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elΠίνακας περιεχομένωνelΟδηγίες χρήσης

Υποδείξεις ασφαλείας 
και προειδοποιητικές 
υποδείξεις

Προτού θέσετε τη συσκευή 
σε λειτουργία
Διαβάστε με προσοχή τις 
οδηγίες χρήσης και 
τοποθέτησης! Αυτές περιέχουν 
σημαντικές πληροφορίες για την 
εγκατάσταση, τη χρήση και 
τη συντήρηση της συσκευής.
Ο κατασκευαστής δεν 
αναλαμβάνει καμία ευθύνη για 
τυχόν βλάβες, αν δεν 
προσεχθούν οι υποδείξεις και 
προειδοποιήσεις που δίνονται 
στις οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε 
όλα τα έγγραφα αυτά για 
μετέπειτα χρήση και κάποιον 
τυχόν μετέπειτα χρήστη.

Τεχνική ασφάλεια
Κίνδυνος πυρκαγιάς
Στους σωλήνες του 

κυκλώματος ψύξης ρέει σε μικρή 
ποσότητα το φιλικό προς το 
περιβάλλον αλλά εύφλεκτο 
ψυκτικό μέσο (R600a). Αυτό δεν 
είναι επιβλαβές για το στρώμα 
του όζοντος και δεν ενισχύει το 
φαινόμενο του θερμοκηπίου. 
Εάν εξέλθει ψυκτικό μέσο, 
μπορεί να τραυματίσει τα μάτια 
ή να αναφλεγεί.

Σε περίπτωση ζημιάς:
■ αποφεύγετε την ανοιχτή 
φλόγα ή πηγές ανάφλεξης,

■ αερίζετε για μερικά λεπτά 
καλά τον χώρο,

■ θέτετε τη συσκευή εκτός 
λειτουργίας και τραβάτε 
το φις από την πρίζα,

■ Kαλέστε την Υπηρεσία 
τεχνικής εξυπηρέτησης των 
πελατών μας.

Όσο περισσότερο ψυκτικό μέσο 
περιέχει μία συσκευή, τόσο 
μεγαλύτερος πρέπει να είναι 
ο χώρος, μέσα στον οποίο 
βρίσκεται αυτή. Σε πολύ μικρούς 
χώρους είναι δυνατό 
σε περίπτωση διαρροής 
ψυκτικού μέσου να σχηματιστεί 
εύφλεκτο μίγμα αερίου-αέρα.  
Ανά 8 g του ψυκτικού μέσου 
πρέπει να υπολογιστεί 
τουλάχιστον 1 m³ χώρου 
τοποθέτησης. Την ποσότητα του 
ψυκτικού μέσου της συσκευής 
σας θα την βρείτε στην πινακίδα 
τύπου στο εσωτερικό της 
συσκευής σας.
Κατά την τοποθέτηση της 
συσκευής προσέξτε, να μη 
μαγκωθεί ή να μην τσακιστεί το 
καλώδιο σύνδεσης.
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Όταν το καλώδιο σύνδεσης 
αυτής της συσκευής υποστεί 
ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί 
από τον κατασκευαστή, την 
υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών 
ή από ένα αντίστοιχα 
ειδικευμένο άτομο. Οι μη 
ενδεδειγμένες εγκαταστάσεις 
και επισκευές μπορούν να 
θέσουν τον χρήστη σε σοβαρό 
κίνδυνο.
Οι επισκευές επιτρέπεται 
να εκτελούνται μόνον από τον 
κατασκευαστή, την υπηρεσία 
τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών 
ή παρόμοια καταρτισμένο 
άτομο.
Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται 
μόνον γνήσια εξαρτήματα του 
κατασκευαστή. Μόνο για αυτά 
τα εξαρτήματα 
ο κατασκευαστής εγγυάται, ότι 
αυτά πληρούν τις απαιτήσεις 
ασφαλείας.
Μη χρησιμοποιείτε πολύμπριζα, 
καλώδια επέκτασης 
(παλαντέζες) ή προσαρμογείς.

Κίνδυνος πυρκαγιάς
Τα φορητά πολύμπριζα ή 

τα φορητά τροφοδοτικά μπορεί 
να υπερθερμανθούν και να 
προκαλέσουν πυρκαγιά.  
Μην τοποθετείτε κανένα φορητό 
πολύμπριζο ή φορητό 
τροφοδοτικό πίσω από την 
συσκευή.

Κατά τη χρήση
■ Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ 
ηλεκτρικές συσκευές εντός 
της συσκευής (π.χ. 
θερμάστρες, ηλεκτρικές 
παγομηχανές κτλ.). Κίνδυνος 
έκρηξης!

■ Ποτέ μη χρησιμοποιείτε για την 
απόψυξη ή τον καθαρισμό της 
συσκευής ατμοκαθαριστή! Ο 
ατμός μπορεί να διεισδύσει σε 
ηλεκτρικά μέρη και να 
προκαλέσει βραχυκύκλωμα. 
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

■ Εκτός από τις οδηγίες του 
κατασκευαστή μη λαμβάνετε 
κανένα πρόσθετο μέτρο, για 
να επιταχύνετε την απόψυξη. 
Κίνδυνος έκρηξης!

■ Μη χρησιμοποιείτε μυτερά ή 
αιχμηρά αντικείμενα, για την 
αφαίρεση πάχνης και 
στρωμάτων πάγου. Θα 
μπορούσατε να προκαλέσετε 
έτσι ζημιά στους σωλήνες του 
ψυκτικού μέσου.Το 
εκτοξευόμενο προς τα έξω 
ψυκτικό μέσο μπορεί να 
αναφλεγεί ή να οδηγήσει σε 
τραυματισμούς των ματιών. 

■ Μην αποθηκεύετε μέσα στη 
συσκευή προϊόντα με 
εύφλεκτα προωθητικά αέρια 
(π.χ. κουτιά σπρέι) και 
εκρηκτικές ύλες. Κίνδυνος 
έκρηξης!
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■ Μη χρησιμοποιείτε τις βάσεις, 
τα συρταρωτά εξαρτήματα, τις 
πόρτες κτλ. ως σκαλοπάτια ή 
στηρίγματα.

■ Για την απόψυξη και τον 
καθαρισμό τραβήξτε το φις 
από την πρίζα ή κατεβάστε 
την ασφάλεια. Τραβήξτε από 
το φις, όχι από το καλώδιο 
σύνδεσης στο δίκτυο.

■ Οινοπνευματώδη ποτά με 
μεγάλο ποσοστό 
περιεκτικότητας σε αλκοόλη 
πρέπει να αποθηκεύονται 
μόνον καλά κλεισμένα και σε 
όρθια θέση.

■ Μη λερώσετε με λάδι ή λίπος 
τα πλαστικά μέρη και την 
τσιμούχα της πόρτας. 
Διαφορετικά τα πλαστικά μέρη 
και η τσιμούχα της πόρτας 
γίνονται πορώδη.

■ Μην καλύπτετε και μην 
τοποθετείτε ποτέ αντικείμενα 
μπροστά από τα ανοίγματα 
αερισμού και εξαερισμού της 
συσκευής.

■ Μην αποθηκεύετε στον χώρο 
κατάψυξης υγρά σε φιάλες και 
κουτιά (ιδιαίτερα ανθρακούχα 
ποτά).Οι φιάλες και τα κουτιά 
μπορούν να σπάσουν!

■ Αποφυγή κινδύνων για 
παιδιά και άτομα που 
βρίσκονται σε κίνδυνο:
Σε κίνδυνο βρίσκονται τα 
παιδιά και άτομα με 
περιορισμένες σωματικές και 
φυσικές ικανότητες ή με 
περιορισμένη αντίληψη καθώς 
και άτομα, τα οποία δεν έχουν 
επαρκείς γνώσεις για τον 
ασφαλή χειρισμό της 
συσκευής.
Βεβαιωθείτε, ότι τα παιδιά και 
τα ευάλωτα άτομα έχουν 
κατανοήσει τους κινδύνους.
Κάποιο άτομο υπεύθυνο για 
την ασφάλεια πρέπει να 
επιβλέπει ή να καθοδηγεί στη 
συσκευή τα παιδιά και τα 
άτομα που βρίσκονται σε 
κίνδυνο.
Μόνο παιδιά άνω των 8 ετών 
επιτρέπεται να χρησιμοποιούν 
τη συσκευή.
Κατά τον καθαρισμό και τη 
συντήρηση τα παιδιά πρέπει 
να επιβλέπονται.
Μην αφήνετε ποτέ να παίζουν 
τα παιδιά με τη συσκευή.

