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技术要求 

1. 尺寸：3 2K. 

2. 印刷颜色：单色  

3. 样板需送设计部门封样。 

4. 此品牌说明书由客户提供不要求更改 

标记 
MARKER 

变更内容 修改日期 签名 

   ①

   ②

   ③

   ④

   ⑤

 

5. 制件必须满足QMB-J53.005 产品说明书及其它类似印刷件技术规范。
6. 需要符合美的冰箱事业的最新版《QMB-GC08.007 有害物质管理规定》的限值要求。
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Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) απο 

άτομα με περιορισμένες φυσικές, αισθητηριακές -  νοητικές δυνατότητες ή με 

ελλειπή εμπειρία και γνώση εκτός και αν βρίσκονται υπο επίβλεψη ή έχουν λάβει 

οδηγίες σχετικά με την χρήση της συσκευής, απο άτομο υπεύθυνο για την ασφάλεια 

τους. 

 

Εαν το καλώδιο παροχής ρεύματος έχει ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί απο τον 

κατασκευαστή, εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών ή απο επαγγελματίες για να 

αποφευχθεί ο κίνδυνος βλάβης ή ατυχήματος. 

 

Γενικές πληροφορίες 

Αυτός ο τυπος ψυγείου χρησιμοποιείται ευρέως σε χώρους όπως ξενοδοχεία, 

γραφεία, φοιτητικές εστίες και οικίες. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για την ψύξη και 

διατήρηση τροφών όπως φρούτα και αφέψημα. Προτερήματα του αποτελούν το 

μικρό μέγεθος, το χαμηλό βάρος, η μικρή κατανάλωση ρεύματος και η ευχρηστία.  

 

Οδηγίες Εγκατάστασης 

1. Κατά την μεταφορά του ψυγείου, παρακαλούμε η συσκευή να μην έχει κλίση 

μεγαλύτερη των 45°. Επίσης, παρακαλείστε να μην ασκείτε πίεση σε οποιοδήποτε 

μέρος του ψυγείο όπως τον συμπιεστή ή την πόρτα για να αποφευχθεί μείωση 

στις επιδόσεις. 

2. Επιτρέψτε στο ψυγείο να έχει επαρκή χώρο για να λειτουργεί σωστά. 

3. Μην το εγκαθιστάτε σε υψηλές θερμοκρασίες ή μέρη με υψηλή υγρασία για να 

αποφευχθεί ο κίνδυνος ζημίας ή σκουριάς. 

 

 

Οδηγίες ασφαλείας 

 

1.Πριν ενεργοποιήσετε το ψυγείο, παρακαλούμε ελέγξτε οτι η τάση του ηλεκτρικού 

ρεύματος ταιριάζει με την αναφερόμενη τάση στις προδιαγραφές του ψυγείου. Το 

ψυγείο πρέπει να είναι συνδεδεμένο μόνο του σε μια πρίζα, καθώς ενδέχεται η 
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συσκευή να προκαλέσει υπερθέρμανση της πρίζας. 

2.Παρακαλούμε μην αποθηκεύετε εύφλεκτα υλικά όπως ο αιθέρας, η βενζίνη, 

υγραέριο ή κόλλα εντός του ψυγείου. 

3.Μην βρέξετε το ψυγείο καθώς ενδέχεται να προξενηθεί βλάβη με κίνδυνο 

ηλεκτροπληξίας. 

4.Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή αερίου, παρακαλούμε να μην αφαιρέσετε το 

καλώδιο παροχής ρεύματος απο την πρίζα καθώς ενδέχεται να δημιουργηθεί 

σπίθα με κίνδυνο πυρκαγιάς. 

 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ 

 

Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση σε οικίες ή παρεμφερείς χώρους όπως: 
 

 Κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία ή άλλα εργασιακά 
περιβάλλοντα 

 Φάρμες, ενοικιαζόμενα δωμάτια ξενοδοχείων ή άλλων χώρων οικιακού 
τύπου 

 Ξενοδοχεία ή πανδοχεία  
 Επιχειρήσεις εστίασης και άλλες μή εμπορικές χρήσεις. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  

Παρακαλείστε να κρατάτε μακρυά απο το ψυγείο εύφλεκτα αέρια και υλικά όπως η 

βενζίνη. 

Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος θανάτου, εκρήξεων, πυρκαγίας και 

εγκαυμάτων.  

Για να διασφαλίσετε τον επαρκή εξαερισμό του ψυγείου – καταψύκτη σας, 

παρακαλείστε να κρατήσετε 200 χιλ. χώρο απο κάθε πλευρά ανάμεσα στην συσκευή 

και τους τοίχους και 300 χιλ. χώρο απο την κορυφή του ψυγείου ως την οροφή. 

