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Για τη δική σας ασφάλεια, πριν από την εγκατάσταση και πρώτη
χρήση της συσκευής, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά, 
συμπεριλαμβανομένων των συμβουλών και προειδοποιήσεων. Για 
να αποφύγετε λάθη και ατυχήματα, είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε 
οτι όσοι χρησιμοποιούν τη συσκευή είναι εξοικοιωμένοι με τις 
λειτουργίες του και τα χαρακτηριστικά για την ασφάλεια. Κρατήστε 
αυτές τις οδηγίες και βεβαιωθείτε οτι θα παραμείνουν μαζί με τη 
συσκευή σε περίπτωση μεταπώλησης, μεταφοράς κτλ. 
Για την ασφάλεία της ζωής σας και της περιουσίας σας, τηρείτε τις
οδηγίες ασφαλείας του εγχειριδίου καθώς ο κατασκευαστής δεν 
είναι υπέυθυνος για βλάβες από λανθασμένη χρήση. 
Πληροφορίες ασφαλείας για τα παιδιά και ευάλωτες κοινωνικές 
ομάδες 

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες για την ασφάλεια

Κατά το πρότυπο EN: Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες 
φυσικές, αισθητικές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας 
και γνώσης, εάν έχουν επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της 
συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους εμπλεκόμενους 
κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο 
καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν πρέπει να 
πραγματοποιείται από παιδιά χωρίς επίβλεψη. Τα παιδιά ηλικίας 
από 3 έως 8 ετών επιτρέπεται να γεμίζουν και να αδειάζουν 
ψυκτικές συσκευές.
Κατά το πρότυπο IEC: Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση 
(συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, 
αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και 
γνώσης, εκτός εάν έχουν επίβλεψη ή οδηγίες σχετικές με τη χρήση 
της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλεια τους.



Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλιστεί οτι δεν 
παίζουν με τη συσκευή.
Κρατήστε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από παιδιά καθώς 
υπάρχει ο κίνδυνος ασφυξίας. 
Αν θέλετε να απορρίψετε τη συσκευή, αποσυνδέστε από το
ρεύμα, κόψτε το καλώδιο (όσο γίνεται πιο κοντα στο σώμα της 
συσκευής) και αφαιρέστε την πόρτα ώστε να μην προκύψει 
ατύχημα με παιδιά, είτε από ηλεκτροπληξία είτε από ασφυξία αν 
παγιδευτούν στο εσωτερικό.
Αυτή η συσκευή έχει πόρτα με μαγνητικό κλείσιμο. Σε
περίπτωση που πρόκειται να αντικαταστήσει συσκευή με 
αυτόματο μηχανισμό κλεισίματος, βεβαιωθείτε οτι αυτός ο 
μηχανισμός θα καταστραφεί πριν την απόρριψη της συσκευής για 
να αποφύγετε το ενδεχόμενο παγίδευσης παιδιών 

Γενικές πληροφορίες ασφαλείας 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ — Η συσκευή προορίζεται για οικιακή 

χρήση και παρόμοιες εφαρμογές όπως 
-Κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα 
εργασιακά περιβάλλοντα.
– Αγροικίες
– Από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα περιβάλλοντα
οικιακού τύπου
– περιβάλλοντα τύπου πανσιόν με ύπνο και πρόγευμα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ — Μην αποθηκεύετε εκρηκτικά υλικά όπως 
κουτάκια αεροζόλ με ευφλεκτο προωθητικό υλικό, μέσα στη 
συσκευή. 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ — Αν το καλώδιο ρεύματος έχει φθαρεί, 
πρέπει να αντικατασταθεί άμεσα από εξουσιοδοτημένο τεχνικό 
ώστε να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος. 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ — Κρατήστε τα ανοίγματα αερισμού ελεύθερα, 
χωρίς εμπόδια. 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ — Μη χρησιμοποιείτε μηχανικά μέσα για να 
επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης, εκτός αν είναι προτεινόμενα 
από τον κατασκευαστή. 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ — Μην προκαλείτε φθορά στο ψυκτικό κύκλωμα. 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ — Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές 
στο εσωτερικό της συσκευής, εκτός αν προτείνονται από τον 
κατασκευαστή. 



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ — Το ψυκτικό υγρό και το μονωτικό υλικό 
είναι εύφλεκτα. Για την απόρριψη της συσκευής επικοινωνήστε με 
εξειδικευμένο κέντρο απόρριψης συσκευών. Μην εκθέτετε τη 
συσκευή σε φλόγες. 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ — Κατά την τοποθέτηση της συσκευής, 
βεβαιωθείτε οτι το καλώδιο ρεύματος δεν είναι παγιδευμένο και 
δεν έχει υποστεί ζημιά.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ —Μην τοποθετείτε πολύπριζα ή φορητές 
παροχές ρεύματος κοντά στη συσκευή.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ― Το φαγητό πρέπει να τοποθετείται σε 
σακούλες τροφίμων πριν την αποθήκευση στο ψυγείο, και τα υγρά 
να τοποθετούνται σε μπουκάλια ή δοχεία με καπάκι. 

Tο σύμβολο προειδοποιεί οτι το ψυκτικό υγρό και το υλικό
μόνωσης είναι εύφλεκτα. 
Προειδοποίηση: Κίνδυνος πυρκαγιάς / Εύφλεκτα υλικά

Αντικατάσταση των λαμπτήρων φωτισμού
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ— Οι λάμπες φωτισμού δεν πρέπει να 
αντικαθίστανται από το χρήστη! Αν χρειάζονται αντικατάσταση 
καλέστε το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών για βοήθεια. 

Η παραπάνω προειδοποίηση ισχύει μόνο για συσκευές που 
έχουν εσωτερικό φωτισμό. 

Ψυκτικό υγρό
Το ψυκτικό κύκλωμα της συσκευής περιέχει ισοβουτάνιο (R600a),
ένα φιλικό προς το περιβάλλον φυσικό αέριο, το οποίο όμως είναι 
εύφλεκτο. Κατά τη μεταφορά και εγκατάσταση της συσκευής, 
βεβαιωθείτε οτι κανένα από τα μέρη του κυκλώματος δεν έχει 
υποστεί ζημιά.
Το ψυκτικό υγρό είναι εύφλεκτο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ — Τα ψυγεία περιέχουν ψυκτικά και αέρια στη 
μόνωση.  Αυτά πρέπει να απορρίπτονται από επαγγελματίες 
καθώς μπορεί να προκαλέσουν τραύματα στα μάτια ή ανάφλεξη. 
Βεβαιωθείτε ότι πριν από την κατάλληλη απόρριψη,  η 
σωλήνωση του ψυκτικού κυκλώματος δεν έχει φθορά.

Αν το ψυκτικό κύκλωμα φέρει φθορά: 



7.
.Το ψυγείο λειτουργεί με μονοφασική παροχή ρεύματος και

εναλλασσόμενη τάση 220~240V/50Hz. Αν η τάση στην περιοχή σας 
έχει σημαντικές αυξομειώσεις, βεβαιωθείτε οτι χρησιμοποιείτε 
σταθεροποιητή τάσης ισχύος τουλάχιστον 350W. Το ψυγείο δεν 
πρέπει να συνδέετε σε παροχή ρεύματος μαζί με άλλες ηλεκτρικές 
συσκευές. Το καλώδιο πρέπει να συνδέεται σε γειωμένη παροχή 
ρεύματος. 

