφίμων ταυτόχρονα, συνιστάται 
να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία της ταχείας κατάψυξης. Σε αυτή τη λειτουργία ο χρόνος 
κατάψυξης αυξάνεται με σκοπό τα τρόφιμα να παγώσουν γρήγορα, να διασφαλιστεί η δ
ιατήρηση των θρεπτικών συστατικών και να διευκολυνθεί η αποθήκευση των τροφίμων.

 καθώς αντλεί το ψυκτικό υγρό μέσαστο σύστημα.

4.3 Συμβουλές για τη διατήρηση των τροφίμων στην συσκευή

4.4 Κωδικοί Σφάλματος

 Τα μαγειρεμένα κρέατα/ψάρια πρέπει πάντα να αποθηκεύονται ένα ράφι πάνω από τα ωμά 
κρέατα/ψάρια για την αποφυγή της μεταφοράς βακτηρίων. Διατηρείτε τα ωμά κρέατα/ψάρια 
σε ένα δοχείο που είναι αρκετά μεγάλο για να συλλέγει τους χυμούς και να τα καλύπτει 
σωστά. Τοποθετείτε το δοχείο στο χαμηλότερο ράφι.

 Αφήνετε χώρο γύρω από το φαγητό σας, για να επιτρέπετε στον αέρα να κυκλοφορεί στο 
εσωτερικό της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη της συσκευής διατηρούνται δροσερά.

 Για να προληφθεί η μεταφορά οσμών και η ξήρανση, συσκευάζετε ή καλύπτετε το φαγητό 
χωριστά. Τα φρούτα και τα λαχανικά δεν χρειάζεται να τυλίγονται.

 Πάντα αφήνετε το προμαγειρεμένο φαγητό να κρυώσει πριν το βάλετε στη συσκευή. Αυτό θα 
συμβάλλει στη διατήρηση της εσωτερικής θερμοκρασίας της συσκευής.

 Για την αποτροπή της διαφυγής ψυχρού αέρα από τη συσκευή, προσπαθείτε να ανοίγετε 
λιγότερες φορές την πόρτα. Σας συνιστούμε να ανοίγετε την πόρτα μόνο όταν πρέπει να 
βάλετε ή να βγάλετε τρόφιμα.

Κωδικός Σφάλματος

LED1 & LED2

LED1 & LED3

LED1 & LED4

Περιγραφή Σφάλματος

Πρόβλημα στο κύκλωμα του 
αισθητήρα θερμοκρασίας του ψυγείου.

Πρόβλημα στον αισθητήρα απόψυξης
κατάψυξης.

Πρόβλημα στον αισθητήρα 
θερμοκρασίας περιβάλλοντος
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5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
5.1 Απόψυξη

Αυτόματη απόψυξη.

5.2 Καθαρισμός του εσωτερικού και του εξωτερικού μέρους της συσκευής

 Αφαιρέστε όλα τα ράφια και το συρτάρι λαχανικών. Για να αφαιρέσετε το συρτάρι λαχανικών, 
αφαιρέστε πρώτα το χαμηλότερο ράφι της πόρτας.

 Σκουπίστε το εσωτερικό της συσκευής με ένα ασθενές διάλυμα διττανθρακικού νατρίου και 
στη συνέχεια ξεπλύνετε με ζεστό νερό, χρησιμοποιώντας ένα στυμμένο σφουγγάρι ή πανί. 
Σκουπίστε εντελώς πριν επανατοποθετήσετε τα ράφια και το συρτάρι λαχανικών.

 Χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί για να καθαρίσετε το εξωτερικό μέρος και στη συνέχεια 
σκουπίστε με ένα τυπικό γυαλιστικό επίπλων. Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα είναι κλειστή για να 
αποφευχθεί να φθάσει το γυαλιστικό στο μαγνητικό λάστιχο της πόρτας ή μέσα στη συσκευή.

 Η γρίλια του συμπυκνωτή στο πίσω μέρος της συσκευής και τα διπλανά εξαρτήματα 
μπορούν να καθαριστούν με ηλεκτρική σκούπα με εξάρτημα μαλακής βούρτσας.

5.3 Συμβουλές για τον καθαρισμό

Μπορεί να εμφανιστεί συμπύκνωση στο εξωτερικό μέρος της συσκευής. Αυτό μπορεί να 
οφείλεται σε αλλαγή της θερμοκρασίας του δωματίου. Σκουπίστε τα υπολείμματα υγρασίας. 
Αν το πρόβλημα συνεχιστεί, επικοινωνήστε με εξειδικευμένο τεχνικό για βοήθεια.