 

Εαν εγκαθιστάτε το ψυγείο – καταψύκτη σας δίπλα σε τοίχο, παρακαλούμε 

επιτρέψτε αρκετό χώρο στην πόρτα ώστε να μπορεί ν’ ανοίγει πλήρως χωρίς 

εμπόδιο. 
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Παρακαλούμε να μην εγκαταστήσετε το ψυγείο σας κοντά σε πηγές θερμότητας ή σε 

θέση όπου είναι απευθείας εκτεθειμένο στο φως του ηλίου. 

– ΠΡΟΣΟΧΗ: Διατηρείστε τις οπές εξαερισμού της συσκευής ανοιχτές. 

– ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές περάν αυτών που συνιστά ο 

Κατασκευαστής για την απόψυξη της συσκευής. 

– ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην προξενηθεί ζημιά στο κύκλωμα ψύξης. 

– ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές εντός των χώρων 

αποθήκευσης τροφής εκτός και αν συνιστάνται απο τον Κατασκευαστή. Μην 

αποθηκεύετε αντικείμενα με εύφλεκτες ουσίες όπως φυάλες πεπιεσμένων αερίων 

εντός της συσκευής σας. 

 

 

Οι διαστάσεις της συσκευής φαίνονται στην παρακάτω κάτοψη της συσκευής σας. 

 

 

 

 

 

 

 

846 χιλ. 

 
8

9
7

 χ
ιλ
. 



 

4 

Οδηγίες Χρήσης 

1.Κατά την πρώτη χρήση του ψυγείου, παρακαλούμε επιτρέψτε στην συσκευή να 

λειτουργήσει χωρίς τροφές εντός αυτής για 2 εως 3 ώρες μέχρι η συσκευή να 

φτάσει στην θεμιτή θερμοκρασία. Στη συνέχεια, επιλέξτε την θερμοκρασία που 

επιθυμείτε και τοποθετείστε τις τροφές σας εντός της συσκευής. 

2.Η θερμοκρασία του ψυγείου μπορεί να ρυθμιστεί περιστρέφοντας τον επιλογέα 

του θερμοστάτη. Για γενική χρήση, συνήθως επαρκεί η ρύθμιση της θερμοκρασίας 

στην μέση.  

3.Ξεκινήστε διαδικασίες απόψυξης εαν σχηματιστεί στρώμα πάγου 3 ως 4 χιλιοστών. 

Κατά την διάρκεια της απόψυξης, παρακαλούμε αφαιρέστε όλες τις τροφές και 

ρυθμίστε τον θερμοστάτη στην θέση “OFF” (ανενεργό). Τοποθετείστε τον δίσκο 

στην βάση εντός του καταψύκτη έτσι ώστε να συσσωρεύεται σε αυτόν το λιωμένο 

νερό. Μετά το πέρας της απόψυξης, αδειάστε το νερό απο τον λιωμένο πάγο και 

στεγνώστε το εσωτερικό του ψυγείου. Μπορείτε να επανεκκινήσετε την λειτουργία 

του ψυγείου θέτοντας τον θερμοστάτη στην θεμιτή θερμοκρασία. 

 

 

Οδηγίες ορθής χρήσης 

1.Προς αποφυγήν αυξημένης κατανάλωσης ρεύματος εως και δυσλειτουργίας της 

συσκευής, παρακαλούμε να μην αφήνετε την πόρτα του ψυγείου ανοιχτή για 

παρατεταμένες περιόδους. 

2.Παρακαλούμε να μην τοποθετείτε αντικείμενα τα οποία έχουν μεγάλο βάρος, είναι 

μυτερά ή σκουριασμένα εντός της συσκευής. 

3.Σε περίπτωση που αποσυνδέσετε την συσκευή απο την παροχή ρεύματος, 

παρακαλούμε να μην την επανσυνδέσετε πριν παρέλθουν 10 λεπτά. 

4.Παρακαλούμε να μην αποθηκεύετε φυάλες με υγρά εντός του καταψύκτη για να 

αποφευχθεί η ρίξη τους και πιθανή βλάβη στην συσκευή σας. 

5.Κατά την διάρκεια διακοπής ρεύματος, παρακαλούμε να ελαχιστοποιήσετε το 

άνοιγμα της πόρτας του ψυγείου. 

6.Κατά την διάρκεια της απόψυξης, παρακαλούμε να μην χρησιμοποιήσετε ποτέ 

αιχμηρά ή μεταλλικά αντικείμενα για την αφαίρεση του πάγου καθώς θα 
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προκληθεί ζημιά στην συσκευή σας. 

