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1. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Προειδοποίηση: κίνδυνος πυρκαγιάς / εύφλεκτων υλικών

Η ΠΑΡΟΥΣΑ συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και παρόμοιες εφαρμογές όπως 

χώροι κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και λοιπά εργασιακά περιβάλλοντα, 

αγροτικές κατοικίες και από πελάτες σε τουριστικά καταλύματα, ξενοδοχεία και λοιπά 

περιβάλλοντα κατοικίας, σε περιβάλλοντα βραχείας διαμονής, υπηρεσίας τροφοδοσίας τροφίμων 

και παρόμοιες εφαρμογές που δεν σχετίζονται με το λιανικό εμπόριο.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων 

παιδιών) με περιορισμένες φυσικές, αισθητικές ή νοητικές ικανότητες ή περιορισμένη εμπειρία 

και γνώσεις, εκτός αν τους έχουν παρασχεθεί οδηγίες και εντολές σχετικά με τη χρήση της 

συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. 

Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να εξασφαλιστεί πως δεν παίζουν με την συσκευή.

ΕΑΝ το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον 

κατασκευαστή, τον επισκευαστή ή από άτομο με παρόμοια κατάρτιση, για να αποφευχθεί ο 

κίνδυνος.

ΝΑ ΜΗΝ αποθηκεύετε στην παρούσα συσκευή εκρηκτικά υλικά όπως δοχεία αερολύματος με 

εύφλεκτα προωθητικά αέρια.

Η συσκευή θα πρέπει να αποσυνδεθεί από την παροχή ρεύματος μετά τη χρήση και πριν τις

εργασίες συντήρησης στη συσκευή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διατηρείτε τα ανοίγματα εξαερισμού, στο περίβλημα της 

συσκευής ή στην ενσωματωμένη δομή, χωρίς εμπόδια.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλα μέσα για να

επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης, εκτός από εκείνες που συνιστώνται από τον 

κατασκευαστή. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην βλάπτετε το κύκλωμα ψυκτικού μέσου.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές μέσα στα

διαμερίσματα αποθήκευσης τροφίμων της συσκευής, εκτός αν είναι του τύπου που συνιστά ο 

κατασκευαστής. 
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πριν επιχειρήσετε την εγκατάσταση των εξαρτημάτων.

ΤΟ ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ και το κυκλοπεντάνιο που χρησιμοποιούνται στην παρούσα συσκευή

είναι εύφλεκτα. Επομένως, κατά τη διάλυση της συσκευής, θα πρέπει να φυλάσσεται μακριά από 

οποιαδήποτε πηγή πυρκαγιάς και να ανακτάται από μια ειδική εταιρεία ανάκτησης με αντίστοιχη 

πιστοποίηση διαφορετική από τη διάθεση με καύση, έτσι ώστε να αποφεύγεται η βλάβη στο 

περιβάλλον ή οποιαδήποτε άλλη βλάβη. 

ΓΙΑ προδιαγραφές στην Ευρώπη:  Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά 

ηλικία 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή νοητικές δυνατότητες ή 

μειωμένη εμπειρία και γνώση αν έχουν εποπτεία ή οδηγίες που αφορούν τη χρήση της συσκευής 

με τρόπο ασφαλή και κατανοούν τους κινδύνους. Τα παιδιά δεν θα πρέπει να παίζουν με την 

συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν θα πρέπει να γίνεται απο παιδιά χωρίς κάποια 

επίβλεψη. Τα παιδιά ηλικίας από 3 έως 8 ετών επιτρέπεται να φορτώνουν και να εκφορτώνουν 

ψυκτικές συσκευές.

Αναγκαστικά, για πόρτες ή καπάκια εφοδιασμένα με κλειδαριές και κλειδιά, τα κλειδιά

πρέπει να φυλάσσονται μακριά από παιδιά και όχι κοντά στην ψυκτική συσκευή, προκειμένου να 

αποφευχθεί το κλείδωμα των παιδιών μέσα.

ΓΙΑ να αποφύγετε τη μόλυνση των τροφίμων, τηρήστε τις παρακάτω οδηγίες:

- Το άνοιγμα της πόρτας για μεγάλα χρονικά διαστήματα μπορεί να προκαλέσει σημαντική 

αύξηση της θερμοκρασίας στα τμήματα της συσκευής. 

- Καθαρίζετε τακτικά επιφάνειες που μπορούν να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα και προσβάσιμα 

συστήματα αποχέτευσης. 

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Παρακαλείστε να απορρίψετε το ψυγείο σύμφωνα με τους

τοπικούς κανόνες γιατί χρησιμοποιούν εύφλεκτα αέρια φυσήματος και ψυκτικό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κατά την τοποθέτηση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι το

καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχει παγιδευτεί ή έχει υποστεί ζημιά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τοποθετείτε πολλές φορητές πρίζες ή φορητές

τροφοδοτικές συσκευές στο πίσω μέρος της συσκευής.

ΝΑ ΜΗΝ χρησιμοποιείτε καλώδια επέκτασης ή διπολικές πρίζες (χωρίς γείωση).

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

καταψύκτη:

- Αφαιρέστε τις πόρτες. 

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

Ο καταψύκτης θα πρέπει να είναι αποσυνδεδεμένος από την πηγή του ηλεκτρικού ρεύματος 
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- Δεξαμενές καθαρού νερού εάν δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για 48 ώρες. Ξεπλύνετε το σύστημα 

ύδρευσης που είναι συνδεδεμένο με παροχή νερού εάν δεν έχει τραβηχτεί νερό για 5 ημέρες.. 