- Αποφύγετε την επαφή με φλόγες και οποιαδήποτε πηγή 
ανάφλεξης. - Αερίστε διεξοδικά το χώρο στον οποίο βρίσκεται η 
συσκευή. Είναι επικίνδυνο να αλλάζετε τις προδιαγραφές ή να 
τροποποιείτε αυτή τη συσκευή με οποιοδήποτε τρόπο.

Οποιαδήποτε φθορά στο καλώδιο μπορεί να προκαλέσει βραχυκύ-
κλωμα, φωτιά ή / και ηλεκτροπληξία. 

Προειδοποιήσεις σχετικά με τον ηλεκτρισμό

1. Το καλώδιο του ρεύματος δεν πρέπει να επιμηκύνεται.

2. Βεβαιωθείτε οτι το βύσμα τροφοδοσίας δεν είναι χαλασμένο ή
χτυπημένο. Ένα χαλασμένο ή χτυπημένο βύσμα μπορεί να
υπερθερμανθεί και να προκαλέσει φωτιά.

3.Βεβαιωθείτε πως έχετε πρόσβαση στο κεντρικό βύσμα της συσκευής.

4. Μην τραβάτε το κεντρικό καλώδιο.
5. Το βύσμα τροφοδοσίας πρέπει να εφάπτεται σταθερά με την

πρίζα, ειδάλλως υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή φωτιάς.
6. Μην βάζετε σε λειτουργία τη συσκευή χωρίς το εσωτερικό κάλυμα

της λάμπας.

Καθημερινή χρήση

Μην τοποθετείτε εύφλεκτα αέρια ή υγρά στη συσκευή, υπάρχει 
κίνδυνος έκρηξης.
Μη λειτουργείτε άλλες ηλεκτρικές συσκευές μέσα στη συσκευή 
(π.χ. ηλεκτρικό παρασκευαστή παγωτού, μίξερ κλπ). 
Όταν αποσυνδέετε απο το ρεύμα, πάντα να τραβάτε το φις της 
πρίζας, μην τραβάτε το καλώδιο. 
Μην τοποθετείτε ζεστά αντικείμενα ή δοχεία δίπλα ή επάνω στα 
πλαστικά μέρη της συσκευής. 



Μην τοποθετείτε τρόφιμα απευθείας επάνω στην έξοδο αέρα του 
οπίσθιου τοιχώματος.
Αποθηκεύστε τα κατεψυγμένα τρόφιμα σύμφωνα  με τις οδηγίες του 
κατασκευαστή τους.
Ακολουθείτε τις οδηγίες για την αποθήκευση όπως περιγράφονται 
στο παρόν εγχειρίδιο
Μην τοποθετείτε ανθρακούχα υγρά ή ποτά στην κατάψυξη καθώς 
δημιουργείται πίεση στο δοχείο και μπορεί να προκαλέσει έκρηξη 
με αποτέλεσμα τη φθορά της συσκευής. 
Η κατανάλωση παγωμένων τροφίμων απευθείας απο την κατάψυξη 
μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα απο πάγο.
Μην τοποθετείτε τη συσκευή απευθείας στο ηλιακό φως. 
Κρατήστε αναμένα κεριά, λάμπες και άλλα είδη με φλόγα μακρυά 
απο τη συσκευή για να αποφύγετε να πάρει φωτιά.
Αυτή η συσκευή προορίζεται για τρόφιμα και / ή φρούτα για 
οικιακή χρήση όπως εξηγείται σε αυτό το εγχειρίδιο.
Η συσκευή είναι βαριά. Η μετακίνησή της να γίνεται με προσοχή. 
Μη μετακινείτε ή αγγίζετε αντικείμενα απο την κατάψυξη εάν υπάρχει 
υγρασία ή νερό στα χέρια σας καθώς αυτό μπορεί να σας 
προκαλέσει εκδορές ή εγκαύματα από πάγο.
Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη βάση, τα συρτάρια, τις πόρτες κλπ. για 
να στέκεστε ή / και ως υποστήριξη.
Τα παγωμένα τρόφιμα δεν πρέπει να καταψυχθούν ξανά μετά την 
απόψυξη.   Μην καταναλώνετε παγωτά ή παγάκια απευθείας από 
την κατάψυξη καθώς μπορεί να προκληθεί έγκαυμα απο πάγο στο 
στόμα και στα χείλη σας.
Για να αποφύγετε πιθανή πτώση αντικειμένων που μπορεί να 
προκαλέσουν ζημία στη συσκευή, μην υπερφορτώνετε τις θήκες της 
πόρτας και τα συρτάρια.  

Προειδοποίηση!
Φροντίδα και καθαρισμός της συσκευής.

Πριν από οποιαδήποτε εργασία συντήρησης, απενεργοποιήστε 
τη συσκευή και αποσυνδέστε τo κεντρικό βύσμα από την πρίζα.  
Μην καθαρίζετε τη συσκευή με μεταλλικά αντικείμενα, 
ατμοκαθαριστές ή λειαντικά καθαριστικά. 



Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα για την απομάκρυνση 
του πάγου απο τη συσκευή. Χρησιμοποιήστε την ειδική 
πλαστική ξύστρα.

Εγκατάσταση - Σημαντικό! 
Για την ηλεκτρική σύνδεση ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες 
που αναγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης. 
Βγάλτε τη συσκευή απο τη συσκευασία και ελέγξτε αν 
υπάρχουν φθορές
Μη συνδέετε τη συσκευή εάν υπάρχουν φθορές. Αναφέρετε 
πιθανές ζημίες αμέσως, στο κατάστημα που το αγοράσατε. Σε 
αυτή την περίπτωση κρατήστε την αρχική συσκευασία. 
Συνιστάται να περιμένετε τουλάχιστον τέσσερις ώρες πριν 
συνδέσετε τη συσκευή για να μπορέσει να επανέλθει το 
κύκλωμα ψύξης
Περιφερειακά της συσκευής πρέπει να υπάρχει επαρκής εξαερι-
σμός, διαφορετικά η συσκευή μπορεί να υπερθερμανθεί.  Για 
ικανοποιητικό εξαερισμό, ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης. 
Όπου αυτό είναι δυνατό, η πλάτη του προιόντος δε θα πρέπει να 
είναι πολύ κοντά σε τοίχο προς αποφυγή υπερθέρμανσης 
συγκεκριμένων μερών (συμπιεστή, εξατμιστή). Για να αποφύγετε 
το ενδεχόμενο κινδύνου φωτιάς ακολουθήστε τις σχετικές οδηγίες 
εγκατάστασης.  
Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε θερμαντικά σώματα 
(καλοριφέρ) ή σε ηλεκτρικές κουζίνες.

Βεβαιωθείτε πως το κεντρικό βύσμα είναι προσβάσιμο μετά την 
εγκατάσταση της συσκευής.

Σέρβις 
Οποιαδήποτε ηλεκτρολογική εργασία απαιτείται να γίνει για την 
επισκευή της συσκευής, πρέπει να γίνεται από εξουσιοδοτημένο 
ηλεκτρολόγο ή ικανό άτομο.
Το προϊόν πρέπει  να επισκευάζεται  από  εξουσιοδοτημένο σέρβις 
και να χρησιμοποιούνται μόνο γνήσια ανταλλακτικά.