■ Μη βάζετε ποτέ στο στόμα 
σας κατεψυγμένα τρόφιμα 
αμέσως μετά την αφαίρεσή 
τους από τον χώρο 
κατάψυξης. 
Κίνδυνος κρυοπαγημάτων!
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■ Αποφεύγετε να κρατάτε για 
μεγάλο διάστημα στα χέρια 
σας κατεψυγμένα τρόφιμα, 
πάγο ή τους σωλήνες του 
εξατμιστή κτλ. 
Κίνδυνος κρυοπαγημάτων!

Παιδιά στο νοικοκυριό
■ Μην αφήσετε να περιέλθουν 
στα χέρια παιδιών η 
συσκευασία και τα μέρη της. 
Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας 
από τα χαρτόνια που 
διπλώνουν και τα λεπτά 
πλαστικά φύλλα!

■ Η συσκευή δεν είναι παιχνίδι 
για παιδιά!

■ Σε συσκευή με κλειδαριά 
πόρτας:  
Φυλάτε το κλειδί σε μέρος 
απρόσιτο για τα παιδιά!

Γενικές διατάξεις
Η συσκευή είναι κατάλληλη

■ για την ψύξη και την κατάψυξη 
τροφίμων,

■ για την παρασκευή παγοκύβων 
(παγάκια).

Η παρούσα συσκευή 
προορίζεται για οικιακή χρήση 
στον ιδιωτικό τομέα και σε 
σπιτικό περιβάλλον.
Ο ψυκτικός κύκλος έχει 
υποβληθεί σε έλεγχο 
στεγανότητας.
Η παρούσα συσκευή 
ανταποκρίνεται στις σχετικές 
διατάξεις ασφαλείας για 
ηλεκτρικές συσκευές και φέρει 
αντιπαρασιτική προστασία.
Αυτή η συσκευή προορίζεται για 
χρήση μέχρι ένα μέγιστο ύψος 
2.000 μέτρων πάνω από την 
επιφάνεια της θάλασσας.
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Υποδείξεις απόσυρσης

* Απόσυρση 
της συσκευασίας
Η συσκευασία προστατεύει τη συσκευή 
σας από ζημιές κατά τη μεταφορά. Όλα 
τα χρησιμοποιούμενα υλικά συσκευασίας 
είναι αβλαβή για το περιβάλλον και 
μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν. 
Παρακαλούμε να συντελέσετε κι εσείς 
στην προστασία του περιβάλλοντος και 
ν' αποσύρετε τη συσκευασία με τρόπο 
αβλαβή για το περιβάλλον.
Για τους επίκαιρους τρόπους απόσυρσης 
παρακαλείσθε να ζητήσετε πληροφορίες 
από το ειδικό κατάστημα, από το οποίο 
αγοράσατε τη συσκευή ή από 
τη Δημοτική ή Κοινοτική Αρχή της 
περιοχής σας.

* Απόσυρση της παλιάς 
συσκευής
Οι παλιές συσκευές δεν αποτελούν 
άχρηστα απορρίμματα! Με την απόσυρσή 
τους σύμφωνα με τους κανονισμούς για 
την προστασία του περιβάλλοντος 
μπορούν να επαναποκτηθούν πολύτιμες 
πρώτες ύλες.

m Προειδοποίηση
Σε παλιές συσκευές που δεν 
χρησιμοποιούνται πλέον
1. Τραβάτε το φις από την πρίζα.
2. Κόψτε το καλώδιο σύνδεσης στο 

δίκτυο του ρεύματος και 
απομακρύνετέ το μαζί με το φις.

3. Μη βγάλετε τα ράφια και τα δοχεία, 
ώστε να μην μπορούν να μπούν 
εύκολα μέσα στη συσκευή τα παιδιά!

4. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν 
με την άχρηστη παλιά συσκευή. 
Κίνδυνος ασφυξίας!

Οι ψυκτικές συσκευές περιέχουν ψυκτικά 
μέσα και στη μόνωση αέρια. Τα ψυκτικά 
μέσα και τα αέρια απαιτούν απόσυρση 
από τον ειδικό. Προσέξτε να μην 
καταστραφούν οι σωληνώσεις της 
κυκλοφορίας του ψυκτικού μέσου, μέχρι 
να παραληφθεί αυτή για την ανάλογη, 
αβλαβή για το περιβάλλον απόσυρση. 

Αυτή η συσκευή χαρακτηρίζεται 
σύμφωνα με την ευρωπαϊκή 
οδηγία 2012/19/ΕE περί 
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 
συσκευών (waste electrical and 
electronic equipment - WEEE).
Η οδηγία προκαθορίζει τα πλαίσια 
για μια απόσυρση  και αξιοποίηση 
των παλιών συσκευών με ισχύ σ’ 
όλη την ΕΕ.
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Συνοδεύουν 
τη συσκευή
Μετά το ξεπακετάρισμα ελέγξτε όλα 
τα μέρη για ενδεχόμενες ζημιές 
μεταφοράς.
Σε περίπτωση παραπόνων απευθυνθείτε 
στο κατάστημα, από το οποίο αγοράσατε 
τη συσκευή ή στην υπηρεσία τεχνικής 
εξυπηρέτησης των πελατών μας.
Η παράδοση αποτελείται από τα εξής 
μέρη:
■ Ανεξάρτητη συσκευή
■ Εξοπλισμός (ανάλογα με το μοντέλο)
■ Σακούλα με υλικά τοποθέτησης
■ Οδηγίες χρήσης
■ Οδηγίες τοποθέτησης
■ Φυλλάδιο με τις υπηρεσίες τεχνικής 

εξυπηρέτησης πελατών
■ Επισυναπτόμενο φύλλο εγγύησης
■ Πληροφορίες σχετικά με την 

κατανάλωση ενέργειας και τους 
θορύβους

Τόπος τοποθέτησης
Ως τόπος τοποθέτησης είναι κατάλληλος 
κάθε στεγνός, αεριζόμενος χώρος. 
Ο χώρος τοποθέτησης δεν πρέπει να 
είναι άμεσα εκτεθειμένος στην ηλιακή 
ακτινοβολία ούτε να βρίσκεται κοντά σε 
πηγή θερμότητας όπως κουζίνα, 
καλοριφέρ κτλ. Αν η τοποθέτηση δίπλα 
σε πηγή θερμότητας είναι αναπόφευκτη, 
χρησιμοποιήστε κατάλληλη μονωτική 
πλάκα ή τηρήστε τις ακόλουθες 
ελάχιστες αποστάσεις από την πηγή 
θερμότητας:

■ Από ηλεκτρικές κουζίνες και κουζίνες 
αερίου 3 cm.

■ Από κουζίνες πετρελαίου ή κάρβουνου 
30 cm.

Το δάπεδο στον τόπο τοποθέτησης δεν 
επιτρέπεται να υποχωρεί, ενισχύστε 
ενδεχομένως το δάπεδο. Αντισταθμίστε 
ενδεχόμενες ανωμαλίες του δαπέδου 
τοποθετώντας κάτω από τη συσκευή 
κατάλληλο υπόθεμα. 

Απόσταση από τον τοίχο
Τοποθετήστε τη συσκευή έτσι, ώστε να 
εξασφαλίζεται μια γωνία ανοίγματος της 
πόρτας 90°.
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Τοποθέτηση του 
τεμαχίου διατήρησης 
απόστασης από τον 
τοίχο
Τοποθετήστε το τεμάχιο διατήρησης 
απόστασης από τον τοίχο, ώστε να 
πετύχετε την αναφερόμενη 
απορροφούμενη ενέργεια της συσκευής. 
Η μειωμένη απόσταση από τον τοίχο δεν 
περιορίζει τη λειτουργία της συσκευής. Η 
απορρόφηση ενέργειας μπορεί να 
αυξηθεί ελάχιστα στην περίπτωση αυτή.

Απόσταση από το οπίσθιο 
τοίχωμα
Η απόσταση των 75 mm δεν επιτρέπεται 
να υπερβληθεί.

Ευθυγράμμιση της 
συσκευής
Τοποθετήστε τη συσκευή στον 
προβλεπόμενο χώρο και ευθυγραμμίστε 
την.Η συσκευή πρέπει να στέκεται 
σταθερά και επίπεδα. Αντισταθμίστε τις 
ανωμαλίες του δαπέδου με τα δύο 
εμπρόσθια βιδωτά πόδια. Για τη ρύθμιση 
των βιδωτών ποδιών χρησιμοποιήστε ένα 
κατσαβίδι.

Υπόδειξη
Η συσκευή πρέπει να στέκεται κάθετα. 
Ευθυγραμμίστε τη συσκευή με τη 
βοήθεια ενός αλφαδιού.