(σημείωση 1)

- Φυλάσσετε το ωμό κρέας και τα ψάρια σε κατάλληλα δοχεία στο ψυγείο, έτσι ώστε να μην 

έρχονται σε επαφή ή να στάζουν σε άλλα τρόφιμα. 

- Τα διαμερίσματα δύο αστέρων κατεψυγμένων τροφίμων είναι κατάλληλα για αποθήκευση προ-

κατεψυγμένων τροφίμων, αποθήκευση ή κατασκευή παγωτού και για παγάκια (σημείωση 2) - Τα 

διαμερίσματα ενός, δύο και τριών αστέρων δεν είναι κατάλληλα για την κατάψυξη φρέσκων 

τροφίμων. (σημείωση 3)

- Εάν η ψυκτική συσκευή παραμείνει κενή για μεγάλα χρονικά διαστήματα, απενεργοποιήστε, 

αποψύξτε, καθαρίστε, στεγνώστε και αφήστε την πόρτα ανοιχτή για να αποτρέψετε την 

ανάπτυξη μούχλας μέσα στη συσκευή. 

- Για συσκευές χωρίς διαμέρισμα 4 αστέρων: αυτή η ψυκτική συσκευή δεν είναι κατάλληλη για 

κατάψυξη τροφίμων. (σημείωση 4)

Σημείωση 1,2,3,4: Παρακαλείστε να επιβεβαιώσετε αν ισχύει ανάλογα με το είδος του 

διαμερίσματός σας.

ΓΙΑ μια αυτόνομη συσκευή: η παρούσα ψυκτική συσκευή δεν προορίζεται για να 

χρησιμοποιηθεί ως εντοιχισμένη συσκευή. 

συσκευή.

Η ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ αντικατάσταση ή συντήρηση των λαμπτήρων LED προορίζεται να γίνει από

τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπό του ή από ομοίως εξειδικευμένο άτομο.

Αυτό το προϊόν περιέχει μια πηγή φωτεινής πηγής ενεργειακής απόδοσης (F)
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2. Εγκατάσταση

2.1 Τοποθεσία

Όταν επιλέγετε μια θέση για τη μονάδα σας, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το δάπεδο είναι επίπεδο 

και σταθερό και ότι ο χώρος αερίζεται καλά. Αποφύγετε να εντοπίσετε τη μονάδα σας κοντά σε 

πηγή θερμότητας, π.χ. κουζίνα, λέβητας ή καλοριφέρ. Επίσης, αποφύγετε το άμεσο ηλιακό φως, 

καθώς μπορεί να αυξήσει την ηλεκτρική κατανάλωση. Οι ακραίες θερμοκρασίες περιβάλλοντος 

κρύου μπορεί επίσης να προκαλέσουν τη μη σωστή λειτουργία της μονάδας. Αυτή η μονάδα δεν 

έχει σχεδιαστεί για χρήση σε γκαράζ ή εξωτερική εγκατάσταση. Μην καλύπτετε τη μονάδα με 

κανένα κάλυμμα. 

Κατά την εγκατάσταση της μονάδας, βεβαιωθείτε ότι απομένουν 10 cm ελεύθερου χώρου και 

στις δύο πλευρές, 10 cm στο πίσω μέρος και 30 cm στο πάνω μέρος της μονάδας. Αυτό θα 

επιτρέψει στον κρύο αέρα να κυκλοφορήσει γύρω από το ψυγείο κρασιού και να βελτιώσει την 

αποτελεσματικότητα της διαδικασίας ψύξης. 

2.2 Αναστροφή της ταλάντευσης της πόρτας

1) Βγάλτε το προστατευτικό της άρθρωσης.

2) Βγάλτε τον επάνω μεντεσέ με ένα

κατσαβίδι

3) Βγάλτε την πόρτα του θαλάμου ψύξης

4) Βγάλτε τον μεσαίο μεντεσέ με ένα

κατσαβίδι
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5) Βγάλτε την πόρτα του θαλάμου κατάψυξης

6) Βγάλτε τη διάταξη μεντεσέ με ένα

κατσαβίδι

7) Βγάλτε το άνω πώμα μεντεσέ, το μεσαίο

μεντεσέ και το ρυθμιστή

8) Βγάλτε το μανίκι και τη θήκη της πόρτας

9) Συναρμολογήστε το συγκρότημα κάτω

μεντεσέ στην αριστερή πλευρά του

θαλάμου με ένα κατσαβίδι

10) Συναρμολογήστε το ρυθμιστή στη δεξιά

πλευρά του θαλάμου

11) Συναρμολογήστε το μανίκι του άξονα της
πόρτας και το στήριγμα της πόρτας του
ψυκτικού θαλάμου στην άλλη πλευρά της
πόρτας
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12) Συναρμολογήστε την πόρτα του θαλάμου
ψύξης στον κάτω μεντεσέ

13) Συναρμολογήστε τον μεσαίο μεντεσέ στην
αριστερή πλευρά του θαλάμου με ένα 

κατσαβίδι

14) Συναρμολογήστε το μανίκι του άξονα της
πόρτας και το στήριγμα της πόρτας του
θαλάμου κατάψυξης στην άλλη πλευρά
της πόρτας

15) Συναρμολογήστε την πόρτα του θαλάμου
κατάψυξης στη μεσαία άρθρωση

16) Συναρμολογήστε τον επάνω μεντεσέ στην
αριστερή πλευρά του θαλάμου με ένα
κατσαβίδι

17) Συναρμολογήστε το προστατευτικό των
αρθρώσεων, το άνω πώμα του μεντεσέ και
το μεσαίο μεντεσέ στοπ στις αντίστοιχες
θέσεις στην άλλη πλευρά
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2.3 Απαιτήσεις χώρου πόρτας

Η πόρτα της μονάδας πρέπει να μπορεί να ανοίγει πλήρως 

όπως φαίνεται. 