Εγκατάσταση της συσκευής

Για να βελτιώσετε την από-
δοση του ψυκτικού συστή-

ματος και να εξοικονομήσετε 
ενέργεια, είναι απαραίτητο να 
διασφαλίζετε επαρκή ροή αέρα 
γύρω από τη συσκευή για την από-
μάκρυνση της ζέστης. Για αυτό το 
λόγο πρέπει να υπάρχει αρκετός 
ελεύθερος χώρος γύρω από τη 
συσκευή. Προτείνεται να αφήνετε 50- 
70mm στο πίσω μέρος, τουλάχιστον 
100mm στο επάνω μέρος και 100mm
από τα πλαϊνά. Επίσης ελεύθερο 
χώρο στο μπροστά μέρος για να 
ανοίγουν οι πόρτες κατά 115°. Δείτε 
το παρακάτω διάγραμμα. 
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Πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά 
τη συσκευή διαβάστε προσεκτικά τις 
παρακάτω συμβουλές.

Επαρκής ροή αέρα

Σημείωση:
Η συσκευή λειτουργεί καλά σε 
θερμοκρασίες περιβάλλοντος σύμφωνα 
με τις κλιματικές κλάσεις όπως φαίνεται 
παρακάτω. Μπορεί να μη λειτουργεί 
επαρκώς αν μείνει σε θερμοκρασίες 
υψηλότερες ή χαμηλότερες από αυτές.

Κλιματική 
κλάση 

Θερμοκρασία 
περιβάλλοντος 

N +16oC μέχρι +32 oC 

ST +16 oC μέχρι +38 oC 

Τοποθετήστε τη συσκευή σε ξηρό 
περιβάλλον για να αποφύγετε υψηλά 
επίπεδα υγρασίας
Κρατήστε τη συσκευή μακριά από το 
άμεσο ηλιακό φως, τη βροχή και τον 
πάγο. Τοποθετήστε την μακριά από 
πηγές θερμότητας όπως εστίες ή 
θερμαντικά σώματα

Ευθυγράμμιση της συσκευής
Για σωστή ευθυγράμμιση και επαρκή 
κυκλοφορία του αέρα στο κάτω μέρος 
της συσκευής, τα ποδαράκια πρέπει να 
ρυθμίζονται. Μπορείτε να τα ρυθμίσετε 
χειροκίνητα ή με κατάλληλο γερμανικό 
κλειδί
Για να κλείνουν οι πόρτες αυτόματα μετά 
από κάθε άνοιγμα, ανασηκώστε το 
μπροστά μέρος κατά 10mm



1.Ράφι κατάψυξης
2.Εσωτερικός φωτισμός &

ρύθμιση θερμοκρασίας
3.Ράφι ψύξης
4.Καπάκι συρταριού λαχανικών
5.Συρτάρι λαχανικών
6.Ρυθμιζόμενα ποδαράκια
7.Πόρτα κατάψυξης
8.Επάνω ράφι πόρτας
9.Χαμηλό ράφι πόρτας
10.Πόρτα συντήρησης

Κατάψυξη

Ψύξη

Περιγραφή της συσκευής

Περιγραφή της συσκεής

Η φωτογραφία του προϊόντος είναι ενδεικτική. Υπερισχύει το πραγματικό προϊόν



press inwardly

press  inwa rdly

Εγκατάσταση ραφιού

Χρήση συσκευής

Διάφορα γυάλινα, πλαστικά ράφια 
αποθήκευσης ή σχάρες περιλαμβά-
νονται στη συσκευή σας ανάλογα με 
το μοντέλο.
Τα εσωτερικά τοιχώματα του ψυγείου 
είναι εφοδιασμένα με οδηγούς έτσι 
ώστε τα ράφια να τοποθετούνται σε 
όποιο ύψος θέλετε.

Εξαρτήματα  (1*)
Μετακινούμενα ράφια

Αφαιρέστε και εγκαταστήστε τα ράφια 

Αφαίρεση ραφιού πόρτας

Προειδοποίηση: Τα ράφια της πόρτας δεν 
πρέπει να αφαιρούνται και να επανατο-
ποθετούνται από τον χρήστη. Αν κάποιο 
ράφι έχει φθορά, επικοινωνήστε με την 
εξυ-πηρέτηση πελατών. Για αντικατάσταση 
ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

Κρατήστε τη μία πλευρά του ραφιού, πιέστε
την αντίθετη πλευρά προς τα μέσα με το 
άλλο χέρι και ανασηκώστε το ράφι. Όταν 
η εσοχή αποσυνδεθεί από τον οδηγό της 
πόρτας, αφαιρέστε το ράφι προς τα πάνω.

Αρχικά κρατήστε τις 2 πλευρές του ραφιού 
σταθερά και ευθυγραμμίστε με τους 
οδηγούς. Έπειτα πιέστε προς τα κάτω για 
να τοποθετηθεί στο σωστό μέρος.

Θάλαμος κατάψυξης 
Για την κατάψυξη φρέσκου φαγητού και 
βαθιά κατάψυξη για μεγάλα χρονικά 
διαστήματα.

Απόψυξη τροφίμων 
Στο θάλαμο συντήρησης
Σε θερμοκρασία δωματίου.
Σε φούρνο μικροκυμάτων.
Σε συμβατικό ή φούρνο με αέρα. 
Το φαγητό που έχει αποψυχθεί δεν 
πρέπει να επαναψύχεται

1* Αν η συσκευή περιέχει τα σχετικά
εξαρτήματα και λειτουργίες

Θάλαμος συντήρησης 
Για την αποθήκευση τροφίμων που δε 
χρειάζονται κατάψυξη. Με διαφορετικά 
μέρη για την αποθήκευση διαφορετικών 
τροφίμων



Λάμπα

Λειτουργία
Εκκίνηση και ρύθμιση θερμοκρασίας

Ο επιλογέας θερμοκρασίας έιναι τοπο-
θετημένος στο επάνω δεξιά μέρος του 
εσωτερικού του ψυγείου. 
Ρύθμιση 0 σημαίνει:
Off - κλειστή συσκευή
Περιστρέψτε δεξιόστροφα τον 
επιλογέα για να ενεργοποιήσετε τη 
συσκευή 
Ρύθμιση 1 σημαίνει: 
Υψηλότερη θερμοκρασία, πιο ζεστή 
ρύθμιση.        
Ρύθμιση 7 σημαίνει:
Χαμηλότερη θερμοκρασία,  πιο κρύα 
ρύθμιση.    
Σημαντικό! 
Προτεινόμενες ρυθμίσεις είναι από 2 
έως 4. Αν θέλετε χαμηλότερη ή 
υψηλότερη θερμοκρασία στρέψτε τον 
επιλογέα κατάλληλα. Μεγαλύτερη 
ρύθμιση σημαίνει και μεγαλύτερη 
κατανάλωση ενέργειας.

