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2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

2.1 Σοποθζτηςη 

Κατά τθν επιλογι τθσ κζςθσ τθσ ςυςκευισ ςασ, βεβαιωκείτε πωσ το δάπεδο είναι επίπεδο και 

ςτζρεο, πωσ ο χϊροσ αερίηεται επαρκϊσ και πωσ θ κερμοκραςία του χϊρου είναι μεταξφ 16℃ 

και 38℃. Αποφφγετε τθν τοποκζτθςθ τθσ ςυςκευισ κοντά ςε πθγζσ κερμότθτασ. Επιπλζον, 

αποφφγετε τθν απευκείασ ακτινοβολία, διότι μπορεί να αυξθκεί θ κατανάλωςθ ενζργειασ. 

Εξαιρετικά χαμθλζσ εξωτερικζσ κερμοκραςίεσ μπορεί να προκαλζςουν μθ ομαλι λειτουργία τθσ 

ςυςκευισ. Η ςυςκευι δεν είναι ςχεδιαςμζνθ για χριςθ ςε γκαράη ι για εξωτερικι τοποκζτθςθ. 

Μθν καλφπτετε τθν ςυςκευι.  

 Κατά τθν εγκατάςταςθ βεβαιωκείτε πωσ υπάρχει ελεφκεροσ χϊροσ 40 cm από τισ 2 πλευρζσ, 15 

cm ςτθν πίςω πλευρά και 20cm ςτο πάνω μζροσ τθσ ςυςκευισ. Αυτό κα επιτρζπει τθν καλφτερθ 

κυκλοφορία του κρφου αζρα και ζτςι βελτιϊνεται θ απόδοςθ τθσ διαδικαςίασ ψφξθσ. Η πόρτα 

μπορεί να ανοίγεται είτε προσ τα δεξιά είτε προσ τα αριςτερά ανάλογα με τθν κζςθ. 

Βεβαιωκείτε πωσ υπάρχει επαρκισ χϊροσ ϊςτε να μπορεί θ πόρτα να ανοίγει τελείωσ. 

2.2 Αντιςτροφή πόρτασ 

Απαιτοφμενα εργαλεία: Σταβροκατςάβιδο / Κςιο κατςαβίδι / Εξαγωνικό γαλλικό κλειδί 

 

     ◆ Εάν επικυμείτε να αντιςτρζψετε τθν φορά τθσ πόρτασ, ςυςτινεται να επικοινωνιςετε 

με εξειδικευμζνο τεχνικό. Θα μποροφςατε ίςωσ να δοκιμάςετε να κάνετε τθν αλλαγι 

μόνοι ςασ εάν κεωρείτε πωσ μπορείτε να το κάνετε. 

     ◆ Βεβαιωκείτε πωσ θ ςυςκευι δεν είναι ςυνδεδεμζνθ ςτθν πρίηα και πωσ είναι άδεια. 

     ◆ υκμίςτε τα πόδια ςτθν υψθλότερθ κζςθ. 

     ◆.Για να αφαιρζςετε τθν πόρτα κα πρζπει να γείρετε τθν ςυςκευι προσ τα πίςω. Θα 

πρζπει να ςτθρίξετε τθν ςυςκευι ςε κάτι ςτακερό ϊςτε να μθν γλιςτριςει κατά τθν 

διαδικαςία αναςτροφισ τθσ πόρτασ.  

     ◆ Πλα τα μζρθ που αφαιρείτε από τθ ςυςκευι κα πρζπει να φυλάςςονται ϊςτε να 

επανατοποκετθκοφν κατά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ. 

     ◆ Μθν ακουμπάτε τθν μονάδα ξαπλωμζνθ ςτο ζδαφοσ, διότι μπορεί να προκλθκεί 

φκορά ςτο ψυκτικό κφκλωμα. 

◆ Συςτινεται θ ςυναρμολόγθςθ να γίνεται από 2 άτομα. 

 

1) Αφαιρζςτε το πλαςτικό κάλυμμα από τον πάνω μεντεςζ  

  τθσ πόρτασ. 

 

 

 

2)  Ξεβιδϊςτε τισ 3 βίδεσ ςτον κάτω βραχίονα ςτιριξθσ.  