6.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6.1 Αντικατάσταση του εσωτερικού λαμπτήρα

 

6.2 Προσοχή κατά το χειρισμό/τη μετακίνηση της συσκευής σας
Όταν μετακινείτε τη συσκευή, κρατάτε την από τα πλάγια ή τη βάση. Σε καμία περίπτωση 
δεν θα πρέπει να ανυψώνεται με κράτημα από τα άκρατης άνω επιφάνειας.

6.3 Σέρβις

Η συσκευή πρέπει να συντηρείται από εξουσιοδοτημένο τεχνικό και πρέπει να χρησιμοποιούνται 
μόνο γνήσια ανταλλακτικά. Σε καμία περίπτωση μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας τη 
συσκευή. Οι επισκευές που πραγματοποιούνται από ανειδίκευτα άτομα μπορεί να προκαλέσουν 
τραυματισμούς ή σοβαρές δυσλειτουργίες. Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο τεχνικό.

6.4 Απενεργοποίηση για μεγάλες χρονικές περιόδους

Όταν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, 
αποσυνδέστε την από την τροφοδοσία, αδειάστε όλα τα τρόφιμα και καθαρίσετε τη 
συσκευή, αφήνοντας την πόρτα μισάνοιχτη για να αποτρέψετε τις δυσάρεστες οσμές.

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κατηγορίας ενεργειακής απόδοσης <F>.
Κάθε αλλαγή η συντήρηση του εσωτερικού λαμπτήρα LED θα πρέπει να 
πραγματοποιείται από τον πάροχο σέρβις ή εξουσιοδοτημένο συνεργάτη.

Η αντικατάσταση του λαμπτήρα γίνεται από επαγγελματίες.
 

1. Αφαιρέστε τη συσκευή από τη πρίζα.

3.Κατεβάστε το πάνελ του λαμπτήρα. 4.Αφαιρέστε τον ακροδέκτη σύνδεσης.

2.Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα 
του λαμπτήρα με ένα κατσαβίδι.
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6.5 Μην καλύπτετε τις θέσεις εξόδου αέρα και εισόδου αέρα επιστροφής του 
ψυγείου

6.6 Μην διατηρείτε τρόφιμα υψηλής θερμοκρασίας κοντά στον αισθητήρα 
θερμοκρασίας

6.7 Αφαιρέστε το συρτάρι του θαλάμου κατάψυξης του ψυγείου και τοποθετήστε τα 
τρόφιμα κατευθείαν πάνω στο γυάλινο χώρισμα

7. Αντιμετώπιση προβλημάτων
Τα	παρακάτω	απλά	ζητήματα	μπορούν	να	αντιμετωπιστούν	από	το	χρήστη.	Αν	τα	
ζητήματα	δεν	διευθετηθούν,	καλέστε	το	τμήμα	εξυπηρέτησης	μετά	την	πώληση.

Η	συσκευή	δεν	
λειτουργεί

Αν	ο	καταψύκτης	είναι	συνδεδεμένος	με	την	πρίζα	και	την	τροφοδοσία
Χαμηλή	τάση
Διακοπή	ρεύματος	ή	κύκλωμα	ενεργοποίησης

Οσμή
Τα	δύσοσμα	τρόφιμα	πρέπει	να	τυλίγονται	προσεκτικά-
Αν	τα	τρόφιμα	είναι	σάπια-
Αν	το	εσωτερικό	πρέπει	να	καθαριστεί.

Μακροπρόθεσμη	
λειτουργία	του	
συμπιεστή

Είναι	φυσιολογικό	το	ψυγείο	να	λειτουργεί	για	μεγαλύτερο	χρονικό	
διάστημα	το	καλοκαίρι,	όταν	η	θερμοκρασία	του	περιβάλλοντος	είναι	
υψηλότερη
Μην	βάζετε	πάρα	πολλά	τρόφιμα	στον	καταψύκτη	ταυτόχρονα
Μην	τοποθετείτε	τα	τρόφιμα	μέχρι	να	κρυώσουν
Συχνό	άνοιγμα	της	πόρτας	του	ψυγείου.

0	λαμπτήρας	δεν	
ανάβει

Αν	το	ψυγείο	είναι	συνδεδεμένο	με	την	τροφοδοσία,	αν	ο	λαμπτήρας	
έχει	υποστεί	βλάβη.