Συνδέστε τη συσκευή σε γειωμένη 
παροχή ρεύματος. Όταν η πόρτα 
συντήρησης είναι ανοιχτή, ο 
εσωτερικός φωτισμός ανάβει. Αφού 
τοποθετήσετε το ψυγείο στη θέση 
που θέλετε, περιμένετε για 5 λεπτά 
πριν συνδέσετε στο ρεύμα. Μην 
αποθηκεύετε τρόφιμα στο ψυγείο αν 
η θερμοκρασία στο εσωτερικό δεν 
είναι χαμηλή. 

Σημαντικό! 
Υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος 
(πχ κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού) 
σε συνδυασμό με μια κρύα ρύθμιση 
(πχ 6 ή 7) μπορεί να έχει σαν 
αποτέλεσμα ο συμπιεστής να 
δουλεύει συνεχώς
Αιτία: 
σε υψηλές θερμοκρασίες ο συμπιε-
στής χρειάζεται να λειτουργεί συνεχώς 
για να διατηρεί τη χαμηλή θερμοκρα-
σία στο εσωτερικό της συσκευής

Αλλαγή λαμπτήρα
Προειδοποίηση! Αν η λάμπα LED 
χρειάζεται αντικατάσταση πρέπει 
να αντικαθίσταται από 
εξουσιοδοτημένο προσωπικό

Η αλλαγή λαμπτήρα από μη 
εκπαιδευμένα άτομα, μπορεί να 
προκαλέσει τράυματα ή σοβαρή 
δυσλειτουργία. Πρέπει να αντικαθί-
σταται από ειδικά εκπαιδευμενό 
προσωπικό για την αποφυγή κινδύνου. 
Καλέστε το κέντρο εξυπηρέτησης
Πριν την αλλαγή της λάμπας, απενεργο-
ποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε από 
το ρεύμα, ή κατεβάστε την ασφάλεια.
Δεδομένα λάμπας LED: 220-240V, max 
2W. 
Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, 
ρυθμίστε τον επιλογέα θερμοκρασίας στη 
θέση “0”. Αποσυνδέστε από την παροχή 
ρεύματος. 
Για να αλλάξετε τη λάμπα, ξεβιδώστε τη 
βίδα.
Αλλάξτε τη λάμπα.
Ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή.



Αφαιρέστε τα ράφια πόρτας

πιέστε προς τα μέσα

Αλλαγή φοράς ανοίγματος πόρτας

Η φορά ανοίγματος της πόρτας μπορεί να 
αλλάξει από τα δεξιά (προεπιλογή) στα 
αριστερά, αν χρειαστεί.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Όταν αλλάζετε τη φορά 
της πόρτας η συσκευή πρέπει να είναι 
αποσυνδεμένη από το ρεύμα. Βεβαιωθείτε 
οτι το καλώδιο έχει αποσυνδεθεί.
Εργαλεία που θα χρειαστείτε

Τερματικό πόρτας - αριστερά

δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία

8mm κλειδί με καρυδάκια κατσαβίδι πλακέ σπάτουλα

σταυροκατσάβιδο γερμανικό κλειδί γαλλικό κλειδί

Επιπλέον εργαλεία (περιλαμβάνονται)

Σημείωση: Αν χρειαστεί, μπορείτε να 
ακουμπήσετε το ψυγείο με την πλάτη για να 
έχετε πρόσβαση στη βάση του. Ξαπλώστε το 
σε μαλακή αφρώδη συσκευασία ή παρόμοιο 
υλικό για να αποφύγετε φθορά στο πίσω μέρος. 
Για να αντιστρέψετε τη φορά ανοίγματος, 
προτείνεται να ακολουθήσετε τα παρακάτω 
βήματα. Αν κάποιο από τα παρακάτω μέρη δεν 
υπάρχει στο ψυγείο που έχετε στην κατοχή 
σας, αγνοείστε τη συγκεκριμένη περιγραφή
1. Αφήστε το ψυγείο να σταθεί σε όρθια θέση. 
Ανοίξτε την επάνω πόρτα, αφαιρέστε όλα τα 
ράφια πόρτας και κλείστε την ξανά. 

2. Χρησιμοποιήστε μια σπάτουλα ή ένα
πλακέ κατσαβίδι για να ανασηκώσετε το 
κάλυμμα οπής βίδας που βρίσκεται στην 
επάνω αριστερά γωνία του ψυγείου και 
το κάλυμμα άνω μεντεσέ που βρίσκεται 
στην επάνω δεξιά γωνία του ψυγείου.

3. Ξεβιδώστε με το κλειδί 8mm τις ειδικές
αυτοδιάτρητες βίδες που χρησιμο-
ποιούνται για να σταθεροποιήσουν τον 
άνω μεντεσέ (κρατήστε σταθερή την 
πόρτα όσο κάνετε αυτή τη διαδικασία)

4. Αφαιρέστε τον άξονα του επάνω
μεντεσέ και μεταφέρετε τον από την 
απέναντι πλευρά. Τοποθετήστε με 
ασφάλεια.

5. Αφαιρέστε την επάνω πόρτα από τον
μεσαίο μεντεσέ ανασηκώνοντας με 
προσοχή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν αφαιρείτε την πόρτα, 
έχετε το νου σας για ροδέλες που μπορεί 
να μείνουν ανάμεσα στο μεσαίο μεντεσέ 
και το πάνω μέρος της κάτω πόρτας. Μην 
τις χάσετε.



6. Τοποθετήστε την επάνω πόρτα σε
μαλακή επιφάνεια με την εξωτερική 
πλευρά προς τα επάνω. Αφαιρέστε τη βίδα 
(2) και το τερματικό (1), τοποθετή-στε τα 
στην απένταντι πλευρά και ασφαλίστε

7. Ξεβιδώστε τις ειδικές αυτοδιάτρητες
βίδες που χρησιμοποιούνται για να 
σταθεροποιήσουν τον μεσαίο μεντεσέ και 
αφαιρέστε τον μεσαίο μεντεσέ που κρατάει 
σταθερή την κάτω πόρτα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν αφαιρείτε την πόρτα, 
έχετε το νου σας για ροδέλες που μπορεί 
να μείνουν ανάμεσα στο μεσαίο μεντεσέ 
και το πάνω μέρος της κάτω πόρτας. Μην 
τις χάσετε.

6. Τοποθετήστε την κάτω πόρτα σε
μαλακή επιφάνεια με την εξωτερική 
πλευρά προς τα επάνω. Αφαιρέστε τη βίδα 
(2) και το τερματικό (1), τοποθετή-στε τα 
στην απένταντι πλευρά και ασφαλίστε

8. Αλλάξτε τη θέση των καλυμμάτων
οπών βίδας από τα αριστερά στα
δεξιά (όπως φαίνεται παρακάτω)

9. "Ξαπλώστε" το ψυγείο σε μαλακή
αφρώδη συσκευασία ή παρόμοιο 
υλικό. Αφαιρέστε τα 2 ρυθμιζόμενα 
ποδαράκια, και το κάτω τμήμα μεντεσέ 
ξεβιδώνοντας την αυτοδιάτρητη βίδα.



11.Τοποθετήστε τον κάτω μεντεσέ στην
αριστερή πλευρά και σταθεροποιήστε 
τον με τις αυτοδιάτρητες βίδες. Επανα-
τοποθετήστε τα ρυθμιζόμενα ποδαράκια 
στην άλλη πλευρά και σταθεροποιήστε.