Αφαιρζςτε τθ βάςθ από τθν απζναντι πλευρά. 
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3) Τοποκετιςτε το ςε μια πλευρά. 

 

 

 

 

 

4)  Μετατοπίςτε τθν πόρτα προσ τα κάτω για 15cm, 

 αφαιρζςτε τον πάνω πείρο του μεντεςζ και αφαιρζςτε 

 τθν πόρτα. 

 

 

 

5) Αφαιρζςτε τισ 2 βίδεσ από τον πάνω μεντεςζ και  

επανατοποκετιςτε τουσ ςτθν άλλθ πλευρά. 

   Θα χρειαςτεί πρϊτα να αφαιρζςετε τα πλαςτικά καλφμματα 

   από τθν άλλθ πλευρά. 

 

6)  Μετακινιςτε τθν πόρτα τθσ ςυςκευισ ςτον πάνω μεντεςζ, 

 επιβεβαιϊνοντασ τθ ςωςτι φορά προσ τα πάνω.  

   Βιδϊςτε τον κάτω μεντεςζ ςτθν νζα πλευρά. 

Τοποκετιςτε τθν άλλθ βάςθ ςτθν άλλθ πλευρά. 

Επανατοποκετιςτε το πλαςτικό κάλυμμα ςτον μεντεςζ τθσ πόρτασ. 

 

 

7)  Ρριν ςφίξετε τον κάτω μεντεςζ,  

ελζγξτε πωσ θ πόρτα είναι ςωςτά ευκυγραμμιςμζνθ οριηόντια 

και κάκετα και πωσ είναι κλειςτζσ όλεσ οι αςφάλειεσ.  

Επαναρικμιςτε τα πόδια. 

  

 

 

2.3 Απαιτήςεισ χώρου πόρτασ    

Η πόρτα κα πρζπει να μπορεί να ανοίγει τελείωσ.  

Βάκοσ×Ρλάτοσ≥900mm×800mm 

 

 

 

 

 

Πλάτος

Β
ά
θ
ο
ς
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2.4 Εξιςορρόπηςη τησ ςυςκευήσ  

Για τθν ςωςτι εξιςορρόπθςθ τθσ ςυςκευισ κα πρζπει να ρυκμίςετε τα πόδια ςτο μπροςτινό 

μζροσ τθσ . Εάν θ ςυςκευι δεν είναι επίπεδθ, δεν κα κλείνουν ςωςτά θ πόρτα και οι μαγνθτικζσ 

επαφζσ. 

2.5 Καθαριςμόσ πριν τη χρήςη 

Κακαρίςτε αρχικά το εςωτερικό με ζνα αραιό διάλυμα ι ςόδα. Ζπειτα χρθςιμοποιιςτε χλιαρό 

νερό και ζνα μαλακό πανί. Κακαρίςτε τα ράφια και το αποςπϊμενο ςυρτάρι λαχανικϊν με 

χλιαρό ςαπουνοδιάλυμα και αφιςτε τα να ςτεγνϊςουν καλά πριν τα επανατοποκετιςετε ςτθν 

ςυςκευι. Κακαρίςτε το εξωτερικό μζροσ με ζνα βρεγμζνο πανί. 

Για περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ ανατρζξτε ςτο εδάφιο «Κακαριςμόσ».  

2.6 Πριν τη χρήςη τησ ςυςκευήσ ςασ 

Ρριν τοποκετιςετε τρόφιμα ςτθ ςυςκευι ςασ, ενεργοποιιςτε τθ και περιμζνετε 24 ϊρεσ, ϊςτε 

να βεβαιωκείτε ότι θ ςυςκευι λειτουργεί ςωςτά και παράλλθλα θ κερμοκραςία να φτάςει ςτθν 

κατάλλθλθ. Δεν πρζπει να τοποκετείτε υπερβολικι ποςότθτα τροφίμων ςτθν ςυςκευι. 

 

◆ Πριν τη ςφνδεςη ςτην παροχή ρεφματοσ 

         Βεβαιωκείτε πωσ υπάρχει ςυμβατι πρίηα με το φισ του καλωδίου τθσ ςυςκευισ. 