Προσέχετε τη 
θερμοκρασία και τον 
αερισμό του χώρου

Θερμοκρασία δωματίου
Η συσκευή είναι κατασκευασμένη για 
συγκεκριμένη κατηγορία κλίματος. 
Ανάλογα με την κατηγορία κλίματος 
η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει στις 
ακόλουθες θερμοκρασίες δωματίου.
Η κατηγορία κλίματος υπάρχει στην 
πινακίδα τύπου της συσκευής. Εικόνα )

Υπόδειξη
Η συσκευή λειτουργεί σωστά εντός των 
ορίων θερμοκρασίας περιβάλλοντος της 
αναφερόμενης κλιματικής κλάσης. 
Αν κάποια συσκευή της κλιματικής 
κλάσης SN λειτουργεί σε χαμηλότερες 
θερμοκρασίες περιβάλλοντος, δεν 
μπορούν να αποκλειστούν ζημιές 
στη συσκευή μέχρι τη θερμοκρασία 
των +5 °C.

Κατηγορία 
κλίματος

Επιτρεπτή θερμοκρασία 
χώρου

SN +10 °C έως 32 °C
N +16 °C έως 32 °C
ST +16 °C έως 38 °C
T +16 °C έως 43 °C
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Αερισμός
Εικόνα $
Ο αέρας στο οπίσθιο και τα πλαϊνά 
τοιχώματα της συσκευής ζεσταίνεται. 
Ο ζεσταμένος αέρας πρέπει να μπορεί 
να διαφεύγει ελεύθερα. Διαφορετικά 
το ψυκτικό μηχάνημα πρέπει να 
λειτουργήσει με μεγαλύτερη ισχύ, πράγμα 
το οποίο αυξάνει την κατανάλωση του 
ρεύματος. Γι' αυτό: Μην καλύπτετε ποτέ 
ούτε να τοποθετείτε αντικείμενα μπροστά 
από τ' ανοίγματα αερισμού και 
εξαερισμού!

Σύνδεση της συσκευής
Μετά την τοποθέτηση της συσκευής 
περιμένετε τουλάχιστον 1 ώρα, μέχρι να 
θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία. Κατά 
τη μεταφορά μπορεί να συμβεί να 
μεταβεί το λάδι, που περιέχεται στον 
συμπυκνωτή, στο ψυκτικό σύστημα.
Πριν τη θέση για πρώτη φορά 
σε λειτουργία καθαρίστε τον εσωτερικό 
χώρο της συσκευής (βλ. Καθαρισμός της 
συσκευής).

Ηλεκτρική σύνδεση
Η πρίζα πρέπει να βρίσκεται κοντά στη 
συσκευή και να είναι προσιτή επίσης μετά 
την εγκατάσταση της συσκευής.

m Προειδοποίηση
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!
Σε περίπτωση που το μήκος του 
καλωδίου σύνδεσης δεν επαρκεί, μη 
χρησιμοποιήσετε σε καμία περίπτωση 
πολύμπριζα ή καλώδια επέκτασης 
(παλαντέζες). Σε αυτή την περίπτωση 
ελάτε σε επαφή με την υπηρεσία 
εξυπηρέτησης πελατών για εναλλακτικές 
λύσεις.

Η συσκευή αντιστοιχεί στην κατηγορία 
προστασίας I. Συνδέστε τη συσκευή σε 
εναλλασσόμενο ρεύμα 220–240 V/
50 Hz μέσω μιας γειωμένης πρίζας, 
εγκατεστημένης σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές. Η πρίζα πρέπει να είναι 
ασφαλισμένη με ασφάλεια 10 έως 16 A.
Σε συσκευές, οι οποίες λειτουργούν σε 
μη ευρωπαϊκές χώρες, ελέγξτε, εάν η 
τάση και το είδος ρεύματος που 
αναφέρονται, ταυτίζονται με τις τιμές του 
δικτύου σας. Αυτά τα στοιχεία θα τα 
βρείτε στην πινακίδα τύπου, εικόνα ).

m Προειδοποίηση
Η συσκευή δεν επιτρέπεται σε καμιά 
περίπτωση να συνδεθεί σε ηλεκτρονικές 
πρίζες εξοικονόμησης ενέργειας.
Για τη χρήση των συσκευών μας μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν μετατροπείς δικτύου 
και μετατροπείς ημιτόνου. Μετατροπείς 
δικτύου χρησιμοποιούνται στις 
φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, οι οποίες 
συνδέονται απευθείας στο δημόσιο 
ηλεκτρικό δίκτυο. Σε μεμονωμένες 
εφαρμογές (π.χ. σε πλοία ή ορεινά 
καταφύγια και κατοικίες), οι οποίες δεν 
έχουν σύνδεση με το δημόσιο δίκτυο του 
ρεύματος πρέπει να χρησιμοποιούνται 
μετατροπείς ημιτόνου.
10
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Γνωρίστε τη συσκευή

Παρακαλούμε, ανοίξτε την τελευταία 
σελίδα με τις απεικονίσεις. Αυτές 
οι οδηγίες χρήσης ισχύουν για 
περισσότερα μοντέλα.
Ο εξοπλισμός των μοντέλων μπορεί 
να ποικίλλει.
Οι απεικονίσεις είναι δυνατόν 
να διαφέρουν.
Εικόνα !
* όχι σε όλα τα μοντέλα

Στοιχεία χειρισμού
Εικόνα "

A Χώρος κατάψυξης
B Χώρος συντήρησης

1–4 Στοιχεία χειρισμού
5 Φωτισμός (LED)
6 Χώρος ταχείας κατάψυξης
7* Παγοκύστη
8 Λεκάνη συγκέντρωσης νερού 

απόψυξης
9* Ράφι πόρτας
10 Ρυθμιστής θερμοκρασίας
11* Ράφι φιαλών
12 Ράφια στον χώρο συντήρησης
13 Δοχείο λαχανικών
14 Βιδωτά πόδια
15 Ράφι για μικρές φιάλες
16 Ράφι για μεγάλες φιάλες

1 Πλήκτρο ρύθμισης 
θερμοκρασίας
Με το πλήκτρο αυτό ρυθμίζεται η 
επιθυμητή θερμοκρασία.

2 Ένδειξη ”super” (χώρος 
κατάψυξης) 
Αυτή ανάβει μόνον, όταν είναι 
ενεργοποιημένη η υπερκατάψυξη.

3 Λυχνία ένδειξης χώρου 
κατάψυξης 
Οι αριθμοί στη φωτεινή ράβδο 
αντιστοιχούν σε θερμοκρασίες 
του χώρου κατάψυξης σε °C.

4 Ένδειξη "eco mode" (λειτουργία 
eco) 
Τονίζεται. όταν η λειτουργία eco 
είναι ενεργοποιημένη.
11
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Ενεργοποίηση της 
συσκευής
 Εικόνα "

1. Συνδέστε το φις στην πρίζα του 
ρεύματος.

2. Ηχεί ένα προειδοποιητικό ηχητικό 
σήμα.Η ένδειξη θερμοκρασίας 3 
αναβοσβήνει.

3. Πατήστε το πλήκτρο ρύθμισης 
θερμοκρασίας 1. Το προειδοποιητικό 
σήμα απενεργοποιείται.

Όταν επιτευχθεί η ρυθμισμένη 
θερμοκρασία στον χώρο κατάψυξης, 
ανάβει η ένδειξη θερμοκρασίας 3.

Από το εργοστάσιο συνιστώνται οι 
ακόλουθες ρυθμίσεις:
■ Χώρος ψύξης: μέση ρύθμιση
■ Χώρος κατάψυξης: -18 °C
Αποθηκεύετε τα ευαίσθητα τρόφιμα στο 
χώρο ψύξης.

Υποδείξεις σχετικά με τη 
λειτουργία
■ Μετά τη θέση σε λειτουργία μπορεί να 

χρειαστούν αρκετές ώρες, μέχρι να 
επιτευχθούν οι ρυθμισμένες 
θερμοκρασίες.

■ Χάρη στο υπεραυτόματο σύστημα 
NoFrost ο χώρος κατάψυξης 
παραμένει χωρίς πάγο. Απόψυξη δεν 
είναι πλέον απαραίτητη.

■ Οι μετωπικές πλευρές του 
περιβλήματος θερμαίνονται εν μέρει 
ελαφρά, αυτό εμποδίζει τον 
σχηματισμό νερού συμπύκνωσης στην 
περιοχή της τσιμούχας της πόρτας.

■ Σε περίπτωση που η πόρτα του χώρου 
κατάψυξης δεν ξανανοίγει αμέσως 
μετά το κλείσιμο, περιμένετε μια 
στιγμή, μέχρι να αντισταθμιστεί η 
υποπίεση που προέκυψε.