Η	πόρτα	του	
ψυγείου	δεν	μπορεί	
να	κλείσει	σωστά.

Η	πόρτα	του	καταψύκτη	έχει	κολλήσει	από	συσκευασίες	τροφίμων
Πάρα	πολλά	τρόφιμα
Γείρετε	το	ψυγείο.

Εντονος	θόρυβος
Αν	τα	τρόφιμα	είναι	οριζοντιωμένα,	αν	το	ψυγείο	είναι	ισορροπημένο
Αν	τα	μέρη	του	ψυγείου	είναι	σωστά	τοποθετημένα.

7.1 Χρήσιμες συμβουλές:

u		Το	περίβλημα	του	ψυγείου	μπορεί	να	εκπέμπει	θερμότητα	κατά	τη	λειτουργία,	ειδικά	το	
καλοκαίρι.	Αυτό	προκαλείται	από	την	ακτινοβολία	του	συμπυκνωτή	και	είναι	φυσιολογικό	
φαινόμενο.

u		Συμπύκνωση:	το	φαινόμενο	συμπύκνωσης	θα	ανιχνεύεται	στην	εξωτερική	επιφάνεια	και	
τα	λάστιχα	της	πόρτας	του	καταψύκτη,	όταν	η	υγρασία	του	περιβάλλοντος	είναι	μεγάλη,	
αυτό	είναι	φυσιολογικό	φαινόμενο	και	η	συμπύκνωση	μπορεί	να	σκουπίζεται	με	μια	στεγνή	
πετσέτα.

u		Βόμβος:	Βόμβος	θα	παράγεται	κατά	τη	λειτουργία	του	συμπιεστή,	ειδικά	κατά	την	έναρξη	ή	
τη	διακοπή	λειτουργίας.

8. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Προσπαθείτε	να	μην	ανοίγετε	την	πόρτα	πάρα	πολύ	συχνά,	ειδικά	όταν	ο	καιρός	είναι	
υγρός	και	ζεστός.	Μόλις	ανοίξετε	την	πόρτα,	κλείστε	την	το	συντομότερο	δυνατόν.
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Ελέγχετε	από	καιρό	σε	καιρό	αν	η	συσκευή	αερίζεται	επαρκώς	(επαρκής	κυκλοφορία	του	
αέρα	πίσω	από	τη	συσκευή).
Σε	κανονικές	συνθήκες	θερμοκρασίας,	ρυθμίζετε	το	θερμοστάτη	στη	μέση	ρύθμιση.
Πριν	γεμίσετε	τη	συσκευή	με	πακέτα	φρέσκων	τροφίμων,	βεβαιωθείτε	ότι	έχουν	ψυχθεί	σε	
θερμοκρασία	περιβάλλοντος.
Η	στρώση	πάγου	και	παγετού	αυξάνει	την	κατανάλωση	ενέργειας,	γι’	αυτό	καθαρίζετε	τη	
συσκευή	μόλις	η	στρώση	φθάσει	πάχος	3-5	mm.
Αν	είναι	ο	εξωτερικός	συμπυκνωτής	το	οπίσθιο	τοίχωμα	πρέπει	να	είναι	πάντα	καθαρό	και	
χωρίς	σκόνη	ή	ακαθαρσίες.
u		Η	συσκευή	πρέπει	να	βρίσκεται	στην	πιο	δροσερή	περιοχή	του	δωματίου,	μακριά	από	

συσκευές	που	παράγουν	θερμότητα	ή	αγωγούς	θέρμανσης	και	μακριά	από	το	άμεσο	ηλιακό	
φοος.

u		Αφήνετε	τα	καυτά	τρόφιμα	να	ψύχονται	σε	θερμοκρασία	δωματίου	πριν	τα	τοποθετήσετε	
στη	συσκευή.	Η	υπερφόρτωση	της	συσκευής	αναγκάζει	το	συμπιεστή	να	λειτουργεί	για	
μεγαλύτερο	διάστημα.	Τα	τρόφιμα	που	παγώνουν	πολύ	αργά	μπορεί	να	χάσουν	ποιότητα	ή	
να	αλλοιωθούν.

u		Φροντίζετε	να	τυλίγετε	τα	τρόφιμα	σωστά	και	σκουπίζετε	τα	δοχεία	πριν	απάτην	τοποθέτησή	
τους	στη	συσκευή.	Αυτό	μειώνει	τη	συσσώρευση	παγετού	στο	εσωτερικό	της	συσκευής.