12.Τοποθετήστε την κάτω πόρτα σε
σωστή θέση, ρυθμίστε τον κάτω 
μεντεσέ, τοποθετήστε τον άξονα 
μεντεσέ στη κάτω οπή της κάτω πόρτας 
και σφίξτε τους κοχλίες.

14. Μεταφέρετε την επάνω πόρτα σε
σωστή θέση. Ασφαλίστε το σωστό 
επίπεδο της πόρτας και τοποθετήστε 
τον πείρο του μεσαίου μεντεσέ στην 
κάτω οπή της επάνω πόρτας.

16.Τοποθετήστε το κάλυμμα οπής βίδας
στην επάνω δεξιά γωνία του ψυγείου. 
Εγκαταστήστε το κάλυμμα του επάνω 
μεντεσέ (βρίσκεται στην πλαστική 
σακούλα) στην αριστερή γωνία. 
Τοποθετήστε το κάλυμμα μεντεσέ που 
περισσεύει στην πλαστική σακούλα για 
μελλοντική χρήση.

17. Ανοίξτε την επάνω πόρτα, τοποθετή-
στε τα ράφια και κλείστε την.

Προειδοποίηση! Όταν αλλάζετε τη φορά 
ανοίγματος πόρτας, η συσκευή δε θα 
πρέπει να είναι συνδεμένη στο ρεύμα. 
Αποσυνδέστε την πρίζα από την παροχή 
ρεύματος πριν κάνετε αυτή τη διαδικασία.

13.Στρέψτε τον μεσαίο μεντεσέ κατά
180°, και ρυθμίστε τον στην κατάλληλη 
θέση. Τοποθετήστε τον άξονα του 
μεσαίου μεντεσέ στην επάνω οπή της 
κάτω πόρτας και σφίξτε τους κοχλίες.

15. Μεταφέρετε το τμήμα του επάνω 
μεντεσέ, τοποθετήστε τον άξονα του 
επάνω μεντεσέ στην επάνω οπή της 
πάνω πόρτας και ρυθμίστε τη θέση της 
πάνω πόρτας (κρατήστε στθερά την 
πόρτα με το χέρι σας). Σταθεροποιήστε 
το τμήμα του επάνω μεντεσέ με την 
ειδική αυτοδιάτρητη βίδα.



Χρήσιμες συμβουλές            

Συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας
Προτείνονται τα παρακάτω για να 
εξοικονομήσετε ενέργεια.
 TΑπόφυγετε να κρατάτε την πόρτα ανοιχτή 

για μεγάλο χρονικό διάστημα.
  ● Βεβαιωθείτε οτι η συσκευή είναι μακριά από
πηγές θερμότητας (ηλιακό φώς, κουζίνες κτλ)
●Μη ρυθμίζετε τη συσκευή σε πολύ
χαμηλή θερμοκρασία αν δε χρειάζεται
  ● Μην τοποθετείτε ζεστό φαγητό ή υγρό που
εξατμίζεται μέσα στη συσκευή.
  ● Τοποθετήστε τη συσκευή σε καλά αεριζόμενο
μέρος, χωρίς υγρασία.  Ανατρέξτε στις 
οδηγίες εγκατάστασης.
  ● Μην αλλάζετε το σχεδιασμό του εσωτερικού
της συσκευής γιατί είναι σχεδασμένο για να 
έχει τη μέγιστη ενεργειακή απόδοση.

  ●

 Συμβουλές για αποθήκευση φρέσκων τροφίμων
●  Μην τοποθετείτε ζεστό φαγητό στο ψυγείο ή
την κατάψυξη, καθώς η εσωτερική 
θερμοκρασία αυξάνεται και ο συμπιεστής θα 
πρέπει να λειτουργεί περισσότερο και άρα 
να καταναλώνει ενέργεια.
●   Το φαγητό πρέπει να είναι τυλιγμένο ή μέσα
σε δοχείο με καπάκι για να διατηρείται η γεύση. 
●   Τοποθετήστε το φαγητό με τέτοιο τρόπο
ώστε να κυκλοφορεί ο αέρας στο εσωτερικό 
της συσκευής.

Συμβουλές για την ψύξη
●   Το κρέας (όλοι οι τύποι) πρέπει να τυλίγονται:
Τυλίξτε και τοποθετήστε στο γυάλινο ράφι 
πάνω από το συρτάρι λαχανικών. Πάντα να 
ακολουθείτε τους χρόνους αποθήκευσης και 
κατανάλωσης που αναγράφονται στη 
συσκευασία
●   Μαγειρεμένο φαγητό, κρύα πιάτα κτλ
Πρέπει να καλύπτονται και μπορούν να τοπο-
θετούνται σε οποιοδήποτε ράφι.
●   Βούτυρο και τυριά:
Θα πρέπει να τυλίγονται σε αεροστεγές 
συσκευασία ή πλαστικό περιτύλιγμα.

Μπουκάλια από γάλα:
Πρέπει να έχουν καπάκι και να αποθη-
κεύονται στα ράφια της πόρτας.

●

Φρούτα και λαχανικά:
Πρέπει να αποθηκεύονται στο συρτάρι 
φρούτων και λαχανικών

●

Συμβουλές για κατάψυξη:
Κατά την πρώτη  έναρξη λειτουργίας ή μετά  

από πολύ καιρό εκτός λειτουργίας, λειτουργή-
στε τη συσκευή τουλάχιστον 2 ώρες στις υψη-
λότερες ρυθμίσεις πριν τοποθετήσετε τρόφιμα.

Αποθηκεύστε τα τρόφιμα σε μικρές μερίδες για
να πετύχετε ταχεία και άμεση ψύξη και να απο-
ψύχετε μόνο την ποσότητα που επιθυμείτε. 
Τυλίγετε τα τρόφιμα με αλουμινόχαρτο ή με 
αεροστεγή σακουλάκια τροφίμων
● Μην αφήνετε φρέσκα/νωπά τρόφιμα να
ακουμπούν τα ήδη παγωμένα τρόφιμα προς 
αποφυγή αύξησης θερμοκρασίας των  
τελευταίων   (παγωμένων).

Παγωμένα τρόφιμα που καταναλώνονται 
αμέσως απο την κατάψυξη, πιθανόν να 
προκαλέσουν εγκαύματα στο δέρμα. 

●

●

  ●  Συνιστάται να αποθηκεύετε με ετικέτες και
ημερομηνία τα τρόφιμα για να παρακολουθείτε 
το χρόνο αποθήκευσης.

  ●

Συμβουλές αποθήκευσης παγωμένων 
τροφίμων: 
●Βεβαιωθείτε πως τα παγωμένα τρόφιμα είχαν
αποθηκευθεί σωστά από το κατάστημα που 
αγοράστηκαν. 
● Όταν αποψυχθούν τα τρόφιμα αλλοιώνονται
γρήγορα και δεν πρέπει να καταψυχθούν πάλι. 
Μην καταναλώνετε προιόντα μετά την 
ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στις 
συσκευασίες απο τον κατασκευαστή. 
Απενεργοποιώντας τη συσκευή
Αν η συσκευή σας πρέπει να απενεργοποιηθεί 
για μεγάλη χρονική περίοδο ακολουθήστε τα 
παρακάτω βήματα προς αποφυγή εμφάνισης 
μούχλας.
1.
2.

Αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα.
Βγάλτε την πρίζα και αποσυνδέστε τελείως 
απο την παροχή ρεύματος. 