Ρύθμιση 
θερμοκρασίας

Χώρος ψύξης
Γυρίστε το ρυθμιστή θερμοκρασίας, 
εικόνα !/10, στην επιθυμητή ρύθμιση.  
Εμείς συνιστούμε τη ρύθμιση στο 
μαρκάρισμα.
Η αλλαγή της ρύθμισης στη φορά των 
δεικτών του ρολογιού έχει ως 
αποτέλεσμα χαμηλότερες θερμοκρασίες 
στο χώρο ψύξης.
Σε περίπτωση μιας θερμοκρασίας 
περιβάλλοντος κάτω από τους 16 °C 
ρυθμίστε τη συσκευή λίγο θερμότερα. Σε 
περίπτωση μιας θερμοκρασίας 
περιβάλλοντος πάνω από τους 32 °C 
ρυθμίστε τη συσκευή λίγο ψυχρότερα.

Επιλέξτε μια πολύ χαμηλή ρύθμιση μόνο 
προσωρινά, σε: 
■ συχνό άνοιγμα της πόρτας, 
■ τοποθέτηση μεγάλων ποσοτήτων 

τροφίμων στο χώρο ψύξης.

Χώρος κατάψυξης
Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί από 
-18 °C έως -24 °C.
Πατήστε το πλήκτρο ρύθμισης 
θερμοκρασίας 1 τόσες φορές, μέχρι να 
ρυθμιστεί η επιθυμητή θερμοκρασία στο 
χώρο κατάψυξης. 
12
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Η τελευταία ρυθμισμένη τιμή 
αποθηκεύεται στη μνήμη της συσκευής.Η 
ρυθμισμένη θερμοκρασία εμφανίζεται 
στην ένδειξη θερμοκρασίας 3.

eco
Με τη λειτουργία eco αλλάζετε τη 
ρύθμιση της συσκευής στην λειτουργία 
εξοικονόμησης ενέργειας.

Η συσκευή ρυθμίζει αυτόματα τις 
ακόλουθες θερμοκρασίες:
■ Χώρος κατάψυξης: -16 °C

Ενεργοποίηση Eco
Πατήστε το πλήκτρο ρύθμισης 
θερμοκρασίας 1 τόσες φορές, μέχρι να 
τονιστεί η ένδειξη "eco".

Λειτουργίες 
συναγερμού
Εικόνα "

Συναγερμός πόρτας
Ο συναγερμός της πόρτας (διαρκές 
ηχητικό σήμα μπιπ) ενεργοποιείται, όταν 
η πόρτα της συσκευή παραμένει ανοιχτή 
για περισσότερο από ένα λεπτό. Με το 
κλείσιμο της πόρτας παύει ξανά το 
προειδοποιητικό ηχητικό σήμα.

Συναγερμός θερμοκρασίας
Ο συναγερμός θερμοκρασίας 
ενεργοποιείται, όταν η θερμοκρασία στον 
χώρο κατάψυξης είναι πολύ υψηλή και 
υπάρχει κίνδυνος για τα κατεψυγμένα 
τρόφιμα.
Η ένδειξη θερμοκρασίας, Εικόνα "/3, 
αναβοσβήνει.

Χωρίς κίνδυνο για τα κατεψυγμένα 
τρόφιμα ο συναγερμός μπορεί να 
ενεργοποιηθεί:
■ Όταν τίθεται η συσκευή για πρώτη 

φορά σε λειτουργία.
■ Κατά την τοποθέτηση μεγάλων 

ποσοτήτων νωπών τροφίμων.
■ Όταν η πόρτα του χώρου κατάψυξης 

ήταν ανοιχτή για μεγάλο διάστημα.

Υπόδειξη
Μην ξανακαταψύξετε τα μισοξεπαγωμένα 
ή τελείως ξεπαγωμένα κατεψυγμένα 
τρόφιμα. Μόνον αφού τα μαγειρέψετε, 
μπορείτε να καταψύξετε εκ νέου το 
έτοιμο φαγητό.
Μην εξαντλήσετε πλέον τη μέγιστη 
διάρκεια αποθήκευσης.

Απενεργοποίηση συναγερμού 
Εικόνα " 
Πατήστε το πλήκτρο ρύθμισης 
θερμοκρασίας 1, για να 
απενεργοποιήσετε το προειδοποιητικό 
σήμα.
13
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Ωφέλιμο περιεχόμενο
Τα στοιχεία για το ωφέλιμο περιεχόμενο 
θα τα βρείτε μέσα στη συσκευή σας στην 
πινακίδα τύπου. Εικόνα )

Χώρος συντήρησης
Ο χώρος συντήρησης είναι ο ιδανικός 
χώρος αποθήκευσης για κρέας, 
αλλαντικά, ψάρι, γαλακτοκομικά 
προϊόντα, αυγά, μαγειρεμένα φαγητά και 
αρτοσκευάσματα.

Προσέχετε κατά την 
αποθήκευση
Υπόδειξη
Πετυχαίνετε την καλύτερη απόδοση 
ψύξης, όταν το επάνω γυάλινο ράφι 
παραμείνει στη θέση του.
■ Αποθηκεύετε φρέσκα, άθικτα τρόφιμα. 

Έτσι διατηρείται για μεγαλύτερο 
διάστημα η ποιότητα και η φρεσκάδα.

■ Στα έτοιμα φαγητά και εμφιαλωμένα 
προϊόντα προσέξτε την ημερομηνία 
ανάλωσης ή την ημερομηνία λήξης που 
δίνεται από τον κατασκευαστή.

■ Για να διατηρηθούν το άρωμα, το 
χρώμα και η φρεσκάδα, τοποθετείτε 
τα τρόφιμα καλά συσκευασμένα ή 
καλυμμένα. Έτσι αποφεύγονται η 
ανάμειξη των γεύσεων και οι 
χρωματικές αλλοιώσεις των πλαστικών 
μερών στον χώρο ψύξης.

■ Αφήστε πρώτα τα ζεστά φαγητά και 
ποτά να κρυώσουν και τοποθετήστε τα 
μετά μέσα στη συσκευή.

Υπόδειξη
Μην μπλοκάρετε τα ανοίγματα εξόδου 
αέρα με τρόφιμα, ώστε να μην 
εμποδίζεται η κυκλοφορία του αέρα. Τα 
τρόφιμα, τα οποία αποθηκεύονται άμεσα 
μπροστά από τα ανοίγματα εξόδου αέρα, 
μπορούν να παγώσουν από τον 
εξερχόμενο ψυχρό αέρα.

Υπόδειξη
Αποφεύγετε την επαφή μεταξύ των 
τροφίμων και του οπίσθιου τοιχώματος. 
Διαφορετικά διαταράσσεται η ομαλή 
κυκλοφορία του αέρα.
Τρόφιμα ή συσκευασίες μπορεί να 
παγώσουν και να κολλήσουν με πάγο στο 
οπίσθιο τοίχωμα.

Προσέξτε τις ψυχρές ζώνες 
στον χώρο ψύξης
Λόγω της κυκλοφορίας του αέρα στον 
χώρο ψύξης προκύπτουν διαφορετικές 
ζώνες ψύξης:

■ Η ψυχρότερη ζώνη είναι ανάμεσα στο 
δοχείο λαχανικών και στο υπερκείμενο 
γυάλινο ράφι, καθώς και μπροστά από 
τα ανοίγματα εξόδου του αέρα.

Υπόδειξη
Στην ψυχρότερη ζώνη αποθηκεύετε 
ευαίσθητα τρόφιμα, (π.χ. ψάρια, 
αλλαντικά, κρέας).

■ Η θερμότερη ζώνη είναι στο επάνω 
μέρος της πόρτας.

Υπόδειξη
Στη θερμότερη ζώνη αποθηκεύετε π. χ. 
σκληρό τυρί και βούτυρο. Το σκληρό 
τυρί μπορεί να αναπτύξει έτσι 
περαιτέρω το άρωμά του, το βούτυρο 
παραμένει μαλακό.
14
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Δοχείο λαχανικών
Εικόνα !/13
Σε υψηλή υγρασία αέρα παραμένουν τα 
πράσινα λαχανικά για περισσότερο χρόνο 
φρέσκα. Τα λαχανικά και τα φρούτα θα 
πρέπει να αποθηκεύονται σε λίγο 
χαμηλότερη υγρασία αέρα.
Η υγρασία αέρα στο δοχείο λαχανικών 
εξαρτάται από την ποσότητα των 
αποθηκευμένων τροφίμων.

Υπόδειξη
Η πολύ υψηλή υγρασία του αέρα μπορεί 
να οδηγήσει σε σχηματισμό σταγόνων 
νερού και έτσι σε σάπισμα των 
λαχανικών.

Χώρος κατάψυξης

Χρησιμοποιείτε τον χώρο 
κατάψυξης
■ Για την αποθήκευση κατεψυγμένων 

τροφίμων.
■ Για την παρασκευή παγοκύβων.
■ Για την κατάψυξη τροφίμων.