u		Το	δοχείο	αποθήκευσης	της	συσκευής	δεν	θα	πρέπει	επενδύεται	με	αλουμινόχαρτο,	
λαδόχαρτο	ή	χαρτοπετσέτες.	Οι	επενδύσεις	παρεμβαίνουν	στην	κυκλοφορία	κρύου	αέρα,	
καθιστώντας	τη	συσκευή	λιγότερο	αποτελεσματική.

u		Οργανώνετε	και	τοποθετείτε	ετικέτες	στα	τρόφιμα	για	τη	μείωση	των	ανοιγμάτων	της	πόρτας	
και	των	εκτεταμένων	αναζητήσεων.	Βγάζετε	όσα	τεμάχια	χρειάζεστε	όλα	μαζί	και	κλείνετε	την	
πόρτα	το	συντομότερο	δυνατόν.

9. ΑΠΟΡΡΙΨΗ
Οι	παλιές	συσκευές	εξακολουθούν	να	έχουν	κάποια	υπολειμματική	αξία.	Μια	φιλική	προς	
το	περιβάλλον	μέθοδος	απόρριψης	θα	εξασφαλίσει	ότι	θα	μπορούν	να	ανακτηθούν	και	να	
επαναχρησιμοποιηθούν	πολύτιμες	πρώτες	ύλες.	Το	ψυκτικό	υγρό	που	χρησιμοποιείται	στη	
συσκευή	σας	και	τα	μονωτικά	υλικά	απαιτούν	ειδικές	διαδικασίες	απόρριψης•	Πριν	από	τη	
απόρριψη,	βεβαιωθείτε	ότι	κανένας	από	τους	σωλήνες	στο	πίσω	μέρος	της	συσκευής	δεν	
είναι	κατεστραμμένος.	Εν	ημερωμένες	πληροφορίες	σχετικά	με	τις	επιλογές	για	τη	απόρριψη	
της	παλαιάς	συσκευής	και	της	συσκευασίας	της	νέας	μπορούν	να	ληφθούν	από	την	τοπική	
υπηρεσία	του	δήμου	σας..
Κατά	την	απόρριψη	μιας	παλιάς	συσκευής,	σπάστε	τυχόν	παλιές	κλειδαριές	ή	σύρτες	και	
αφαιρέστε	την	πόρτα,	ως	μέτρο	προστασίας.

Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος
Σωστή	απόρριψη	αυτού	του	προϊόντος
Αυτή	η	σήμανση	υποδεικνύει	ότι	αυτό	το	προϊόν	δεν	πρέπει	να	απορριφθεί	με	άλλα	οικιακά	απόβλητα	
σε	ολόκληρη	την	Ε.Ε.	Για	να	αποφευχθούν	πιθανές	ζημιές	στο	περιβάλλον	ή	την	ανθρώπινη	υγεία	
από	την	ανεξέλεγκτη	διάθεση	απορριμμάτων,	ανακυκλώστε	το	υπεύθυνα	για	να	προωθήσετε	την	
αειφόρο	επαναχρησιμοποίηση	των	υλικών	πόρων.	Για	να	επιστρέφετε	τη	μεταχειρισμένη	συσκευή	
σας,	χρησιμοποιήστε	τα	συστήματα	επιστροφής	και	συλλογής	ή	επικοινωνήστε	με	το	κατάστημα	
όπου	αγοράστηκε	το	προϊόν.	Μπορούν	να	παραλάβουν	αυτό	το	προϊόν	για	περιβαλλοντικά	ασφαλή	
ανακύκλωση.

Για	περισσότερες	πληροφορίες,	επικοινωνήστε	με	τις	τοπικές	αρχές	ή	το	κατάστημα	όπου	
αγοράσατε	το	προϊόν.



La sorgente luminosa in questo prodotto è sostituibile solo 
da tecnici qualificati.

1. Si prega di togliere la spina prima della 
rimozione

1. Αφαιρέστε τη συσκευή από τη πρίζα.

2. Rimuovere il paralume con un cacciavite.

3. Abbassa il pannello della lampada.

4. Rimuovere il terminale di connessione.

Η πηγή φωτός σε αυτό το προϊόν αντικαθίσταται μόνο από 
ειδικευμένους μηχανικούς.
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2.Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα του 
λαμπτήρα με ένα κατσαβίδι.
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3.Κατεβάστε το πάνελ του λαμπτήρα.
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3.Κατεβάστε το πάνελ του λαμπτήρα.
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