Μ × Β ≥820 × 1070 χιλιοστά

2.4 Ευθυγράμμιση της μονάδας

Για να το κάνετε αυτό ρυθμίστε τα δύο πόδια ισοπέδωσης στο 

μπροστινό μέρος της μονάδας. 

Εάν η μονάδα δεν είναι επίπεδη, οι ευθυγραμμίσεις της πόρτας 

και του μαγνητικού στεγανοποιητικού δεν θα καλυφθούν σωστά.

Βεβαιωθείτε ότι το πόδι αγγίζει το έδαφος πριν από τη χρήση.

Κοιτάξτε προς τα κάτω από την κορυφή, χαλαρώνοντας 

δεξιόστροφα και αριστερόστροφα, σφίγγοντας.

2.5 Καθαρισμός πριν από τη χρήση

Σκουπίστε το εσωτερικό της μονάδας με ένα αδύναμο διάλυμα διττανθρακικής σόδας. Στη 

συνέχεια ξεπλύνετε με ζεστό νερό χρησιμοποιώντας σφουγγάρι ή πανί «Wrung-out». Πλύνετε 

τα ράφια και τον κάδο σαλάτας σε ζεστό σαπουνόνερο και στεγνώστε εντελώς πριν την 

αντικαταστήσετε στη μονάδα. Καθαρίστε το εξωτερικό της μονάδας με ένα υγρό πανί.

Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Καθαρισμός.

2.6 Πριν χρησιμοποιήσετε τη μονάδα σας

Το ψυγείο υιοθετεί ισχύ 220 ~ 240V / 50Hz AC, οι διακυμάνσεις τάσης στην περιοχή από 187 ~ 

264 V θα προκαλέσουν δυσλειτουργία ή ακόμη και ζημιά. 

Μην καταστρέφετε το καλώδιο τροφοδοσίας υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, ώστε να 

διασφαλίζεται η ασφάλεια, μην το χρησιμοποιείτε όταν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί 

ζημιά ή έχει φθαρεί.

Μην τοποθετείτε εύφλεκτα, εκρηκτικά, πτητικά και ιδιαίτερα διαβρωτικά αντικείμενα στο ψυγείο 

για να αποφύγετε ζημιές στο προϊόν ή ατυχήματα κατά της φωτιάς.

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

Αυτό το προϊόν είναι οικιακά ψυγεία και είναι κατάλληλο μόνο για αποθήκευση τροφίμων. 

Σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα, τα οικιακά ψυγεία δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για άλλους 

σκοπούς, όπως αποθήκευση αίματος, φαρμάκων ή βιολογικών προϊόντων.

Μην τοποθετείτε αντικείμενα όπως εμφιαλωμένο ή σφραγισμένο δοχείο υγρού, όπως 

εμφιαλωμένες μπύρες και ποτά στον καταψύκτη για να αποφύγετε εκρήξεις και άλλες απώλειες.

Πριν τοποθετήσετε οποιοδήποτε φαγητό στη μονάδα σας, ενεργοποιήστε το και περιμένετε 
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24 ώρες, για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά και να αφήσετε χρόνο να πέσει στη σωστή 

θερμοκρασία. Η μονάδα σας δεν πρέπει να υπερφορτωθεί.

Μην καταστρέφετε το καλώδιο τροφοδοσίας υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, ώστε να 

διασφαλίζεται η ασφάλεια, μην το χρησιμοποιείτε όταν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί 

ζημιά ή έχει φθαρεί.

Μην τοποθετείτε εύφλεκτα, εκρηκτικά, πτητικά και ιδιαίτερα διαβρωτικά αντικείμενα στο ψυγείο 

για να αποφύγετε ζημιές στο προϊόν ή ατυχήματα κατά της φωτιάς.

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

Αυτό το προϊόν είναι οικιακά ψυγεία και είναι κατάλληλο μόνο για αποθήκευση τροφίμων. 

Σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα, τα οικιακά ψυγεία δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για άλλους 

σκοπούς, όπως αποθήκευση αίματος, φαρμάκων ή βιολογικών προϊόντων.

Μην τοποθετείτε αντικείμενα όπως εμφιαλωμένο ή σφραγισμένο δοχείο υγρού, όπως 

εμφιαλωμένες μπύρες και ποτά στον καταψύκτη για να αποφύγετε εκρήξεις και άλλες απώλειες.

Πριν τοποθετήσετε οποιοδήποτε φαγητό στη μονάδα σας, ενεργοποιήστε το και περιμένετε 

24 ώρες, για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά και να αφήσετε χρόνο να πέσει στη σωστή 

θερμοκρασία. Η μονάδα σας δεν πρέπει να υπερφορτωθεί.

Μην αποθηκεύετε και μην τοποθετείτε ξηρό πάγο στο ψυγείο.