Υπόδειξη
Προσέξτε να είναι πάντοτε κλειστή η 
πόρτα του χώρου κατάψυξης. Με ανοιχτή 
την πόρτα ξεπαγώνουν τα τρόφιμα και ο 
χώρος κατάψυξης καλύπτεται από παχύ 
στρώμα πάγου. Εκτός αυτού: Σπατάλη 
ενέργειας λόγω μεγάλης κατανάλωσης 
ρεύματος!

Ικανότητα κατάψυξης
Στοιχεία σχετικά με την ικανότητα 
κατάψυξης θα βρείτε στην πινακίδα 
τύπου. Εικ. )

Κατάψυξη και 
αποθήκευση

Αγορά κατεψυγμένων 
τροφίμων
■ Η συσκευασία δεν επιτρέπεται να είναι 

χαλασμένη.
■ Προσέχετε την ημερομηνία λήξης.
■ Η θερμοκρασία στα ψυγεία των 

καταστημάτων πώλησης πρέπει να 
είναι -18 °C ή χαμηλότερη.

■ Μεταφέρετε τα κατεψυγμένα τροφιμα 
που αγοράσατε κατά δυνατότητα σε 
μονωτική σακούλα και τοποθετήστε τα 
χωρίς καθυστέρηση στον χώρο 
κατάψυξης.

Κατά την τακτοποίηση 
προσέξτε τα εξής
Καταψύχετε τις μεγάλες ποσότητες 
τροφίμων στον χώρο ταχείας κατάψυξης. 
Εκεί αυτά καταψύχονται ιδιαίτερα 
γρήγορα και ως εκ τούτου επίσης με 
διατήρηση των θρεπτικών συστατικών 
τους.
Τα ήδη κατεψυγμένα τρόφιμα δεν 
επιτρέπεται να έρθουν σε επαφή με τα 
νωπά τρόφιμα που πρόκειται να 
καταψυχθούν.
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Κατάψυξη νωπών 
τροφίμων
Αν πρόκειται να καταψύξετε τρόφιμα, 
χρησιμοποιείτε μόνον φρέσκα και 
αρίστης ποιότητας τρόφιμα.
Για να διατηρηθεί η θρεπτική αξία, το 
άρωμα και το χρώμα όσο το δυνατόν 
καλύτερα, τα λαχανικά θα πρέπει να 
ζεματίζονται, προτού καταψυχθούν. Για 
μελιτζάνες, πιπεριές, κολοκύθια και 
σπαράγγια το ζεμάτισμα δεν είναι 
απαραίτητο.
Βιβλιογραφία σχετικά με την κατάψυξη 
και το ζεμάτισμα θα βρείτε στα 
βιβλιοπωλεία.

Υπόδειξη
Προσέξτε να μην έρχονται σε επαφή τα 
τρόφιμα που πρόκειται να καταψυχθούν 
με ήδη κατεψυγμένα τρόφιμα.

■ Για κατάψυξη είναι κατάλληλα: 
Αρτοσκευάσματα, ψάρια και 
θαλασσινά, κρέας, κυνήγι, πουλερικά, 
λαχανικά, φρούτα, αρωματικά χόρτα, 
αβγά χωρίς το τσίφλι, γαλακτοκομικά 
προϊόντα όπως τυρί, βούτυρο και 
χλωρή μυζήθρα, έτοιμα φαγητά και 
περισσεύματα φαγητών όπως σούπες, 
μαγειρευτά φαγητά, ψημένο κρέας και 
ψάρι, φαγητά με πατάτες, σουφλέ, 
ογκρατέν και γλυκίσματα.

■ Για κατάψυξη δεν είναι κατάλληλα: 
Είδη λαχανικών, τα οποία 
καταναλώνονται συνήθως ωμά, όπως 
σαλάτες ή ραπανάκια, αβγά με το 
τσόφλι, σταφύλια, ολόκληρα μήλα, 
αχλάδια και ροδάκινα, 
σφιχτοβρασμένα αβγά, γιαούρτι, 
ξυνόγαλο, ξυνή κρέμα γάλακτος, 
φρέσκια κρέμα γάλακτος και 
μαγιονέζα.

Συσκευασία των 
κατεψυγμένων τροφίμων
Συσκευάζετε τα τρόφιμα αεροστεγώς, 
ούτως ώστε να μη χάσουν ούτε τη γεύση 
τους ούτε την υγρασία τους.
1. Τοποθετείτε τα τρόφιμα μέσα στη 

συσκευασία.
2. Πιέζετε τη συσκευασία, μέχρι να βγεί ο 

αέρας.
3. Κλείνετε καλά τη συσκευασία.
4. Αναγράφετε στη συσκευασία το 

περιεχόμενο του πακέτου και την 
ημερομηνία κατάψυξής του.

Κατάλληλα για τη συσκευασία είναι:
Πλαστικές μεμβράνες, σωληνοειδείς 
μεμβράνες από πολυαιθυλένιο, 
αλουμινόχαρτα, κουτιά κατάψυξης 
(τάπερ κτλ.). 
Αυτά τα προϊόντα μπορείτε να τα βρείτε 
στα ειδικά καταστήματα.

Ακατάλληλα για τη συσκευασία είναι:
Χαρτί περιτυλίγματος, λαδόχαρτο, 
σελοφάν, σακούλες απορριμμάτων και 
μεταχειρισμένες σακούλες από ψώνια.

Κατάλληλα για το κλείσιμο της 
συσκευασίας είναι:
Λαστιχάκια, πλαστικά κλιπ, κλωστές, 
αυτοκόλλητες ταινίες ανθεκτικές στις 
χαμηλές θερμοκρασίες ή παρόμοια.
Οι σακούλες και οι μεμβράνες σε σωλήνα 
από πολυαιθυλένιο (PE) μπορεί να 
κλείσουν με συγκόλληση με την ειδική 
συσκευή θερμοσυγκόλλησης πλαστικών 
μεμβρανών.
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Χρόνος διατήρησης των 
κατεψυγμένων τροφίμων
Η διάρκεια διατήρησης εξαρτάται από το 
είδος των τροφίμων.

Σε θερμοκρασία -18 °C:
■ ψάρια, αλλαντικά, μαγειρεμένα 

φαγητά, αρτοσκευάσματα και γλυκά:
μέχρι και 6 μήνες

■ τυρί, πουλερικά, κρέας:
μέχρι και 8 μήνες

■ λαχανικά, φρούτα:
μέχρι και 12 μήνες

Υπερκατάψυξη
Τα τρόφιμα πρέπει να καταψύχονται κατά 
το δυνατό γρήγορα μέχρι τον πυρήνα, για 
να διατηρούνται οι βιταμίνες, οι 
θρεπτικές αξίες, η εμφάνιση και η γεύση 
των τροφίμων.
Η συσκευή μετά την ενεργοποίηση της 
υπερκατάψυξης εργάζεται συνεχώς. Οι 
θερμοκρασίες του χώρου κατάψυξης 
γίνονται σημαντικά ψυχρότερες απ’ ό,τι 
στην κανονική λειτουργία.
Ενεργοποιήστε μερικές ώρες πριν την 
κατάψυξη των νωπών τροφίμων την 
υπερκατάψυξη, για να αποφύγετε μια 
ανεπιθύμητη αύξηση της θερμοκρασίας.
Σε περίπτωση που θέλετε να 
εκμεταλλευτείτε την ικανότητα 
κατάψυξης σύμφωνα με την πινακίδα 
τύπου, ενεργοποιήστε την υπερκατάψυξη 
24 ώρες πριν από την κατάψυξη των 
νωπών τροφίμων.
Μικρότερες ποσότητες τροφίμων (μέχρι 
και 2 kg) μπορούν να καταψυχθούν 
χωρίς υπερκατάψυξη.

Υπόδειξη
Αν είναι ενεργοποιημένη η 
υπερκατάψυξη, μπορεί να εμφανιστούν 
αυξημένοι θόρυβοι λειτουργίας.

Ενεργοποίηση και 
απενεργοποίηση
Εικόνα "
Πατήστε το πλήκτρο ρύθμισης 
θερμοκρασίας 1 τόσες φορές, μέχρι να 
ανάψει η ένδειξη ”super” 2.
Η υπερκατάψυξη τίθεται μετά από περ. 
2½ ημέρες αυτόματα εκτός λειτουργίας.