◆ Πριν την ενεργοποίηςη 

     Μετά τθν μετακίνθςθ τθσ ςυςκευισ δεν κα πρζπει να τθν ενεργοποιιςετε αν δεν   

παρζλκουν τουλάχιςτον 2 ϊρεσ. Χρειάηεται κάποιοσ χρόνοσ για τθν ομαλοποίθςθ τθσ ροισ του 

ψυκτικοφ υγροφ. 

2.7 Εςωτερικά παρελκόμενα 

Ανάλογα το μοντζλο ςυμπεριλαμβάνονται γυάλινα και/ι πλαςτικά ράφια. 

Θα πρζπει να μετακινιςετε ζνα γυάλινο ράφι ςτθν κατϊτατθ κζςθ, πάνω από το 

ςυρτάρι λαχανικϊν/φροφτων. Για να γίνει αυτό τραβιξτε το ράφι προσ το μζροσ ςασ 

ϊςτε να μπορεί να κινθκεί πάνω ι κάτω και αφαιρζςτε το. 

Αντιςτρόφωσ μπορείτε να τοποκετιςετε το ράφι και ςε διαφορετικό φψοσ. 

      Για να μπορζςετε να εκμεταλλευτείτε όλο τον όγκο αποκικευςθσ τροφίμων κακϊσ και 

τθσ κατάψυξθσ, μπορείτε να αφαιρζςετε ζνα ι περιςςότερα ράφια ι και το ςυρτάρι, ανάλογα με 

τισ ανάγκεσ ςασ. 
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3. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ  

 

 
 

*Οι εικόνες που υπάρχουν στο συγκεκριμένο εγχειρίδιο είναι αναφορικές. Μπορεί να υπάρχουν διαφορές με 

την συσκευή που έχετε προμηθευτεί. 

 

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

4.1 Ρύθμιση της θερμοκρασίας 
◆Ο θερμοστάτης βρίσκεται στην δεξιά πλευρά του εσωτερικού μέρους  
Ρύθμιση“Off”：Η συσκευή είναι απενεργοποιημένη 
Ρύθμιση“Min”：Μικρότερη ρύθμιση της θερμοκρασίας  
Ρύθμιση“Med”：Ομαλή λειτουργία (κατάλληλη για τις περισσότερες περιπτώσεις)  
Ρύθμιση“Max”：Μέγιστη ρύθμιση θερμοκρασίας  
◆ Σε υψηλές εξωτερικές θερμοκρασίες όπως τις ζεστές μέρες του καλοκαιριού, μπορεί να 
χρειαστεί να επιλέξετε την ρύθμιση “Max”. Σε μια τέτοια περίπτωση μπορεί ο συμπιεστής 
να λειτουργεί συνεχώς για να διατηρηθεί στον θάλαμο χαμηλή θερμοκρασία. 
◆ Κατά την πρώτη λειτουργία του ψυγείου σας θέστε τον θερμοστάτη στην ρύθμιση 
“Med”. 
 Πριν τοποθετήσετε τρόφιμα δώστε χρόνο στην συσκευή ώστε να ψυχθεί ο θάλαμος. Ο 
βέλτιστος χρόνος είναι 24 ώρες. Από τον θερμοστάτη ελέγχεται η θερμοκρασία. Όταν 
θέσετε τον θερμοστάτη στη ρύθμιση ”off”, τότε η συσκευή δεν θα λειτουργεί. 
 

4.2 Θόρυβος στο εσωτερικό της συσκευής 
Κατά τη λειτουργία της συσκευής μπορεί να ακούσετε κάποιους περίεργους θορύβους. Οι 
περισσότεροι από αυτούς είναι φυσιολογικοί, αλλά καλό θα είναι να τους γνωρίζετε. 
Αυτοί οι θόρυβοι προέρχονται από την ροή του ψυκτικού υγρού στο ψυκτικό κύκλωμα. Δεν 
αποτελούν κάποιο πρόβλημα και δεν επηρεάζουν την απόδοση της μονάδας. Επιπλέον, 
ακούγεται ο συμπιεστής καθώς αντλεί το ψυκτικό υγρό για να το διανέμει στο ψυκτικό κύκλωμα. 
 