  Πριν από τη σύνδεση
Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχετε μια πρίζα συμβατή με το βύσμα που παρέχεται με τη 

μονάδα. 

 Πριν ενεργοποιήσετε!
Μην ανάβετε μέχρι δύο ώρες μετά τη μετακίνηση της μονάδας. 

2.7 Αξεσουάρ εσωτερικού χώρου

Διάφορα ράφια αποθήκευσης από γυαλί ή πλαστικό περιλαμβάνονται στη συσκευή σας - 

διαφορετικά μοντέλα έχουν διαφορετικούς συνδυασμούς.

Πρέπει πάντα να σύρετε ένα από τα ράφια αποθήκευσης γυαλιού πλήρους μεγέθους στο 

χαμηλότερο σετ οδηγών, πάνω από τα δοχεία φρούτων και λαχανικών και να το διατηρείτε σε 

αυτήν τη θέση. Για να το κάνετε αυτό, τραβήξτε το ράφι αποθήκευσης προς τα εμπρός έως ότου 

μπορεί να περιστραφεί προς τα πάνω ή προς τα κάτω και να αφαιρεθεί.

Κάντε το ίδιο αντίστροφα για να τοποθετήσετε το ράφι σε διαφορετικό ύψος.

 Για να αξιοποιήσετε στο έπακρο τον όγκο του χώρου αποθήκευσης φρέσκων τροφίμων και 
του χώρου αποθήκευσης κατεψυγμένων τροφίμων, ο χρήστης μπορεί να αφαιρέσει ένα 

ή περισσότερα ράφια, συρτάρια, έξω από τη συσκευή, ανάλογα με την καθημερινή σας 

χρήση.
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3. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ράφι

Ράφι

Ράφι

Κάλυμμα καλαθιού 
λαχανικών

Καλάθι με λαχανικά

F Συρτάρι δωματίου

F Συρτάρι δωματίου

F Συρτάρι δωματίου

Δίσκος Θαλάμου 
Φρέσκων Τροφών

Αισθητήρας 
θερμοκρασίας
Δίσκος Θαλάμου 
Φρέσκων Τροφών

Δίσκος Θαλάμου 
Φρέσκων Τροφών

Τα συρτάρια, τα κουτιά τροφίμων, τα ράφια κ.λπ. που τοποθετούνται σύμφωνα με τη θέση στην 

παραπάνω εικόνα είναι τα πιο ενεργειακά αποδοτικά.

* Η διακεκομμένη γραμμή αντιπροσωπεύει τη θέση της εξόδου αέρα και της εισόδου αέρα

επιστροφής.

* Όλες οι εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών προορίζονται μόνο για ένδειξη. ανατρέξτε στην

ατομική σας μονάδα για λεπτομέρειες.
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4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ

4.1 Οδηγίες λειτουργίας

Ελεγχος θερμοκρασίας

● Έλεγχος θερμοκρασίας χώρου αποθήκευσης φρέσκων τροφίμων

Οι 2 ° C είναι σχετικά χαμηλοί και οι 8 ° C είναι σχετικά υψηλοί. Η θερμοκρασία γενικά ρυθμίζεται 

στους 4 ° C σύμφωνα με τις απαιτήσεις.

Εάν τοποθετηθεί πολύ φαγητό στο χώρο αποθήκευσης φρέσκων τροφίμων σε ένα χρόνο, η 

ταχεία ψύξη θα απαιτηθεί για να μειωθεί η θερμοκρασία των τροφίμων το συντομότερο δυνατό.

Όταν ρυθμιστεί στη λειτουργία γρήγορης ψύξης, το ψυγείο θα λειτουργεί σε λειτουργία για 2,5 

ώρες. μετά το τέλος της λειτουργίας γρήγορης ψύξης, ο ρυθμιστής θερμοκρασίας του θαλάμου 

ψύξης θα επανέλθει αυτόματα στην προηγούμενη ρύθμιση.

Η λειτουργία ταχείας ψύξης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως λειτουργία Υπερ-ψύξης.

● Έλεγχος θερμοκρασίας του θαλάμου ψύξης

Η θερμοκρασία κατάψυξης είναι σχετικά χαμηλή στη θέση "COOLER", ενώ η θερμοκρασία 

κατάψυξης είναι σχετικά υψηλή στη θέση "COOL", επομένως χρησιμοποιείται συνήθως η θέση 

"NORMAL"

Όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι υψηλή το καλοκαίρι, η θερμοκρασία πρέπει να 

κυμαίνεται από "NORMAL" έως "COOL". Εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πάνω από 

35 ° C, τότε θα υπερισχύει η θέση "COOL". 

Όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι χαμηλή το χειμώνα, η θερμοκρασία πρέπει να 

κυμαίνεται από "NORMAL" έως "COOLER". Εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι κάτω από 

10 ° C, τότε θα επικρατήσει η θέση "COOLER". 

4.2 Θόρυβος μέσα στη μονάδα!
Μπορεί να παρατηρήσετε ότι η μονάδα σας κάνει κάποιους ασυνήθιστους θορύβους. Τα 

περισσότερα από αυτά είναι απολύτως φυσιολογικά, αλλά πρέπει να τα γνωρίζετε!
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Αυτοί οι θόρυβοι προκαλούνται από την κυκλοφορία του ψυκτικού υγρού στο σύστημα ψύξης. 