Απόψυξη 
κατεψυγμένων 
τροφίμων
Ανάλογα με το είδος και τον σκοπό 
χρήσης μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα 
στις ακόλουθες δυνατότητες:

■ σε θερμοκρασία δωματίου
■ στο ψυγείο
■ στον ηλεκτρικό φούρνο, με/χωρίς 

ανεμιστήρα θερμού αέρα
■ στον φούρνο μικροκυμάτων

m Προσοχή
Μην ξανακαταψύξετε τα μισοξεπαγωμένα 
ή τελείως ξεπαγωμένα κατεψυγμένα 
τρόφιμα. Μόνον αφού τα μαγειρέψετε, 
μπορείτε να καταψύξετε εκ νέου το 
έτοιμο φαγητό.
Μην εξαντλήσετε πλέον τη μέγιστη 
διάρκεια αποθήκευσης των τροφίμων.
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Εξοπλισμός
Αν χρειάζεται, μπορείτε να αλλάξετε 
τη θέση των ραφιών του εσωτερικού 
χώρου και των ραφιών της πόρτας: 

■ Τραβήξτε το ράφι προς τα εμπρός. 
κατεβάστε το βάλτε το με πλευρική 
στροφή. Εικόνα % 

■ Ανασηκώστε το ράφι της πόρτας και 
αφαιρέστε το. Εικόνα $

Ειδικός εξοπλισμός
(όχι σε όλα τα μοντέλα)

Παγοκύστη
Η παγοκύστη μπορεί να αφαιρεθεί για να 
χρησιμοποιηθεί για την προσωρινή 
διατήρηση της ψύξης τροφίμων π.χ. σε 
μια τσάντα-ψυγείο.
Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ή μιας 
βλάβης, η παγοκύστη καθυστερεί την 
άνοδο της θερμοκρασίας των 
αποθηκευμένων κατεψυγμένων τροφίμων.

Δοχείο για παγάκια
Εικόνα '

1. Γεμίστε το δοχείο παγοκύβων κατά τα 
¾ με πόσιμο νερό και τοποθετήστε το 
στον χώρο κατάψυξης.

2. Ξεκολλάτε το τυχόν κολλημένο δοχείο 
παγοκύβων μόνο με αμβλύ αντικείμενο 
(λαβή κουταλιού).

3. Για να ξεκολλήσουν τα παγάκια, 
κρατήστε το δοχείο παγοκύβων για 
λίγο κάτω από το τρέχον νερό της 
βρύσης ή λυγίστε το ελαφρά.

Ράφι φιαλών
Εικόνα ( 
Στο ράφι φιαλών μπορείτε να τοποθετείτε 
φιάλες με ασφάλεια.

Δοχείο λαχανικών με ρυθμιστή 
υγρασίας
Εικόνα & 
Για να δημιουργηθεί το ιδανικό κλίμα 
αποθήκευσης για φρούτα και λαχανικά, 
μπορεί ανάλογα με την ποσότητα 
αποθήκευσης να ρυθμιστεί η υγρασία 
του αέρα στο δοχείο λαχανικών:
μικρές ποσότητες φρ

■ ούτων και λαχανικών – υψηλή υγρασία 
αέρα

■ μεγάλες ποσότητες φρούτων και 
λαχανικών – χαμηλή υγρασία αέρα

Υποδείξεις
■ Για την ιδανική διατήρηση της 

ποιότητας και του αρώματός τους τα 
ευαίσθητα στο ψύχος φρούτα (π. χ. 
ανανάς, μπανάνες, παπάγια και 
εσπεριδοειδή) και λαχανικά (π. χ. 
μελιτζάνες, αγγούρια, κολοκύθια, 
πιπεριές, ντομάτες και πατάτες) θα 
πρέπει να αποθηκεύονται εκτός 
ψυγείου σε θερμοκρασίες περίπου 
+8 °C έως +12 °C.

■ Ανάλογα με την ποσότητα και τα προς 
αποθήκευση τρόφιμα μπορεί να 
σχηματιστεί νερό συμπύκνωσης μέσα 
στο δοχείο λαχανικών. Απομακρύνετε 
το νερό συμπύκνωσης με στεγνό πανί 
και προσαρμόστε την υγρασία του 
αέρα στο δοχείο λαχανικών μέσω του 
ρυθμιστή υγρασίας.
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Σβήσιμο και 
μακροχρόνια θέση της 
συσκευής εκτός 
λειτουργίας

Θέση της συσκευής εκτός 
λειτουργίας
Βγάζετε το φις από την πρίζα ή 
κατεβάστε την ασφάλεια.
Το ψυκτικό μηχάνημα απενεργοποιείται.

Μακροχρόνια θέση της 
συσκευής εκτός λειτουργίας
Όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε 
για μεγάλο χρονικό διάστημα τη συσκευή:
1. Βγάλτε το φις από την πρίζα ή 

απενεργοποιήστε την ασφάλεια.
2. Καθαρίστε τη συσκευή.
3. Αφήστε ανοιχτή την πόρτα της 

συσκευής.

Καθαρισμός της 
συσκευής
m Προσοχή
■ Μην καθαρίζετε ποτέ τη συσκευή με 

μεγάλες ποσότητες νερού (π.χ. από 
τον εύκαμπτο σωλήνα νερού).
Το νερό μπορεί να εισχωρήσει μέσα 
στη συσκευή και να προκαλέσει ζημιά 
στα ηλεκτρικά εξαρτήματα.

■ Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή 
διαλύτες που περιέχουν σκόνη 
τριψίματος, χλώριο ή οξέα.

■ Μη χρησιμοποιείτε τραχιά σφουγγάρια 
ή σφουγγάρια που προξενούν 
γρατσουνιές. 
Στις μεταλλικές επιφάνειες θα 
μπορούσε να προκληθεί διάβρωση.

■ Μην πλένετε ποτέ ράφια και δοχεία 
της συσκευής στο πλυντήριο πιάτων.
Τα μέρη αυτά είναι δυνατόν να 
παραμορφωθούν!

Το νερό καθαρισμού δεν επιτρέπεται 
να διεισδύσει στους ακόλουθους 
τομείς:
■ Στοιχεία χειρισμού
■ Φωτισμός
■ Ανοίγματα αερισμού
■ Ανοίγματα στην πλάκα διαχωρισμού
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Ακολουθήστε την εξής 
διαδικασία:
1. Βγάλτε το φις από την πρίζα ή 

απενεργοποιήστε την ασφάλεια.
2. Αφαιρέστε τα κατεψυγμένα τρόφιμα 

και αποθηκεύστε τα σε δροσερό 
μέρος. Βάλτε την παγοκύστη (αν 
υπάρχει) επάνω στα τρόφιμα.

3. Το νερό καθαρισμού δεν επιτρέπεται 
να έρθει σε επαφή με τα στοιχεία 
χειρισμού, το φωτισμό, τα ανοίγματα 
αερισμού ή με τα ανοίγματα της 
πλάκας διαχωρισμού!
Καθαρίστε τη συσκευή με ένα μαλακό 
πανί, χλιαρό νερό και λίγο 
απορρυπαντικό πλυσίματος πιάτων με 
ουδέτερο pH.

4. Σκουπίστε την τσιμούχα της πόρτας με 
πανί βρεγμένο μόνο με καθαρό νερό 
και τρίψτε την μετά καλά με στεγνό 
πανί.

5. Μετά τον καθαρισμό: Ξανασυνδέστε 
τη συσκευή.

6. Επανατοποθετήστε τα κατεψυγμένα 
τρόφιμα.

Εξοπλισμός
Για τον καθαρισμό αφαιρέστε όλα 
τα μεταβλητά μέρη της συσκευής.

Αφαίρεση των ραφιών στην πόρτα
Εικόνα $
Ανασηκώστε τα ράφια προς τα πάνω και 
αφαιρέστε τα.

Αφαίρεση των γυάλινων ραφιών
Τραβήξτε τα γυάλινα ράφια προς τα 
εμπρός και αφαιρέστε τα.

Φωτισμός (LED)
Η συσκευή σας είναι εξοπλισμένη 
με φωτισμό LED.
Επισκευές αυτού του είδους φωτισμού 
επιτρέπεται να εκτελούνται μόνον από 
την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης 
πελατών ή από εξουσιοδοτημένο ειδικά 
καταρτισμένο προσωπικό.

Έτσι μπορείτε 
να εξοικονομήσετε 
ενέργεια
■ Τοποθετήστε τη συσκευή σε στεγνό, 

αεριζόμενο χώρο! Η συσκευή δεν 
πρέπει να βρίσκεται εκτεθειμένη στην 
άμεση ηλιακή ακτινοβολία ούτε κοντά 
σε πηγή θερμότητας (π.χ. καλοριφέρ, 
ηλεκτρική κουζίνα).
Χρησιμοποιήστε ενδεχομένως 
μονωτική πλάκα.

■ Αφήνετε τα ζεστά τρόφιμα και ποτά 
να κρυώσουν πρώτα και μετά 
τα βάζετε μέσα στη συσκευή.

■ Τοποθετείτε τα κατεψυγμένα τρόφιμα 
για ξεπάγωμα μέσα στον χώρο 
συντήρησης και εκμεταλλευτείτε έτσι 
το ψύχος τους για την ψύξη τροφίμων.