3.

4.

Καθαρίστε και στεγνώστε προσεκτικά το
εσωτερικό.
Βεβαιωθείτε πως όλες οι πόρτες είναι
ελαφρώς ανοιχτές για να επιτρέπεται η
κυκλοφορία  του αέρα.



Καθαρισμός και φροντίδα της συσκευής 
Για λόγους υγιεινής, η συσκευή (εκτός απο τα 
εξωτερικά & εσωτερικά εξαρτήματα) θα 
πρέπει να καθαρίζεται τακτικά - τουλάχιστον 
κάθε 2 μήνες.
Προειδοποίηση! Η συσκευή δεν πρέπει να 
είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα κατά τη διάρκεια 
του καθαρισμού! Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! 
Πριν από τον καθαρισμό απενεργοποιείστε τη 
συσκευή και αποσυνδέστε την από την πρίζα. 

Εξωτερικός καθαρισμός
Για να διατηρηθεί η καλή όψη της συσκευής 
σας, θα πρέπει να την καθαρίζετε τακτικά. 
-Σκουπίστε την ψηφιακή οθόνη με ένα 
καθαρό, μαλακό πανί.
-Ψεκάστε νερό στο πανί και όχι απευθείας 
στην επιφάνεια της συσκευής. Αυτό θα 
εξασφαλίσει  την σωστή κατανομή της 
υγρασίας στην επιφάνεια της συσκευής. 
-Καθαρίστε τις πόρτες, τα χερούλια και τις 
εσωτερικές επιφάνειες με μαλακό 
απορρυπαντικό και σκουπίστε με ένα στεγνό 
μαλακό πανί.
Προσοχή! 
-Μη χρησιμοπειείτε αιχμηρά αντικείμενα, 
μπορεί να δημιουργηθούν εκδορές στην 
επιφάνεια. 
-Mη χρησιμοποιείτε διαλυτικά, απορρυπαντι-
κό αυτοκινήτου, χλωρίνη, αιθέρια έλαια, 
στιλβωτικά καθαριστικά ή οργανικά διαλυτικά 
όμως βενζίνη για τον καθαρισμό. Μπορεί να 
προκληθεί φθορά στην επιφάνεια της 
συσκευής και πυρκαγιά.

 Εσωτερικός καθαρισμός
Θα πρέπει να καθαρίζετε τακτικά το 
εσωτερικό της συσκευής. Είναι ευκολότερο 
να καθαριστεί όταν υπάρχει μικρή ποσότητα 
τροφίμων μέσα. Σκουπίστε το εσωτερικό του 
ψυγείου με ένα μαλακό διάλυμα νερού και  
διττανθρακικής σόδας και στη συνέχεια 
ξεπλύντε με χλιαρό νερό χρησιμοποιώντας 
ένα σφουγγάρι ή ένα πανί. Σκουπίστε ώσπου 
να στεγνώσει τελείως και μετά τοποθετήστε 
τα ράφια και τα καλάθια. Στεγνώστε 
σχολαστικά όλες τις επιφάνειες και τα 
αποσπώμενα μέρη.
Μπορεί να εμφανιστεί πάγος στα εσωτερικά 
τοιχώματα του καταψύκτη αν η πόρτα του 
ανοίγει συχνά ή αν παραμένει ανοιχτή για 
πολύ. Αν ο πάγος είναι πολύς, επιλέξτε μια 
περίοδο που υπάρχει μικρή ποσότητα 
τροφίμων μέσα και κάντε τα παρακάτω:

1. Αφαιρέστε οποιαδήποτε τρόφιμα και
διάφορα εξαρτήματα (καλάθια), βγάλτε τη 
συσκευή από την πρίζα και αφήστε τις
 πόρτες ανοιχτές.  Αερίστε το χώρο ώστε να 
επιταχυνθεί η διαδικασία της απόψυξης.  

2 Μόλις ολοκληρωθεί η απόψυξη, καθαρίστε
.τον καταψύκτη σύμφωνα με τις οδηγίες.

Προσοχή! Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντι-
κείμενα για να απομακρύνετε τον πάγο απο τον 
καταψύκτη! Μόνο όταν το εσωτερικό είναι εντε-
λώς στεγνό, μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή 
στο ρεύμα και να τη θέσετε σε λειτουργία.
Καθαρισμός λάστιχων πόρτας 
Διατηρείτε τα λάστιχα της πόρτας καθαρά. 
Κολλώδη τρόφιμα και ποτά μπορεί να κάνουν 
τα λάστιχα να κολλήσουν στο εσωτερικό και να 
σχιστούν όταν ανοίγει η πόρτα. Καθαρίστε τα 
λάστιχα με μαλακό καθαριστικό και χλιαρό 
νερό. Ξεπλύντε και στεγνώστε τελείως μετά το 
καθάρισμα. 
Προσοχή! Μόνο όταν τα λάστιχα της πόρτας 
είναι εντελώς στεγνά, τότε  η συσκευή μπορεί 
να συνδεθεί στο ρεύμα και πάλι. 

Το νερό που εμπεριέχεται στα τρόφιμα ή 
εισέρχεται από τον αέρα όταν ανοίγετε το 
ψυγείο μπορεί να δημιουργήσει ένα στρώμα 
πάγου στο εσωτερικό, κάτι που δυσχεραίνει τη 
λειτουργία του ψυγείου. Όταν το στρώμα του 
πάγου είναι μεγαλύτερο από 10χιλ, πρέπει να 
κάνετε απόψυξη

Απόψυξη - Γιατί απόψυξη

Απόψυξη στο τμήμα συντήρησης (ψυγείο)

Γίνεται αυτόματα με την ενεργοποίηση/απενερ- 
γοποίηση του επιλογέα θερμοκρασίας (on/off) 
χωρίς κάποια ξεχωριστή λειτουργία απόψυξης. 
Το νερό συλλέγεται μέσω ενός σωλήνα 
αποστράγγισης στο πίσω μέρος του ψυγείου.

Αντικατάσταση λάμπας LED
Προειδοποίηση: Η λάμπα LED πρέπει να 
αντικαθίσταται από εκπαιδευμένο προσωπικό! 
Αν η λάμπα χρειάζεται αντικατάσταση, 
επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο service.



Απόψυξη στο τμήμα του καταψύκτη

Η απόψυξη στο τμήμα του καταψύκτη 
γίνεται χειροκίνητα. Πριν την απόψυξη 
βγάλτε τα τρόφιμα έξω από τον καταψύκτη. 
Βγάλτε την παγοθήκη και τα τρόφιμα από τα 
συρτάρια έξω ή τοποθετήστε τα προσωρινά 
στο τμήμα της συντήρησης
Ρυθμίστε το κουμπί του επιλογέα 
θερμοκρασίας στη θέση “0”(ο συμπιεστής 
θα σταματήσει να δουλεύει) και αφήστε την 
πόρτα του ψυγείου ανοιχτή μέχρι να λιώσει 
ο πάγος και συγκεντρωθεί στο κάτω μέρος 
του θαλάμου. Σκουπίστε το νερό με ένα 
μαλακό πανί. 