Έχει γίνει πιο έντονο από την εισαγωγή των ελεύθερων αερίων CFC. Αυτό δεν είναι σφάλμα και 

δεν θα επηρεάσει την απόδοση της μονάδας σας. Αυτός είναι ο κινητήρας του συμπιεστή που 

λειτουργεί, καθώς αντλεί το ψυκτικό μέσο γύρω από το σύστημα.

4.3 Συμβουλές για τη διατήρηση της τροφής στη μονάδα

� Τα μαγειρεμένα κρέατα / ψάρια πρέπει πάντα να αποθηκεύονται σε ένα ράφι πάνω από τα

ωμά κρέατα / ψάρια για να αποφευχθεί η μεταφορά βακτηριδίων. Φυλάσσετε ωμά κρέατα /

ψάρια σε ένα δοχείο που είναι αρκετά μεγάλο ώστε να συλλέγει χυμούς και να το καλύπτει

σωστά. Τοποθετήστε το δοχείο στο χαμηλότερο ράφι.

� Αφήστε χώρο γύρω από το φαγητό σας, για να επιτρέψετε στον αέρα να κυκλοφορεί μέσα

στη μονάδα. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη της μονάδας διατηρούνται δροσερά.

� Για να αποφύγετε τη μεταφορά οσμών και το στέγνωμα, συσκευάστε ή καλύψτε το φαγητό

ξεχωριστά. Τα φρούτα και τα λαχανικά δεν χρειάζεται να τυλίγονται.

� Αφήστε πάντα το προμαγειρευμένο φαγητό να κρυώσει πριν το βάλετε στη μονάδα. Αυτό

θα βοηθήσει στη διατήρηση της εσωτερικής θερμοκρασίας της μονάδας.

� Για να αποφύγετε τη διαφυγή κρύου αέρα από τη μονάδα, προσπαθήστε να περιορίσετε τον

αριθμό των φορών που ανοίγετε την πόρτα. Σας συνιστούμε να ανοίξετε την πόρτα μόνο

όταν χρειάζεται να βάλετε φαγητό ή να βγάλτε το φαγητό.

4.4 Αλλάξτε τη λάμπα φωτός

Αντικατάσταση λαμπτήρων από επαγγελματίες

5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ

5.1 Απόψυξη

Αυτόματη απόψυξη για ψυγείο χωρίς παγετό

5.2 Καθαρισμός εσωτερικού και εξωτερικού χώρου της μονάδας

● Οι σκόνες πίσω από το ψυγείο και στο έδαφος πρέπει να καθαρίζονται έγκαιρα για να

βελτιωθεί το αποτέλεσμα ψύξης και η εξοικονόμηση ενέργειας.

● Ελέγχετε τακτικά το παρέμβυσμα της πόρτας για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν

υπολείμματα. Καθαρίστε τη φλάντζα της πόρτας με ένα μαλακό πανί, διαβρεγμένο με

σαπουνόνερο ή με αραιωμένο απορρυπαντικό.

● Το εσωτερικό του ψυγείου θα πρέπει να καθαρίζεται τακτικά για να αποφεύγεται η οσμή.

● Απενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος πριν καθαρίσετε το εσωτερικό, αφαιρέστε όλα τα

τρόφιμα, ποτά, ράφια, συρτάρια κλπ.

● Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί ή σφουγγάρι για να καθαρίσετε το εσωτερικό του ψυγείου,

με δύο κουταλιές της σούπας ψησίματος και ένα τετράγωνο ζεστό νερό. Κατόπιν ξεπλύνετε

με νερό και καθαρίστε. Μετά τον καθαρισμό, ανοίξτε την πόρτα και αφήστε την να στεγνώσει

φυσικά πριν ενεργοποιήσετε την τροφοδοσία.
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● Για περιοχές που είναι δύσκολο να καθαριστούν στο ψυγείο (όπως στενά σάντουιτς, κενά ή

γωνίες), συνιστάται να τα σκουπίζετε τακτικά με ένα μαλακό πανί, μαλακή βούρτσα κλπ. Και

όταν χρειάζεται, σε συνδυασμό με ορισμένα βοηθητικά εργαλεία (όπως λεπτές ραβδώσεις)

για να διασφαλιστεί ότι δεν συσσωρεύονται μολυσματικές ή βακτηριακές ουσίες σε αυτές τις

περιοχές.

● Μην χρησιμοποιείτε σαπούνι, απορρυπαντικό, σκόνη καθαρισμού, καθαριστικό ψεκασμού

κλπ., Καθώς αυτά μπορεί να προκαλέσουν οσμές στο εσωτερικό του ψυγείου ή των

μολυσμένων τροφίμων.

● Καθαρίστε το πλαίσιο της φιάλης, τα ράφια και τα συρτάρια με ένα μαλακό πανί που έχει

διαβραχεί με σαπουνόνερο ή αραιωμένο απορρυπαντικό. Στεγνώστε με ένα μαλακό πανί ή

στεγνώστε φυσικά.

● Σκουπίστε την εξωτερική επιφάνεια του ψυγείου με ένα μαλακό πανί, βρεγμένο με

σαπουνόνερο, απορρυπαντικό κ.λπ., και στη συνέχεια σκουπίστε.