■ Ανοίγετε την συσκευή όσο το δυνατόν 
για μικρότερο χρονικό διάστημα.

■ Για την επίτευξη της χαμηλότερης 
κατανάλωσης ενέργειας, κρατήστε μια 
μικρή πλευρική απόσταση από τον 
τοίχο.

■ Μην αφαιρείτε ή μετατοπίζετε το 
επάνω γυάλινο ράφι.
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■ Μην καλύπτετε τα ανοίγματα αερισμού 
και εξαερισμού της συσκευής.

■ Για να αποφεύγεται η υψηλότερη 
κατανάλωση ρεύματος, καθαρίζετε 
τακτικά την οπίσθια πλευρά της 
συσκευής. 

■ Για να εμποδίσετε την ταχεία άνοδο 
της θερμοκρασίας των τροφίμων σε 
ενδεχόμενη διακοπή ρεύματος ή 
βλάβη, βάλτε τις παγοκύστες 
απευθείας πάνω στα τρόφιμα στο 
πάνω διαμέρισμα.

Θόρυβοι λειτουργίας

Συνηθισμένοι θόρυβοι 
λειτουργίας
Υπόδειξη
Όταν η υπερκατάψυξη είναι 
ενεργοποιημένη, μπορεί να εμφανιστούν 
αυξημένοι θόρυβοι λειτουργίας.

Χαμηλός θόρυβος
Οι κινητήρες λειτουργούν (π.χ. ψυκτικά 
συγκροτήματα, ανεμιστήρας).

Θόρυβος αναβρασμού, 
γουργουρίσματος ή βούϊσμα
Ροή του ψυκτικού ρευστού μέσα στους 
σωλήνες.

Βραχύς μεταλλικός ήχος
Ο κινητήρας, οι διακόπτες ή 
οι μαγνητικές βαλβίδες ενεργοποιούνται/
απενεργοποιούνται.

Κρότος
Διεξάγεται η αυτόματη απόψυξη. 

Σφύριγμα
Το σύστημα NoFrost αποψύχεται, 
σταγόνες νερού εξατμίζονται.

Αποφυγή θορύβων
Η συσκευή δεν βρίσκεται σε επίπεδη 
θέση
Παρακαλείσθε να ευθυγραμμίσετε 
τη συσκευή με τη βοήθεια αλφαδιού. 
Χρησιμοποιήστε γι' αυτό τα βιδωτά 
πόδια ή τοποθετήστε κάτι από κάτω.

Η συσκευή ακουμπάει κάπου
Παρακαλείσθε να απομακρύνετε 
τη συσκευή από τα έπιπλα ή τις άλλες 
συσκευές που ακουμπάει.

Ταλαντευόμενα ή μαγκωμένα 
δοχεία ή ράφια
Παρακαλείσθε να ελέγξετε όλα 
τα αφαιρούμενα μέρη της συσκευής και 
ενδεχομένως να τα τοποθετήσετε εκ 
νέου.

Φιάλες ή δοχεία εφάπτονται μεταξύ 
τους
Παρακαλείσθε να μετατοπίσετε λίγο τις 
φιάλες ή τα δοχεία, ούτως ώστε να μην 
αλληλεφάπτονται.
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Πώς θα διορθώσετε μόνες/-οι σας μικροβλάβες
Προτού καλέσετε την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών:
Εξετάστε, μήπως μπορείτε βάσει των ακολούθων υποδείξεων να διορθώσετε οι ίδιες/οι 
τη βλάβη.
Σε περιπτώσεις ζήτησης συμβουλής από την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών, 
πρέπει να αναλάβετε εσείς τα έξοδα – ακόμη και κατά τη διάρκεια ισχύος της παροχής 
δωρεάν εγγύησης!

Βλάβη Πιθανή αιτία Αντιμετώπιση

Η θερμοκρασία αποκλίνει 
ισχυρά από τη ρύθμιση.

Σε μερικές περιπτώσεις αρκεί να θέσετε τη 
συσκευή για 5 λεπτά εκτός λειτουργίας.
Αν η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή, ελέγξτε 
μετά από λίγες ώρες, αν έχει γίνει προσέγγιση 
θερμοκρασίας.
Αν η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή, ελέγξτε 
την επόμενη μέρα τη θερμοκρασία ξανά.

Η συσκευή δεν έχει ψυκτική 
απόδοση.
Ο φωτισμός δε λειτουργεί.
Η ένδειξη δεν ανάβει.

Εξετάστε αν υπάρχει ρεύμα, 
ελέγξτε τις ασφάλειες.

Διακοπή ρεύματος.

Η ασφάλεια είναι 
απενεργοποιημένη.

Ελέγξτε την ασφάλεια.

Το φις δεν βρίσκεται καλά 
μέσα στην πρίζα.

Ελέγξτε αν το φις βρίσκεται σωστά μέσα στην 
πρίζα.

Ενα προειδοποιητικό ηχητικό 
σήμα ηχεί.

Η συσκευή είναι ανοιχτή. Κλείστε τη συσκευή.

Η ένδειξη της θερμοκρασίας 
αναβοσβήνει.Εικ. "/3

Βλάβη - στον χώρο 
κατάψυξης επικρατεί πολύ 
υψηλή θερμοκρασία.
Κίνδυνος για τα κατεψυγμένα 
τρόφιμα.

Για να σταματήσετε το αναβόσβημα της 
ένδειξης θερμοκρασίας, πατήστε το πλήκτρο 
ρύθμισης της θερμοκρασίας. Πατήστε την 
εικόνα "/1. 
Η ένδειξη θερμοκρασίας σταματά επίσης να 
αναβοσβήνει, όταν στον χώρο κατάψυξης 
επικρατεί ξανά αρκετά χαμηλή θερμοκρασία.

Τα ανοίγματα αερισμού και 
εξαερισμού είναι καλυμμένα.

Εξασφαλίστε τον αερισμό και εξαερισμό.

Τοποθετήθηκαν μονομιάς 
πάρα πολλά τρόφιμα για 
κατάψυξη.

Καμία υπέρβαση της ικανότητας κατάψυξης.
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Βλάβη Πιθανή αιτία Αντιμετώπιση

Η θερμοκρασία στον χώρο 
κατάψυξης είναι πολύ υψηλή.

Συχνό άνοιγμα της συσκευής. Μην ανοίγετε άσκοπα τη συσκευή.

Τα ανοίγματα αερισμού και 
εξαερισμού είναι καλυμμένα.

Απομακρύνετε τα εμπόδια.

Κατάψυξη μεγάλων 
ποσοτήτων νωπών τροφίμων.

Καμία υπέρβαση της ικανότητας κατάψυξης.

Ο φωτισμός δε λειτουργεί. Ο φωτισμός LED είναι 
χαλασμένος.

Βλ. Φωτισμός (LED).

Η συσκευή ήταν ανοιχτή για 
πολύ μεγάλο διάστημα.
Ο φωτισμός απενεργοποιείται 
μετά από περ. 10 λεπτά.

Μετά το κλείσιμο και το άνοιγμα της συσκευής 
ο φωτισμός ξανανάβει.

Μειωμένη φωτεινή ισχύς των 
στοιχείων χειρισμού.

Αν δεν έγινε χρήση της 
συσκευής για αρκετό χρονικό 
διάστημα, η ένδειξη του 
πίνακα χειρισμού μεταβαίνει 
στον οικονομικό τρόπο 
λειτουργίας.

Μόλις η συσκευή ξαναχρησιμοποιηθεί, π.χ. κατά 
το άνοιγμα της πόρτας, ενεργοποιείται η ένδειξη 
ξανά στον κανονικό φωτισμό.

Η συσκευή δεν ψύχει, η 
ένδειξη θερμοκρασίας και το 
φως είναι αναμμένα.

Είναι ενεργοποιημένος 
ο τρόπος λειτουργίας 
έκθεσης.

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ρύθμισης 
θερμοκρασίας Εικόνα "/1 για 
10 δευτερόλεπτα, μέχρι να ηχήσει ένα σήμα 
επιβεβαίωσης.
Μετά από κάμποσο χρόνο ελέγχετε 
αν η συσκευή σας ψύχει.

Η συσκευή δεν έχει καμία 
απόδοση ψύξης.
Ο φωτισμός δε λειτουργεί.
Η ένδειξη δεν ανάβει.

Διακοπή ρεύματος Ελέγξτε, εάν υπάρχει ρεύμα. Σε περίπτωση 
παρατεταμένης διακοπής ρεύματος μαζεύεται 
νερό απόψυξης στη λεκάνη συγκέντρωσης του 
νερού απόψυξης. Σκουπίστε το νερό απόψυξης 
με ένα μαλακό πανί.