4.3 Συμβουλές διατήρησης τροφίμων 
◆ Τα μαγειρεμένα ψάρια/κρέατα θα πρέπει να τοποθετούνται σε ράφι πάνω από τα ωμά, για 
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τθν αποφυγι μεταφοράσ βακτθριδίων. Τοποκετιςτε τα ωμά ψάρια/κρζατα ςε δοχείο 

επαρκϊσ μεγάλο ϊςτε να ςυγκεντρϊνονται τα υγρά και καλφψτε το κατάλλθλα. 

Τοποκετιςτε το δοχείο ςτο κατϊτερο ράφι.  

◆ Βεβαιωκείτε πωσ υπάρχει επαρκισ χϊροσ γφρω από τα τρόφιμα, ϊςτε να κυκλοφορεί ο 

αζρασ ςτο εςωτερικό τθσ ςυςκευισ. Βεβαιωκείτε πωσ όλα τα μζρθ τθσ ςυςκευισ είναι κρφα. 

◆ Για τθν αποφυγι μεταφοράσ οςμϊν και αποξιρανςθσ των τροφίμων, να τα τυλίγετε ι να τα 

καλφπτετε ξεχωριςτά. Τα φροφτα και τα λαχανικά δεν χρειάηονται περιτφλιγμα. 

◆ Ρριν τοποκετιςετε μαγειρεμζνα τρόφιμα ςτον κάλαμο βεβαιωκείτε πωσ δεν είναι ηεςτά. 

Αυτό βοθκά ςτθν διατιρθςθ τθσ κερμοκραςίασ του καλάμου. 

◆ Για να αποτραπεί διαφυγι του κρφου αζρα, προςπακιςτε να περιορίςετε τισ φορζσ που 

ανοίγετε τθν πόρτα. Συςτινεται να ανοίγετε τθν πόρτα μόνο όταν κζλετε να τοποκετιςετε 

τρόφιμα ςτον κάλαμο ι όταν κζλετε να βγάλετε τρόφιμα από τον κάλαμο. 

 

 

 

 

5. ΚΑΘΑΙΣΜΟΣ 

5.1 Απόψυξθ 

Στθν εςωτερικι πίςω επιφάνεια τθσ ςυςκευισ μπορεί  

να ςχθματιςτεί πάγοσ, ο οποίοσ κα αποψυχκεί αυτόματα κατά τον κφκλο λειτουργίασ του 

ςυμπιεςτι. 

Το νερό οδθγείται ςτθν λεκάνθ ςυλλογισ μζςω τθσ οπισ αποςτράγγιςθσ, 

 οποφ εκεί εξατμίηεται. 

Η οπι αποςτράγγιςθσ κα πρζπει να ελζγχεται και να κακαρίηεται ςυχνά, ϊςτε να μθν 

παρεμποδίηεται θ ζξοδοσ του νεροφ από τον κάλαμο 

 

5.2 Κακαριςμόσ του εςωτερικοφ και εξωτερικοφ μζρουσ τθσ ςυςκευισ 

◆ Αφαιρζςτε τα ράφια και το ράφι λαχανικϊν. Για να αφαιρζςετε τα ράφια, κα πρζπει πρϊτα 

να αφαιρζςετε το κατϊτερο ράφι. 

◆ Κακαρίςτε αρχικά το εςωτερικό με ζνα αραιό διάλυμα ι ςόδα. Ζπειτα χρθςιμοποιιςτε 

χλιαρό νερό και ζνα μαλακό πανί. Κακαρίςτε τα ράφια και το αποςπϊμενο ςυρτάρι 

λαχανικϊν με χλιαρό ςαπουνοδιάλυμα και αφιςτε τα να ςτεγνϊςουν καλά πριν τα 

επανατοποκετιςετε ςτον κάλαμο 

◆ Χρθςιμοποιιςτε ζνα βρεγμζνο πανί για τον κακαριςμό του εξωτερικοφ μζρουσ και ζπειτα 

ςκουπίςτε με γυαλιςτικό επίπλων. Βεβαιωκείτε πωσ θ πόρτα είναι κλειςτι, ϊςτε να μθν 

διειςδφςει γυαλιςτικό ςτισ επαφζσ ι ςτον εςωτερικό τθσ ςυςκευισ. 