● Μη χρησιμοποιείτε σκληρές βούρτσες, καθαρές χαλύβδινες μπάλες, συρμάτινες βούρτσες,

λειαντικά (όπως οδοντόκρεμες), οργανικούς διαλύτες (όπως αλκοόλ, ακετόνη, λάδι

μπανάνας κ.λπ.), βραστό νερό, όξινα ή αλκαλικά αντικείμενα, και το εσωτερικό. Το βραστό

νερό και οι οργανικοί διαλύτες όπως το βενζόλιο μπορεί να παραμορφώσουν ή να βλάψουν

τα πλαστικά μέρη.

● Μην ξεπλένετε απευθείας με νερό ή άλλα υγρά κατά τη διάρκεια του καθαρισμού, για να

αποφύγετε βραχυκύκλωμα ή να επηρεάσετε την ηλεκτρική μόνωση μετά την βύθιση.

5.3 Συμβουλές καθαρισμού

Μπορεί να εμφανιστεί συμπύκνωση στο εξωτερικό της μονάδας. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε 

αλλαγή της θερμοκρασίας δωματίου. Σκουπίστε τυχόν υπολείμματα υγρασίας. Εάν το πρόβλημα 

συνεχιστεί, επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο τεχνικό για βοήθεια.

6. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

6.1 Αλλαγή του εσωτερικού φωτός
Αντικατάσταση λαμπτήρων από επαγγελματίες.

6.2 Φροντίδα κατά το χειρισμό / μετακίνηση της μονάδας σας
Κρατήστε τη μονάδα γύρω από τις πλευρές ή τη βάση της κατά τη μετακίνηση. Σε καμία 

περίπτωση δεν πρέπει να σηκωθεί κρατώντας τα άκρα της άνω επιφάνειας.

6.3 Συντήρηση
Η μονάδα πρέπει να επισκευάζεται από εξουσιοδοτημένο μηχανικό και πρέπει να 

χρησιμοποιούνται μόνο γνήσια ανταλλακτικά. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να επιχειρήσετε 

να επισκευάσετε τη μονάδα μόνοι σας. Επισκευές που πραγματοποιούνται από άπειρα άτομα 

μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό ή σοβαρή δυσλειτουργία. Επικοινωνήστε με έναν 

εξειδικευμένο τεχνικό.

6.4 Απενεργοποίηση για μεγάλα χρονικά διαστήματα
Όταν η μονάδα δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε την από την 

παροχή ρεύματος, αδειάστε όλα τα τρόφιμα και καθαρίστε τη συσκευή, αφήνοντας την πόρτα 

ανοιχτή για να αποφύγετε δυσάρεστες οσμές.
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6.5 Μην προστατεύετε τις θέσεις της εξόδου αέρα και μην επιστρέφετε την 
είσοδο αέρα του ψυγείου
6.6 Μην κρατάτε τρόφιμα υψηλότερης θερμοκρασίας κοντά στον αισθητήρα 
θερμοκρασίας
6.7 Βγάλτε το συρτάρι του ψυγείου και τοποθετήστε τα τρόφιμα απευθείας στο 
γυάλινο διαμέρισμα 

7. Αντιμετώπιση προβλημάτων

Ο χρήστης μπορεί να χειριστεί τα ακόλουθα απλά ζητήματα. Παρακαλούμε καλέστε το τμήμα 

εξυπηρέτησης μετά την πώληση εάν τα προβλήματα δεν επιλυθούν.

Σε λειτουργία

Εάν ο καταψύκτης είναι συνδεδεμένος και συνδεδεμένος στην 

τροφοδοσία;

Χαμηλή τάση;

Σφάλμα τροφοδοσίας ή κύκλωμα διακοπής

Μυρωδιά

Τα τρόφιμα που εκλύουν οσμές πρέπει να τυλίγονται στενά.

Αν τα τρόφιμα είναι σάπια·

Εάν πρέπει να καθαριστεί το εσωτερικό.

Μακροχρόνια λειτουργία 

του συμπιεστή

Είναι φυσιολογικό το ψυγείο να λειτουργεί για μεγαλύτερο 

χρονικό διάστημα το καλοκαίρι όταν η θερμοκρασία 

περιβάλλοντος είναι υψηλότερη.

Μην βάζετε πάρα πολύ φαγητό στον καταψύκτη ταυτόχρονα.

Μην βάζετε τρόφιμα μέχρι να κρυώσουν.

Συχνό άνοιγμα πόρτας ψυγείου.

Το φως του θαλάμου δεν 

ανάβει

Εάν το ψυγείο είναι συνδεδεμένο με ρεύμα, 

εάν το φωτιζόμενο φωτάκι έχει υποστεί ζημιά 

Η πόρτα του ψυγείου δεν 

μπορεί να κλείσει σωστά.

Η πόρτα του καταψύκτη έχει κολλήσει από συσκευασίες 

τροφίμων.

Υπερβολική ποσότητα φαγητού·

Κλίση ψυγείου.

Δυνατόσ θόρυβοσ

Εάν το φαγητό είναι ισορροπημένο, αν το ψυγείο είναι 

ισορροπημένο;

Εάν τα μέρη του ψυγείου είναι σωστά τοποθετημένα. 

7.1 Συμβουλές για τη θερμότητα:

 �Το περίβλημα του ψυγείου μπορεί να εκπέμπει θερμότητα κατά τη λειτουργία ειδικά το

καλοκαίρι, αυτό προκαλείται από την ακτινοβολία του συμπυκνωτή και είναι ένα φυσιολογικό

φαινόμενο.