Η ασφάλεια είναι 
απενεργοποιημένη.

Ελέγξτε την ασφάλεια.

Το φις δεν βρίσκεται καλά 
μέσα στην πρίζα.

Ελέγξτε, εάν το φις βρίσκεται σωστά μέσα στην 
πρίζα.

Πάνω στην επιφάνεια της 
συσκευής και στα ράφια στη 
συσκευή δημιουργείται 
συμπύκνωμα.

Οι ζεστές και υγρές 
θερμοκρασίες περιβάλλοντος 
ενισχύουν την επίδραση.

Σκουπίστε το νερό με ένα μαλακό, στεγνό πανί.

■ Ανοίγετε τη συσκευή όσο το δυνατόν για 
μικρότερο χρονικό διάστημα

■ Προσέχετε πάντοτε, να είναι η συσκευή 
καλά κλεισμένη.
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Βλάβη Πιθανή αιτία Αντιμετώπιση

Η πόρτα του χώρου 
κατάψυξης ήταν για μεγάλο 
διάστημα ανοιχτή. Η 
θερμοκρασία δεν θα 
επιτευχθεί πλέον.

Ο εξατμιστής (ψυκτικό 
μηχάνημα) στο σύστημα 
NoFrost έχει καταληφθεί από 
παχύ στρώμα πάγου, το οποίο 
δεν αποψύχεται πλέον 
υπεραυτόματα.

Για την απόψυξη του εξατμιστή βγάλτε τα 
κατεψυγμένα αγαθά μαζί με τους χώρους και 
αποθηκεύστε τα καλά μονωμένα σε δροσερό 
μέρος.
Θέτετε τη συσκευή εκτός λειτουργίας και την 
απομακρύνετε από τον τοίχο. Αφήστε ανοιχτή 
την πόρτα της συσκευής.
Μετά από περ. 20 λεπτά αρχίζουν τα νερά της 
απόψυξης να τρέχουν μέσα στο δοχείο 
εξάτμισης, στην πίσω μεριά της συσκευής. 
Εικόνα *
Για να αποφύγετε στην περίπτωση αυτή την 
υπερχείλιση του δοχείου εξάτμισης, 
αναρροφήστε τα νερά της απόψυξης με 
σφουγγάρι.
Όταν δεν τρέχει πλέον καθόλου νερό απόψυξης 
μέσα στο δοχείο εξάτμισης, ο εξατμιστής έχει 
αποψυχθεί. Καθαρίστε τον εσωτερικό χώρο. 
Επαναθέτετε τη συσκευή σε λειτουργία.
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Υπηρεσία 
εξυπηρέτησης 
πελατών, αριθμός 
προϊόντος / αριθμός 
κατασκευής και 
τεχνικά στοιχεία
Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών 
Όταν έχετε ερωτήσεις, όταν δεν μπορείτε 
να επιδιορθώσετε οι ίδιοι μια βλάβη στη 
συσκευή ή όταν η συσκευή πρέπει να 
επισκευαστεί, απευθυνθείτε στην 
υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της 
εταιρείας μας.
Πολλά πρόβλημα μπορείτε να τα 
επιλύσετε μόνοι σας με τις πληροφορίες 
για την αποκατάσταση βλαβών σ’ αυτές 
τις οδηγίες ή στην ιστοσελίδα μας. Εάν 
αυτό δε συμβαίνει, απευθυνθείτε στην 
υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της 
εταιρείας μας.
Εμείς βρίσκουμε πάντοτε μια κατάλληλη 
λύση και προσπαθούμε να αποφύγουμε 
περιττές επισκέψεις του προσωπικού της 
υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών.
Εμείς εξασφαλίζουμε, ότι η συσκευή σας 
θα επισκευαστεί με γνήσια ανταλλακτικά 
από εκπαιδευμένους τεχνικούς της 
υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών κατά 
τον χρόνο εγγύησης καθώς και μετά τη 
λήξη της εγγύησης του κατασκευαστή.

Για λόγους ασφαλείας μόνο 
εκπαιδευμένο, ειδικευμένο προσωπικό 
επιτρέπεται να πραγματοποιήσει 
επισκευές στη συσκευή. Η αξίωση 
εγγύησης εκπίπτει, όταν 
πραγματοποιήθηκαν επισκευές ή 
παρεμβάσεις από άτομα, τα οποία δεν 
είναι προς τούτο από εμάς 
εξουσιοδοτημένα ή όταν οι συσκευές 
μας εξοπλιστούν με ανταλλακτικά, 
προσαρτήματα ή εξαρτήματα, τα οποία 
δεν είναι γνήσια εξαρτήματα και έτσι 
προκύψει κάποιο ελάττωμα.
Σχετικά με τη λειτουργία γνήσια 
ανταλλακτικά, σύμφωνα με την αντίστοιχη 
διάταξη οικολογικού σχεδιασμού, 
μπορείτε να προμηθευτείτε από την 
υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της 
εταιρείας μας για τη διάρκεια το λιγότερο 
10 ετών από τη θέση σε κυκλοφορία της 
συσκευής σας εντός του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου.

Υπόδειξη
Η χρήση της υπηρεσίας εξυπηρέτησης 
πελατών είναι στο πλαίσιο των τοπικά 
ισχυόντων όρων εγγύησης του 
κατασκευαστή δωρεάν.Η ελάχιστη 
διάρκεια της εγγύησης (εγγύηση 
κατασκευαστή για ιδιώτη καταναλωτή) 
στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο είναι 2 
έτη (με εξαίρεση τη Δανία και τη 
Σουηδία, εκεί η διάρκεια είναι 1 έτος), 
σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς 
όρους εγγύησης. Οι όροι εγγύησης δεν 
επηρεάζουν οποιαδήποτε άλλα 
δικαιώματα ή αξιώσεις, που έχετε βάσει 
της τοπικής νομοθεσίας.

Λεπτομερείς πληροφορίες για τον χρόνο 
εγγύησης και τους όρους εγγύησης στη 
χώρα σας, μπορείτε να έχετε από την 
υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της 
εταιρείας μας, τον έμπορά σας ή στην 
ιστοσελίδα μας.
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Όταν έρθετε σε επαφή με την υπηρεσία 
εξυπηρέτησης πελατών, χρειάζεστε τον 
αριθμό προϊόντος (E-Nr.) και τον αριθμό 
κατασκευής (FD-Nr.) της συσκευής σας.
Τα στοιχεία επικοινωνίας της υπηρεσίας 
εξυπηρέτησης πελατών θα τα βρείτε στον 
συνημμένο κατάλογο της υπηρεσίας 
εξυπηρέτησης πελατών ή στην ιστοσελίδα 
μας.
Αριθμός προϊόντος (E-Nr.) και αριθμός 
κατασκευής (FD) 
Τον αριθμό προϊόντος (E-Nr.) και τον 
αριθμό κατασκευής (FD) θα τους βρείτε 
στην πινακίδα τύπου της συσκευής. Εικ. 
)

Για να βρείτε ξανά γρήγορα τα στοιχεία 
της συσκευής σας και τον αριθμό 
τηλεφώνου της υπηρεσίας εξυπηρέτησης 
πελατών, μπορείτε να τα σημειώσετε.
Τεχνικά στοιχεία 
Το ψυκτικό μέσο, το ωφέλιμο 
περιεχόμενο και περαιτέρω τεχνικά 
στοιχεία βρίσκονται στην πινακίδα τύπου. 
Εικ. )
Περισσότερες πληροφορίες για το 
μοντέλο σας θα βρείτε στο διαδίκτυο 
κάτω από https://www.bsh-group.com/
energylabel (ισχύει μόνο για χώρες στον 
Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο). Αυτή η 
ιστοσελίδα συνδέεται με την επίσημη 
βάση δεδομένων προϊόντων της ΕΕ 
EPREL, της οποίας η ιστοσελίδα δεν είχε 
δημοσιευτεί τη στιγμή της εκτύπωσης. 
Ακολουθήστε μετά τις υποδείξεις για την 
αναζήτηση μοντέλου. Το αναγνωριστικό 
μοντέλου προκύπτει από τους 
χαρακτήρες πριν την κάθετο του 
αριθμού προϊόντος (E-Nr.) στην πινακίδα 
τύπου. Εναλλακτικά θα βρείτε το 
αναγνωριστικό μοντέλου επίσης στην 
πρώτη γραμμή της ενεργειακής ετικέτας 
ΕΕ.

Εντολή επισκευής και 
συμβουλές σε περίπτωση 
βλάβης
Τα στοιχεία επικοινωνίας όλων των χωρών 
θα τα βρείτε στον πίνακα Υπηρεσίες 
τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών που 
παραδίδεται μαζί.
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