◆ Το προςτατευτικό πλζγμα του ςυμπυκνωτι ςτθν πίςω πλευρά τθσ ςυςκευισ, κακϊσ και τα 

παρακείμενα επιμζρουσ μποροφν να κακαριςτοφν με μια μαλακι βοφρτςα. 

 

5.3 Συμβουλζσ για τον κακαριςμό 

Στο εξωτερικό τθσ ςυςκευισ μπορεί να εμφανιςτοφν ςυμπυκνϊματα. Μπορεί να προκλθκεί 

εξαιτίασ μιασ μεταβολισ τθσ κερμοκραςίασ του χϊρου. Κακαρίςτε τα υπολείμματα τθσ υγραςίασ. 
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Εάν το πρόβλθμα παραμζνει, επικοινωνιςτε με εξειδικευμζνο τεχνικό για βοικεια. 

 

 

6. ΣΥΝΤΗΗΣΗ 

6.1 Αντικατάςταςθ του λαμπτιρα εςωτερικοφ φωτιςμοφ 

Η αντικατάςταςθ κα πρζπει να γίνει από εξειδικευμζνο τεχνικό. 

6.2 Μζριμνα κατά τθν μεταφορά τθσ ςυςκευισ 

Κατά τθν μεταφορά τθσ ςυςκευισ κα πρζπει να τθν κρατάτε από τισ πλαϊνζσ πλευρζσ τισ. Δεν κα 

πρζπει να τθν αναςθκϊνετε από τα άκρα. 

 

6.3 Επιςκευι 

 Οι εργαςίεσ επιςκευισ κα πρζπει να διεξάγονται μόνο από εξειδικευμζνο προςωπικό και κα 

πρζπει να χρθςιμοποιοφνται μόνο γνιςια ανταλλακτικά. Μθν επιχειριςετε να επιςκευάςετε 

μόνοι ςασ τθν ςυςκευι. Εργαςίεσ επιςκευισ από άτομα χωρίσ γνϊςεισ και εμπειρία μπορεί να 

προκαλζςουν τραυματιςμοφσ ι φκορά τθσ ςυςκευισ. Επικοινωνιςτε με εξειδικευμζνο 

προςωπικό. 

6.4 Απενεργοποίθςθ για αρκετό χρονικό διάςτθμα 

Πταν θ ςυςκευι δεν κα χρθςιμοποιθκεί για αρκετό χρονικό διάςτθμα, αποςυνδζςτε τθν από τθν 

παροχι ρεφματοσ, αφαιρζςτε όλα τα τρόφιμα, κακαρίςτε τθν ςυςκευι και αφιςτε τθν πόρτα 

μιςάνοιχτθ για τθν αποφυγι εμφάνιςθσ δυςάρεςτων οςμϊν. 

 

 

7. Αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων 

Τα παρακάτω απλά προβλιματα μποροφν να επιλυκοφν από τον χριςτθ. Αν όμωσ παραμείνουν, 

επικοινωνιςτε με εξειδικευμζνο προςωπικό. 

Η ςυςκευι δεν λειτουργεί 

Ελζγξτε αν το ψυγείο είναι ςυνδεδεμζνο ςτθν παροχι 

ρεφματοσ και το φισ είναι ςωςτά τοποκετθμζνο ςτθν πρίηα. 

Χαμθλι τάςθ. 

Διακοπι ρεφματοσ ι καμζνθ αςφάλεια. 

Οςμζσ  

Θα πρζπει τα τρόφιμα που αναδφουν ζντονεσ οςμζσ να 

καλφπτονται. 

Ελζγξτε για χαλαςμζνα τρόφιμα. 

Ελζγξτε αν ο κάλαμοσ χρειάηεται κακαριςμό. 