7.Προς αποφυγήν κρυοπαγήματος, παρακαλούμε να μην ακουμπάτε τροφές και και 

σκεύη εντός του καταψύκτη με βρεγμένα χέρια. 

 

Συντήρηση 

1.Για τον καθαρισμό του ψυγείου, παρακαλούμε να αφαιρείτε το καλώδιο παροχής 

ρεύματος απο την πρίζα, σκουπίζοντας με ένα πανί με καθαριστικό, 

χρησιμοποιώντας καθαρό νερό. Για τον καθαρισμό της συσκευής παρακαλούμε 

να αποφεύγετε ουσίες όξινες, αλκαλικές, χημικές όπως και αυτές με βάση το 

πετρέλαιο. Επίσης, αποφεύγετε την χρήση καυτού νερού καθώς ενδέχεται να 

προξενηθεί ζημιά στην βαφή του ψυγείου και τα πλαστικά του μέρη. 

2.Τα ελάσματα της πόρτας του ψυγείο λερώνονται εύκολα, ως εκ τούτου 

παρακαλείστε να τα καθαρίζετε σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

3.Σε περίπτωση που το ψυγείο πρόκειται να τεθεί εκτός λειτουργίας για 

παρατεταμένες περιόδους, παρακαλούμε να το απενεργοποιείτε αφαιρόντας το 

καλώδιο παροχής ρεύματος απο την πρίζα, καθαρίζοντας και στεγνώνοντας το 

εσωτερικό και κλείνοντας ελαφρά αλλά όχι εντελώς την πόρτα της συσκευής σας. 

 

Οι παρακάτω περιπτώσεις δεν αποτελούν ένδειξη βλάβης 

1. Ήχος νερού που ρέει: 

Ο ήχος αυτός μπορεί να ακουστεί κατά την διάρκεια κανονικής λειτουργίας της 

συσκευής. 

2. Εξωτερική υγρασία: 

Ιδίως σε συνθήκες υψηλής υγρασίας, ο σχηματισμός υγρασίας στο εξωτερικό 

της συσκευής είναι κάτι το συνηθισμένο. Μπορείτε να την απομακρύνετε 

καθαρίζοντας την με ένα πανί. 

3. Απο την εκκίνηση λειτουργίας του ψυγείου κατά την πρώτη χρήση, χρειάζεται 

κάποιο χρονικό διάστημα για να φτάσει η συσκευή στην θεμιτή θερμοκρασία. Σε 

περίπτωση που η θερμοκρασία των εσωτερικών χώρων αποθήκευσης τροφών 

είναι υψηλότερος, θα χρειαστεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για να φτάσουν 

την θεμιτή θερμοκρασία. Η υψηλή θερμοκρασία του εξωτερικού περιβάλλοντος 
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αυξάνει τον χρόνο που απαιτείται για να φτάσει το ψυγείο την επιλεγμένη 

θερμοκρασία. 

4. Η επιφάνεια του συμπιεστή θερμαίνεται: 

Η επιφάνεια του συμπιεστεί ενδέχεται να θερμανθεί κατά την διάρκεια κανονικής 

λειτουργίας. Μην ακουμπήσετε τον συμπιεστή με τα χέρια σας. 

 

 

Συμβουλές ανίχνευσης βλαβών 

 

Σε περίπτωση που ανιχνεύσετε δυσλειτουργία, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον 

παρακάτω πίνακα πριν διαγνώσετε βλάβη καλώντας εξουσιοδοτημένο τεχνικό. 

 

Βλάβη Έλεγξτε: 

Έλλειψη ψύξης 

Υπάρχει διακοπή ρεύματος; 

Η τάση ηλεκτρικού ρεύματος είναι σωστή; 

Έχει πέσει η ασφάλεια της πρίζας του ψυγείου; 

Το καλώδιο παροχής ρεύματος είναι συνδεδεμένο σωστά; 

Χαμηλή απόδοση 

Ο θερμοστάτης είναι στη σωστή θερμοκρασία;  

Το ψυγείο έχει τις απαιτούμενες αποστάσεις απο τους τοίχους 

και την οροφή; 

Η πόρτα του ψυγείου έχει ανοιχτεί συχνά και για 

παρατεταμένες περιόδους; 

Είναι το ψυγείο εκτεθιμένο στο φως του ηλίου ή είναι 

τοποθετημένο κοντά σε εστίες θερμότητας; 

Υπάρχουν πολλές τροφές εντός της συσκευής; 

Οι τροφές είναι ζεστές; 
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Παγωμένη τροφή 