 �Συμπύκνωση: το φαινόμενο συμπύκνωσης θα ανιχνευθεί στην εξωτερική επιφάνεια και τα

στεγανοποιητικά πορτών του καταψύκτη όταν η υγρασία περιβάλλοντος είναι μεγάλη, αυτό είναι

ένα φυσιολογικό φαινόμενο και η συμπύκνωση μπορεί να εξαφανιστεί με στεγνή πετσέτα.

 �Βόμβος: Η ηχητική σήμανση θα δημιουργηθεί με τη λειτουργία του συμπιεστή ειδικά κατά την
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εκκίνηση ή το κλείσιμο.

8. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ εξοικονόμηση ενέργειας

Προειδοποίηση για ενέργεια

1) Οι συσκευές ψύξης ενδέχεται να μην λειτουργούν με συνέπεια (πιθανότητα απόψυξης του

περιεχομένου ή υπερβολική ζέστη θερμοκρασίας στο χώρο κατεψυγμένου φαγητού) όταν

τοποθετούνται για παρατεταμένο χρονικό διάστημα κάτω από το ψυχρό άκρο της κλίμακας

θερμοκρασιών για τις οποίες έχει σχεδιαστεί η ψυκτική συσκευή.

2) Το γεγονός ότι τα αναβράζοντα ποτά δεν πρέπει να αποθηκεύονται σε καταψύκτες τροφίμων

ή σε ερμάρια ή σε διαμερίσματα ή ερμάρια χαμηλής θερμοκρασίας και ότι ορισμένα προϊόντα,

όπως τα παγωτά, δεν πρέπει να καταναλώνονται πολύ κρύα.

3) Την ανάγκη να μην υπερβεί ο ή οι χρόνοι αποθήκευσης που συνιστώνται από τους

παρασκευαστές τροφίμων για οποιοδήποτε είδος τροφίμου και ιδιαίτερα για εμπορικά

κατεψυγμένα τρόφιμα σε χώρους ή καταψύκτες τροφίμων και καταψύκτες τροφίμων.

4) Τις προφυλάξεις που είναι απαραίτητες για να αποφευχθεί η αδικαιολόγητη αύξηση της

θερμοκρασίας των κατεψυγμένων τροφίμων κατά την απόψυξη της συσκευής ψύξης, όπως η

περιτύλιξη του κατεψυγμένου φαγητού σε διάφορα στρώματα της εφημερίδας.

5) Το γεγονός ότι η αύξηση της θερμοκρασίας των κατεψυγμένων τροφίμων κατά τη διάρκεια της

χειροκίνητης απόψυξης, συντήρησης ή καθαρισμού θα μπορούσε να συντομεύσει τη διάρκεια

αποθήκευσης.

9. ΔΙΑΘΕΣΗ

Οι παλιές μονάδες έχουν ακόμα κάποια υπολειμματική αξία. Μια φιλική προς το περιβάλλον 

μέθοδος απόρριψης θα διασφαλίσει ότι οι πολύτιμες πρώτες ύλες μπορούν να ανακτηθούν και 

να χρησιμοποιηθούν ξανά. Το ψυκτικό που χρησιμοποιείται στη μονάδα σας και τα μονωτικά 

υλικά απαιτούν ειδικές διαδικασίες απόρριψης. Βεβαιωθείτε ότι κανένας από τους σωλήνες 

στο πίσω μέρος της μονάδας δεν έχει υποστεί ζημιά πριν από την απόρριψη. Ενημερωμένες 

πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές απόρριψης της παλιάς μονάδας και συσκευασίας από τη 

νέα μπορείτε να λάβετε από το τοπικό σας συμβούλιο.

Κατά την απόρριψη μιας παλιάς θραύσης μονάδας οποιωνδήποτε παλαιών κλειδαριών ή 

μανδάλων και αφαιρείτε την πόρτα ως προστατευτικό.
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Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος:

Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος:

Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να διατεθεί 

μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα σε όλη την ΕU. Προκειμένου να 

αποφευχθεί τυχόν βλάβη στο περιβάλλον ή στην ανθρώπινη υγεία από την 

ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων, ανακυκλώστε με υπευθυνότητα για 

την προώθηση της βιώσιμης επαναχρησιμοποίησης των υλικών πόρων. 

Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα 

συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο 

όπου αγοράστηκε το προϊόν. Μπορούν να πάρουν αυτό το προϊόν για 

περιβαλλοντική ασφαλή ανακύκλωση.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την τοπική αρχή ή τον πωλητή όπου 

αγοράσατε το προϊόν.

(προαιρετικό)

Προσοχή.

1. Ο διανομέας νερού μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για καθαρό νερό. Ζεστό νερό,

αναψυκτικά που περιέχουν

το διοξείδιο του άνθρακα όπως κόλα, χυμός φρούτων κ.λπ. δεν είναι εφαρμόσιμο.

2. Δεν επιτρέπεται η έγχυση νερού κατεβάζοντας το κουτί νερού από την πόρτα.

3. Ο μέγιστος ρυθμός έγχυσης νερού πρέπει να είναι χαμηλότερος από τη μέγιστη κλίμακα που

αναφέρεται στο κουτί νερού.

4. Σε περίπτωση αποτυχίας λήψης νερού, ελέγξτε εάν το κουτί νερού βρίσκεται συνήθως πάνω

του βάση.

5. Επιβεβαιώστε ότι η δεξαμενή νερού είναι άδεια πριν μετακινηθείτε.