Ο ςυμπιεςτισ λειτουργεί για 

αρκετι ϊρα 

Κατά τθ διάρκεια του καλοκαιριοφ που οι κερμοκραςίεσ είναι 

υψθλότερεσ, είναι φυςιολογικό ο ςυμπιεςτισ να λειτουργεί για 

περιςςότερθ ϊρα. 

Μθν τοποκετείτε υπερβολικι ποςότθτα τροφίμων ςτον 

κάλαμο. 

Μθν τοποκετείτε ηεςτά τρόφιμα ςτον κάλαμο. 

Συχνά ανοίγματα τθσ πόρτασ. 

Ο εςωτερικόσ φωτιςμόσ δεν 

λειτουργεί. 

Ελζγξτε αν θ ςυςκευι είναι ςυνδεδεμζνθ ςτθν παροχι 

ρεφματοσ. 
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Ελζγξτε αν ζχει καεί το λαμπάκι. 

Η πόρτα του ψυγείου δεν 

κλείνει ςωςτά 

Ελζγξτε μιπωσ θ πόρτα του καταψφκτθ δεν κλείνει λόγω 

αποκθκευμζνων τροφίμων.  

Υπερβολικι ποςότθτα τροφίμων. 

Το ψυγείο δεν είναι επίπεδο, γζρνει. 

Δυνατοί κόρυβοι 

Ελζγξτε αν τα τρόφιμα είναι τοποκετθμζνα ςωςτά και αν το 

ψυγείο είναι ςε επίπεδθ κζςθ. 

Ελζγξτε ότι όλα τα μζρθ του ψυγείου είναι ςωςτά 

τοποκετθμζνα. 

 

 

7.1 Συμβουλζσ 

◆ Κατά τθν λειτουργία τθσ ςυςκευισ ειδικά το καλοκαίρι μπορεί να παράγεται κερμότθτα από 

το περίβλθμα τθσ. Οφείλεται ςτθν εκπομπι ακτινοβολίασ του ςυμπυκνωτι και είναι ζνα 

φυςιολογικό φαινόμενο. 

◆Συμπυκνϊματα: Πταν θ ςχετικι υγραςία είναι υψθλι μπορεί να εμφανιςτοφν ςυμπυκνϊματα, 

ςτθν εξωτερικι επιφάνεια, ςτθν πόρτα και τισ επαφζσ. Απομακρφνετε τθν υγραςία με ζνα πανί. 

◆ Συνεχόμενοσ ιχοσ: Είναι ο ιχοσ του ςυμπιεςτι κατά τθν λειτουργία του, ειδικά κατά τθν 

εκκίνθςθ και τθ ςτάςθ. 

 

8. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΓΕΙΑΣ 

 Ρροςπακιςτε να μθν ανοίγετε ςυχνά τθν πόρτα, ειδικά όταν ο καιρόσ είναι πολφ ηεςτόσ και θ 

υγραςία υψθλι. Πταν ανοίξετε τθν πόρτα κλείςτε τθν άμεςα. 

Ανά διαςτιματα ελζγξτε εάν θ ςυςκευι αερίηεται επαρκϊσ (επαρκισ κυκλοφορία του αζρα 

πίςω από τθν ςυςκευι). 

Σε ομαλζσ ςυνκικεσ κερμοκραςίασ, κζςτε τον κερμοςτάτθ ςτθν μεςαία ρφκμιςθ. 

Ρριν τοποκετιςετε φρζςκα τρόφιμα ςτον κάλαμο, βεβαιωκείτε πωσ ζχουν κερμοκραςία 

δωματίου. 

Το ςτρϊμα πάγου αυξάνει τθν κατανάλωςθ ενζργειασ. Επομζνωσ, να κακαρίηετε τθν ςυςκευι 

όταν το ςτρϊμα πάγου που ζχει ςχθματιςτεί ζχει πάχοσ 3-5mm. 

Σε ό,τι αφορά τον ςυμπυκνωτι, το πίςω μζροσ κα πρζπει να είναι πάντα κακαρό. 

 Λάβετε υπόψθ ςασ τισ οδθγίεσ που περιγράφονται, διότι ςε αντίκετθ περίπτωςθ θ 

κατανάλωςθ ενζργειασ μπορεί να αυξθκεί ςθμαντικά. 