στο τμήμα 

ψυγείου 

Ο θερμοστάτης είναι στην σωστή θερμοκρασία; 

Υπάρχουν υπερβολικά πολλές τροφές;  

Θόρυβοι 
Το ψυγείο είναι στερεωμένο σωστά; 

Το ψυγείο έχει χτυπηθεί απο άλλα αντικείμενα; 

Ο συμπιεστής δεν 

σταματάει την 

λειτουργία του 

αυτόματα 

Υπαρχουν πολλές τροφές εντός του ψυγείου για την 

συγκεκριμένη ρύθμιση θερμοκρασίας; 

Οι πόρτες του ψυγείου ανοίγονται συχνά ή για παρατεταμένες 

περιόδους; 

 

Εαν τα παραπάνω δεν σας βοηθούν, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το 

εξουσιοδοτημένο τμήμα επισκευών του Κατασκευαστή χωρίς καθυστέρηση. 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ή ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: 

1. Υπάρχει κίνδυνος να παγιδευτούν μικρά παιδιά εντός του ψυγείου.   

Πριν αποσύρετε την συσκευή σας, παρακαλούμε τα παρακάτω: 

 Αφαιρέστε τις πόρτες 

 Αφήστε τα ράφια στις θέσεις τους εντός του ψυγείο για να αποτελέσουν 

φυσικό εμπόδιο για μικρά παιδιά, αποτρέποντας τα απο το να εισέλθουν 

στο ψυγείο. 

2. Μην χρησιμοποιείτε επεκτάσεις καλωδίων ηλεκτρικού ρεύματος. 

 

Συμβουλές για ψυγεία οικιακής χρήσης  

 Προσπαθήστε να μην ανοίγετε την πόρτα συχνά, ειδικά όταν ο καιρός είναι 

ζεστός ή έχει πολύ υγρασία. Οταν ανοίξετε την πόρτα του ψυγείου, 

παρακαλούμε να την κλείσετε το συντομότερο δυνατό.  

 Ανα τακτά χρονικά διαστήματα, παρακαλείστε να ελέγχετε εαν η συσκευής 
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εξαερίζεται επαρκώς (ελέγξτε τον χώρο πίσω απο την συσκευή). 

 Για ψυγεία οικιακής χρήσης, για χρήση σε κανονικές θερμοκρασίες, 

παρακαλούμε ρυθμίστε τον θερμοστάτη στην μέση. 

 Πριν εναποθέσετε τροφές εντός του ψυγείο, παρακαλούμε σιγουρευτείτε 

οτι είναι σε θερμοκρασία περιβάλλοντος (όχι ζεστές) 

 Ο σχηματισμός πάγου αυξάνει την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος. Για 

αυτό τον λόγο παρακαλείστε να κάνετε απόψυξη όταν σχηματιστεί πάγος 

ανάμεσα σε 3 και 5 χιλιοστά πάχος. 

 Το εξωτερικό κύκλωμα ψύξης στο πίσω μέρος του ψυγείου πρέπει πάντα 

να είναι καθαρό. 

 Πάντα να ακολουθείτε τις οδηγίες εξοικονόμησης ενέργειας για να 

περιοριστεί η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος. 

 

 

 

Οδηγίες ορθής απόσυρσης του προϊόντος αυτού 

 

 

 

Το σήμα αυτό υποδεικνύει οτι το προϊόν αυτό δεν αποτελεί 

κοινό απόρριμα και δεν πρέπει να το πετάξετε με τα λοιπά 

οικιακά σκουπίδια εντός της ΕΕ. Για να αποφευχθεί πιθανή 

ζημιά στο περιβάλλον ή στην ανθρώπινη υγεία απο την 

ανεξέλεγκτη απόρριψη της συσκευής αυτής, παρακαλούμε 

ανακυκλώστε την με υπευθυνότητα για να προωθήσετε την 

βιώσιμη ανακύκλωση υλικών. Για να επιστρέψετε την συσκευή 

σας, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τις διαδικασίες επιστροφή 

και παραλαβής ή επικοινωνήστε με το κατάστημα απο το 

οποίο προμηθευτήκατε την συσκευή σας, καθώς το 

κατάστημα μπορεί να ανακυκλώσει την συσκευή σας με 

τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

                                                      Α.Μ.Π. 00510 

(ΠΔ 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 η 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  

 

Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των παρακάτω οδηγιών: 

EMC-Directive: 2004/108/EC 

Low Voltage Directive: 2006/95/EC 

CE Marking Directive: 96/57/EC 

ROHS Directive: 2002/95/EC 
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