Σε περίπτωση που θέλετε να επιταχύνετε 
τη διαδικασία της απόψυξης, τοποθετήστε 
ένα μπολ με ζεστό νερό  (~50°C) μέσα στο 
θάλαμο και αφαιρέστε τον πάγο με την 
ειδική σπάτουλα. Κατόπιν βεβαιωθείτε 
πως έχετε γυρίσει το κουμπί του επιλογέα 
θερμοκρασίας στην αρχική του θέση. 
Δεν συνιστάται να θερμαίνετε τον 
καταψύκτη απευθείας με ζεστό νερό ή 
σεσουάρ μαλλιών κατά την απόψυξη προς 
αποφυγή παραμόρφωσης των εσωτερικών 
επιφανειών.
Επίσης δεν συνιστάται να ξύνετε τον πάγο 
ή να προσπαθείτε να διαχωρίσετε τα 
τρόφιμα που καταψύχθηκαν μαζί με 
αιχμηρά αντικείμενα ή ξύλινα εργαλεία 
κουζίνας, για να μην προκληθούν ζημίες 
στην εσωτερική πλευρά της επιφάνειας του 
εξατμιστή.

Προειδοποίηση! Σβήστε τη συσκευή πριν 
την απόψυξη, γυρίστε το κουμπί του 
επιλογέα θερμοκρασίας στη θέση “0”. 
Σημαντικό! Το ψυγείο πρέπει να 
αποψύχεται τουλάχιστον 1 φορά το μήνα. 
Εάν η πόρτα ανοίγει συχνά ή η συσκευή 
χρησιμοποιείται σε υπερβολική υγρασία, 
συνιστάται να γίνεται απόψυξη κάθε 2 
εβδομάδες.  

Εκτός χρήσης για μεγάλο διάστημα

Αφαιρέστε όλα τα κατεψυγμένα πακέτα. 
Σβήστε τη συσκευή γυρνώντας το κουμπί 
του επιλογέα θερμοκρασίας στο “0”. Βγάλτε 
την πρίζα και αποσυνδέστε τελείως απο την 
παροχή ρεύματος.
Καθαρίστε σχολαστικά (συμβουλευθείτε το 
κεφάλαιο 'Καθαρισμός και φροντίδα'':). 
Αφήστε την πόρτα ανοιχτή προς αποφυγή 
ανάπτυξης οσμών.
Σημείωση: αν η συσκευή διαθέτει 
καταψύκτη 



Αντιμετώπιση προβλημάτων         
Μπορείτε να προσπαθήσετε να λύσετε μόνοι σας τα παρακάτω προβλήματα. Αν δε μπορούν 
να λυθούν, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

Προειδοποίηση!  Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Αν το
πρόβλημα εξακολουθεί εφόσον έχετε δοκιμάσει τα παρακάτω βήματα, επικοινωνήστε με τον 
εξουσιοδοτημένο τεχνικό  / service ή με το κατάστημα που αγοράσατε το προιόν.

Ελέγξτε αν είναι καμμένη η ασφάλεια του ηλεκτρικού σας 
κυκλώματος και αντιικαταστήστε την αν χρειάζεται

Οι παρακάτω ήχοι είναι φυσιολογικοί: 
●Ήχος από τη λειτουργία του συμπιεστή.

Ήχος παρόμοιος με βρασμό νερού. .
Ήχος κατά τη διάρκεια αυτόματης απόψυξης..
Ήχος "κλικ" πριν ξεκινήσει ο συμπιεστής.

●

●

●

Πρόβλημα 

Η συσκευή δεν 
λειτουργεί

Οσμή 

Έντονος θόρυβος 

Μακροπρόθεσμη 
λειτουργία του 
συμπιεστή  

Στρώμα πάγου μέσα 
στη συσκευή 

Ελέγξτε αν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με την 
τροφοδοσία ή αν το βύσμα κάνει καλή επαφή.

Η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πολύ χαμηλή. Ρυθμίστε την 
εσωτερική θερμοκρασία του θαλάμου σε χαμηλότερο επίπεδο.  

Πιθανή αιτία και λύση

Καθαρίστε το εσωτερικό του ψυγείου. 
Τα δύσοσμα τρόφιμα πρέπει να τυλίγονται προσεκτικά.

Άλλοι ασυνήθεις θόρυβοι μπορεί να είναι λόγω των παρακάτω 
και να χρειάζονται έλεγχο: 
Η συσκευή δεν είναι ευθυγραμμισμένη 
Το πίσω μέρος της συσκευής ακουμπά στον τοίχο. 
Μπουκάλια ή δοχεία έχουν πέσει ή έχουν κυλίσει.

Είναι φυσιολογικό να ακούτε συχνά τη λειτουργία του συμπιεστή, θα 
χρειαστεί να ελέγξετε κάποιο απο τα παρακάτω: 
● Η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από την απαραίτητη.
● Μεγάλη ποσότητα ζεστών τροφίμων τοποθετήθηκε πρόσφατα
στη συσκευή. 
● Πολύ υψηλή θερμοκρασία έξω από τη συσκευή.
● Οι πόρτες κρατούνται πολύ ώρα ανοιχτές ή ανοίγουν πολύ συχνά.
● Μετά την εγκατάσταση της συσκευής ή την επανεκκίνηση μετά από 

μεγάλο χρονικό διάστημα

Βεβαιωθείτε πως τα τρόφιμα τοποθετήθηκαν στη συσκευή με 
σωστό τρόπο που επιτρέπει τον εξαερισμό και πως η πόρτα είναι 
καλά κλειστή.  Για να αφαιρέσετε τον πάγο, ακολουθήστε τις οδηγίες του 
κεφαλαίου ''Φροντίδα και καθαρισμός''.



Ελέγξτε αν το μπροστινό μέρος του ψυγείου έχει κλίση προς τα πίσω 
10-15mm για να κλείνουν οι πόρτες αυτόματα,ή μήπως κάποιο 
αντικείμενο εμποδίζει τις πόρτες να κλείνουν.

Πολύ υψηλή θερμοκρασία 
μέσα στη συσκευή

Πολύ χαμηλή θερμοκρα-
σία μέσα στη συσκευή 

Οι πόρτες δεν μπορούν 
να κλείσουν σωστά 

Υπάρχουν σταγόνες νερού 
στο πάτωμα 

Το φως δεν λειτουργεί 

Μπορεί να έχετε αφήσει ανοιχτές τις πόρτες για μεγάλο διάστημα ή οι πόρτες 
παραμένουν ανοιχτές για κάποιο λόγοή η συσκευή δεν έχει επαρκή αερισμό 
από όλες τις πλευρές και από επάνω

Αυξήστε τη θερμοκρασία ακολουθώντας τις οδηγίες απο το κεφάλαιο 
''Λειτουργία''. 

Το δοχείο νερού (πίσω και κοντά στη βάση ) μπορεί να μην είναι σωστά 
ευθυγραμμισμένο, ή το στόμιο αποστράγγισης  (που βρίσκεται κάτω από 
την κορυφή του συμπιεστή) δεν είναι τοποθετημένο με τρόπο που να 
διοχετεύει το νερό στο δοχείο νερού ή το στόμιο είναι βουλωμένο. Ίσως 
χρειαστεί να τραβήξετε το ψυγείο μακρυά απο τον τοίχο για να ελέγξετε το 
δοχείο και το στόμιο

Η λάμπα μπορεί να έχει χαλάσει. Συμβουλευτείτε το κεφάλαιο 
''Λειτουργία'' για την αλλαγή λάμπας. 