◆ Η ςυςκευι κα πρζπει να βρίςκεται τοποκετθμζνθ ςτο δροςερότερο ςθμείο του χϊρου, 

μακριά από πθγζσ κερμότθτασ και να μθν είναι εκτεκειμζνθ ςτθν θλιακι ακτινοβολία. 

◆ Τα μαγειρεμζνα τρόφιμα κα πρζπει να ζχουν κρυϊςει ςε κερμοκραςία δωματίου πριν τα 

τοποκετιςετε ςτον κάλαμο. Υπερβολικι ποςότθτα τροφίμων ζχει ωσ αποτζλεςμα ο ςυμπιεςτισ 

να λειτουργεί για περιςςότερθ ϊρα. Τα τρόφιμα που δεν ψφχονται ςωςτά μπορεί να χαλάςουν. 

◆ Βεβαιωκείτε πωσ τα τρόφιμα είναι ςωςτά καλυμμζνα και τα δοχεία ςτεγνά και κακαρά, πριν 

τα τοποκετιςετε ςτον κάλαμο. Αυτό βοθκάει ςτθν επιβράδυνςθ ςχθματιςμοφ πάγου. 

◆ Το ςυρτάρι και τα ράφια δεν κα πρζπει να καλφπτονται με αλουμινόχαρτο, λαδόχαρτο ι 

χαρτί κουηίνασ. Εμποδίηουν τθν κυκλοφορία του κρφου αζρα, με αποτζλεςμα να μειϊνεται θ 

απόδοςθ τθσ ςυςκευισ. 
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◆. Οργανϊςτε ςωςτά τα τρόφιμα και τοποκετιςτε ετικζτεσ, ϊςτε να αποφφγετε τα ςυχνά 

ανοίγματα τθσ πόρτασ ι να παραμζνει για πολλι ϊρα θ πόρτα ανοιχτι. Βγάλτε όςα τρόφιμα 

χρειάηεςτε και κλείςτε το ςυντομότερο τθν πόρτα. 

 

9. ΑΡΟΙΨΗ 

Οι παλιζσ ςυςκευζσ ζχουν κάποια αξία.. Μια φιλικι προσ το περιβάλλον μζκοδοσ απόρριψθσ, 

εξαςφαλίηει πωσ τα πολφτιμα υλικά κα ανακυκλωκοφν και κα χρθςιμοποιθκοφν εκ νζου. Το 

ψυκτικό υγρό που υπάρχει ςτθν ςυςκευι κακϊσ και τα μονωτικά υλικά απαιτοφν ειδικι 

διαδικαςία απόρριψθσ. Βεβαιωκείτε πωσ οι ςωλθνϊςεισ ςτο πίςω μζροσ τθσ ςυςκευισ δεν είναι 

φκαρμζνεσ. Για επιπλζον πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ επιλογζσ μεκόδων απόρριψθσ, μπορείτε 

να απευκυνκείτε ςτα γραφεία τθσ τοπικισ ςασ αρχισ. 

 Κατά τθν απόρριψθ, αφαιρζςτε τυχόν κλειδαριζσ και αφαιρζςτε τθν πόρτα. 

Σωςτι απόρριψθ του ςυγκεκριμζνου προϊόντοσ 

 

 

 Η ςυγκεκριμζνθ ςιμανςθ υποδεικνφει πωσ το ςυγκεκριμζνο προϊόν δεν πρζπει να 

απορρίπτεται με άλλα αςτικά λφματα ςε όλθ τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Για τθν 

προςταςία του περιβάλλοντοσ και τθσ ανκρϊπινθσ υγείασ, ανακυκλϊςτε τθ. Για 

τθν επιςτροφι τθσ παλιάσ ςασ ςυςκευισ, μπορείτε να απευκυνκείτε είτε ςε 

ειδικοφσ οργανιςμοφσ είτε ςτον προμθκευτι ςασ. Εκείνοι μποροφν να αναλάβουν 

τθν διαδικαςία ανακφκλωςθσ. 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ απευκυνκείτε ςτισ τοπικζσ αρχζσ ι ςτον προμθκευτι ςασ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