6. Τα εξαρτήματα της βαλβίδας νερού δεν είναι αποσπώμενα.

7. Εάν ο διανομέας νερού χρησιμοποιείται για πρώτη φορά ή διατηρείται αχρησιμοποίητος για

μεγάλο χρονικό διάστημα, τότε πρέπει να αποσυναρμολογηθεί και να καθαριστεί πριν από τη

λήψη και την κατανάλωση νερού.

8. Εάν το νερό στη δεξαμενή νερού δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, τότε

προτείνεται το νερό στο o διανομέας νερού πρέπει να αποστραγγιστεί και στη συνέχεια να

προστεθεί το καθαρό πόσιμο νερό.

9. Προτείνεται να καθαρίζεται ο μηχανισμός του διανομέα νερού μία φορά κάθε 3-6 μήνες.

10. Εάν το διάλυμα καθαρισμού χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό του διανομέα νερού, τότε

προτείνεται ότι, πριν το νερό που παίρνει και πίνει, το νερό θα στραγγιστεί στο ποσό των 5-6

φλιτζανιών μετά το. Η δεξαμενή νερού έχει εγκατασταθεί πίσω, για να αποφευχθεί το διάλυμα

καθαρισμού υπολειμμάτων.

11. Κατά το άνοιγμα / κλείσιμο της πόρτας, μην ασκείτε υπερβολική δύναμη για να αποτρέψετε

την υπερχείλιση του νερού λόγω του νερού που πέφτει μέσα στη δεξαμενή.
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Πίνακας 1 Κλιματική κλάση

Κλάση: Σύμβολο
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος 

°C
Εκτεταμένο εύκρατο SN + 10 μέχρι + 32
Εύκρατο Ν + 16 μέχρι + 32
Υποτροπικό ST + 16 μέχρι + 38
Τροπικό Τ + 16 μέχρι + 43

Εκτεταμένη εύκρατη: «Αυτή η ψυκτική συσκευή προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε θερμοκρασίες 

περιβάλλοντος

από 10 ° C έως 32 ° C »·

εύκρατο: «Αυτή η ψυκτική συσκευή προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε θερμοκρασίες 

περιβάλλοντος που κυμαίνονται 

από 16 ° C έως 32 ° C »·

Υποτροπική: «Αυτή η ψυκτική συσκευή προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε θερμοκρασίες 

περιβάλλοντος που κυμαίνονται 

από 16 ° C έως 38 ° C ·

Τροπική: «Αυτή η ψυκτική συσκευή προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε θερμοκρασίες 

περιβάλλοντος που κυμαίνονται 

από 16 ° C έως 43 ° C 

Τα παραγγελθέντα μέρη στον παρακάτω πίνακα μπορούν να ληφθούν από το κανάλι XX:
Παραγγελθέν 
μέρος

Προμηθευθέν από Ελάχιστος χρόνος που απαιτείται για την προμήθεια

θερμοστάτες Επαγγελματικό προσωπικό 
συντήρησης

Τουλάχιστον 7 έτη αφού το τελευταίο μοντέλο προβλήθηκε 
στην αγορά

αισθητήρες 
θερμοκρασίας

Επαγγελματικό προσωπικό 
συντήρησης

Τουλάχιστον 7 έτη αφού το τελευταίο μοντέλο προβλήθηκε 
στην αγορά

πλακέτες 
τυπωμένων 
κυκλωμάτων 

Επαγγελματικό προσωπικό 
συντήρησης

Τουλάχιστον 7 έτη αφού το τελευταίο μοντέλο προβλήθηκε 
στην αγορά

πηγές φωτός Επαγγελματικό προσωπικό 
συντήρησης

Τουλάχιστον 7 έτη αφού το τελευταίο μοντέλο προβλήθηκε 
στην αγορά

χειρολαβές 
πόρτας

Επαγγελματίες ί επισκευαστές και 
τελικοί χρήστες

Τουλάχιστον 7 έτη αφού το τελευταίο μοντέλο προβλήθηκε 
στην αγορά

μεντεσέδες 
πόρτας

Επαγγελματίες ί επισκευαστές και 
τελικοί χρήστες

Τουλάχιστον 7 έτη αφού το τελευταίο μοντέλο προβλήθηκε 
στην αγορά

δίσκοι Επαγγελματίες ί επισκευαστές και 
τελικοί χρήστες

Τουλάχιστον 7 έτη αφού το τελευταίο μοντέλο προβλήθηκε 
στην αγορά

καλάθια Επαγγελματίες ί επισκευαστές και 
τελικοί χρήστες

Τουλάχιστον 7 έτη αφού το τελευταίο μοντέλο προβλήθηκε 
στην αγορά

περιβλήματα 
πόρτας 

Επαγγελματίες ί επισκευαστές και 
τελικοί χρήστες

Τουλάχιστον 10 έτη αφού το τελευταίο μοντέλο προβλήθηκε 
στην αγορά

Αγαπητέ καταναλωτή

1. Εάν επιθυμείτε να επιστρέψετε ή να αντικαταστήσετε το προϊόν, επικοινωνήστε με το

κατάστημα από όπου το αγοράσατε.

(Θυμηθείτε να φέρετε μαζί σας την απόδειξη πληρωμής)

2. Εάν το προϊόν σας χαλάσει και πρέπει να επισκευαστεί, επικοινωνήστε με τον πάροχο

υπηρεσιών μετά την πώληση.
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make yourself at home