Απόρριψη της συσκευής      

Δεν επιτρέπεται να πετάτε αυτή τη συσκευή μαζί με τα οικιακά απόβλητα 
Υλικά συσκευασίας
Τα υλικά συσκευασίας που φέρουν σύμβολο ανακύκλωσης είναι 
ανακυκλούμενα. Πετάξτε τα σε κατάλληλο κάδο ανακύκλωσης. 
Πριν την απόρριψη της συσκευής 
1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.
2. Κόψτε το καλώδιο και πετάξτε το μαζί με την πρίζα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ — Τα ψυγεία περιέχουν ψυκτικά και αέρια στη μόνωση.  Αυτά πρέπει 
να απορρίπτονται από επαγγελματίες καθώς μπορεί να προκαλέσουν τραύματα στα 
μάτια ή ανάφλεξη. Βεβαιωθείτε ότι πριν από την κατάλληλη απόρριψη,  η σωλήνωση 
του ψυκτικού κυκλώματος δεν έχει φθορά.
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Για να αποφύγετε μόλυνση των τροφίμων, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες 

-

-

-

-

-

-

Το άνοιγμα της πόρτας για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να προκαλέσει άνοδο της 
θερμοκρασίας στο εσωτερικό της συσκευής 
Να καθαρίζετε τακτικά τις επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με το φαγητό και τα προσβάσιμα 
σημεία αποστράγγισης 
Αποθηκεύστε το ωμό κρέας και ψάρι σε κατάλληλα δοχεία στο ψυγείο έτσι ώστε να μην έρχεται 
σε επαφή ή να στάζει πάνω σε άλλα τρόφιμα 
Οι καταψύκτες 2 αστέρων ** είναι κατάλληλοι για αποθήκευση ήδη κατεψυγμένου φαγητού, 
αποθήκευση η παραγωγή παγωτού και παραγωγή κύβων από πάγο  
Οι καταψύξεις 1, 2 ή 3 (*, **, ***) αστέρων δεν είναι κατάλληλοι για να καταψύξουν φρέσκα 
τρόφιμα Αν η συσκευή μείνει άδεια για μεγάλο χρονικό διάστημα, απενεργοποιήστε την, κάντε 
απόψυξη, καθαρίστε και στεγνώστε τη και αφήστε την πόρτα ανοιχτή για να εμποδίσετε την 
εμφάνιση μούχλας στο εσωτερικό 

Α/Α Τύπος κατάψυξης Θερμοκρασία 
αποθήκευσης 

Τρόφιμα που μπορούν 
να αποθηκευτούν 

1 Ψυγείο +2 ~ +8 Αυγά, μαγειρεμένο φαγητό, φρούτα και 
λαχανικά, γαλακτοκομικά, τούρτες, ποτά και 
άλλα τρόφιμα μη κατάλληλα για την κατάψυξη 

2 Κατάψυξη (***)* ≤ -18 Θαλασσινά (ψάρια, γαρίδες) και κρέατα 
(προτείνεται η αποθήκευση μέχρι 3 μήνες για να 
μη χαθούν τα θρεπτικά συστατικά και η γεύση). 
Κατάλληλο για την κατάψυξη φρέσκου φαγητού 

3 Κατάψυξη *** ≤ -18 Θαλασσινά (ψάρια, γαρίδες) και κρέατα 
(προτείνεται η αποθήκευση μέχρι 3 μήνες για να 
μη χαθούν τα θρεπτικά συστατικά και η γεύση). 
ΜΗ κατάλληλο για την κατάψυξη φρέσκου 
φαγητού 

4 Κατάψυξη ** ≤ -12 Θαλασσινά (ψάρια, γαρίδες) και κρέατα 
(προτείνεται η αποθήκευση μέχρι 2 μήνες για 
να μη χαθούν τα θρεπτικά συστατικά και η 
γεύση). ΜΗ κατάλληλο για την κατάψυξη 
φρέσκου φαγητού 

5 Κατάψυξη * ≤ -6 Θαλασσινά (ψάρια, γαρίδες) και κρέατα 
(προτείνεται η αποθήκευση μέχρι 1 μήνες για 
να μη χαθούν τα θρεπτικά συστατικά και η 
γεύση). ΜΗ κατάλληλο για την κατάψυξη 
φρέσκου φαγητού 

6 Κατάψυξη 
0 αστέρων 

-6 ~ 0 Φρέσκο χοιρινό, μοσχάρι, κοτόπουλο, κάποια 
επεξεργασμένα συσκευασμένα προϊόντα κτλ 
(προτείνεται να καταναλώνονται εντός 1 
ημέρας, το πολύ σε 3 ημέρες). 

7 Ημικατάψυξη 
(chiller) 

-2 ~ +3 Φρέσκο/κατεψυγμένο χοιρινό, μοσχάρι, κοτό-
πουλο και θαλασσινά κτλ (7 ημέρες αποθήκευση 
σε θερμοκρασία κάτω των 0ο και για θερμοκρα-
σία άνω των 0ο προτείνεται η κατανάλωση εντός 
της ίδιας ημέρας και όχι πέραν των 2 ημερών). 
Θαλασσινά (αποθήκευση σε θερμοκρασία κάτω 
των 0ο για 15 ημέρες – δεν προτείνεται η 
αποθήκευση σε θερμοκρασία άνω των 0ο) 

8 Φρέσκα τρόφιμα 0 ~ +4 Φρέσκο χοιρινό, μοσχάρι, κοτόπουλο, κάποια 
επεξεργασμένα συσκευασμένα προϊόντα κτλ 
(προτείνεται να καταναλώνονται εντός 1 
ημέρας, το πολύ σε 3 ημέρες). 

9 Κρασί +5 ~ +20 Κόκκινα και λευκά κρασιά, αφρώδεις οίνοι κτλ 



ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
Α.Μ.Π. 00510 

Π.Δ. 117/2004 

Το προϊόν που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά υψηλών 

προδιαγραφών και εξαρτήματα που μπορούν να ανακυκλωθούν και να 

ξαναχρησιμοποιηθούν. Το σύμβολο υποδεικνύει ότι οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, 

στο τέλος της ζωής τους, θα πρέπει να μεταφέρονται σε ειδικούς χώρους απορριμμάτων, 

ξεχωριστά από τα σκουπίδια του σπιτιού σας. Παρακαλούμε, ρωτήστε τον τοπικό σας δήμο 

για τον χώρο απόρριψης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή για τοποθεσία 

απόρριψης συσκευών προς ανακύκλωση. Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν 

σημεία συγκέντρωσης χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. 

Παρακαλούμε, βοηθήστε μας να προστατέψουμε το περιβάλλον που ζούμε! 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με την παρούσα, δηλώνουμε ότι η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις 
απαιτήσεις και τις λοιπές διατάξεις των παρακάτω οδηγιών: 

EMC-Directive: 14 / 30 / EU 

Low Voltage Directive: 14/ 35 / EU ErP 

Directive 09 / 125 / EC 

CE Marking: 93 / 68 / EEC 

RoHS Directive: 11 / 65 / EU Delegated Directive (EU) 15 / 863 

Αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης υπάρχει στο  www.united-electronics.gr
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