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1. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
1)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ― Διατηρήστε ελεύθερες τις οπές εξαερισμού, στο περίβλημα της συσκευής ή στην

ενσωματωμένη δομή της, απομακρύνοντας τυχόν εμπόδια.
2)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ― Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή οποιαδήποτε άλλα μέσα για να

επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης, εκτός από αυτά που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
3)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ― Μην προκαλείτε φθορές στο κύκλωμα του ψυκτικού μέσου.

4)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ― Μη χρησιμοποιείτε άλλες ηλεκτρικές συσκευές στο εσωτερικό των διαμερισμάτων

αποθήκευσης τροφίμων της συσκευής, εκτός αν είναι του τύπου που συνιστάται από τον κατασκευαστή.
5) Η συσκευή πρέπει να αποσυνδέεται μετά τη χρήση και πριν από την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης από
το χρήστη στη συσκευή.
6) Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και από άτομα με
μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη πείρας και γνώσης, εφόσον είναι υπό
επίβλεψη ή τους έχουν δοθεί οδηγίες για τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και έχουν κατανοήσει τους
κινδύνους που υπάρχουν. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από
το χρήστη δεν πρέπει να διεξάγονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
7) Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι φθαρμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή το
εξουσιοδοτημένο κατάστημα τεχνικής υποστήριξης ή άλλο ειδικό τεχνικό προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν
κίνδυνοι.
8) Απορρίψτε το ψυγείο σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς, διότι περιέχει εύφλεκτο αέριο εμφύσησης
και ψυκτικό μέσο.
9) Τηρήστε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με τη διάθεση της συσκευής, λόγω του εύφλεκτου ψυκτικού
μέσου και του αερίου εμφύσησης. Πριν απορρίψετε τη συσκευή, αφαιρέστε τις πόρτες για να προλάβετε την
παγίδευση των παιδιών.
10) Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές όπως
‐ κουζίνα προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα∙
‐ αγροικίες και πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα περιβάλλοντα τύπου κατοικίας∙
‐ περιβάλλοντα τύπου πανδοχείου (Bed and breakfast)∙
‐ τροφοδοσία και παρόμοιες εφαρμογές μη λιανικής πώλησης.
11) Μην αποθηκεύετε εκρηκτικές ουσίες, όπως δοχεία αεροζόλ με εύφλεκτο προωθητικό, σε αυτήν τη
συσκευή.

ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ή ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ.
ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ.
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2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
2.1 Τοποθεσία
Κατά την επιλογή της θέσης για τη συσκευή σας πρέπει να διασφαλίζετε ότι το δάπεδο είναι επίπεδο και
σταθερό και το δωμάτιο αερίζεται καλά. Αποφύγετε να τοποθετήσετε τη συσκευή σας κοντά σε πηγή
θερμότητας, π.χ. κουζίνα, θερμοσίφωνα ή σώμα καλοριφέρ. Επίσης αποφύγετε το άμεσο ηλιακό φως, αφού
μπορεί να αυξήσει την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Οι εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος
μπορεί επίσης να κάνουν τη συσκευή να μη λειτουργεί σωστά. Αυτή η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση σε
γκαράζ ή εξωτερική εγκατάσταση. Μην τυλίγετε τη συσκευή με κάλυμμα. Κατά την εγκατάσταση της συσκευής,
βεβαιωθείτε ότι έχει παραμείνει ελεύθερος χώρος 10 cm στις δύο πλευρές, 10 cm στο πίσω μέρος και 30 cm στο
πάνω μέρος της συσκευής. Αυτό θα επιτρέψει τον κρύο αέρα να κυκλοφορεί γύρω από το ψυγείο και θα
βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας ψύξης.

2.2. Αλλαγή φοράς λαβής θύρας

1) Αφαιρέστε τα βιδωτά πώματα από τις οπές της

2) Βάλτε τις λαβές στις οπές βιδών και στη συνέχεια
χτυπήστε τις για να στερεωθούν.

λαβής της πόρτας.
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3) Τοποθετήστε τα βιδωτά πώματα στις βίδες
των λαβών.

5) Αφαιρέστε τις βίδες και βγάλτε τις λαβές.

4) Αφαιρέστε τα βιδωτά πώματα από τις οπές
βιδών των λαβών.

6) Τοποθετήστε πάλι τα βιδωτά πώματα στις
βίδες των λαβών.
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7) Τοποθετήστε τις λαβές στις οπές των λαβών της
πόρτας στην άλλη πλευρά, σύμφωνα με τις
οδηγίες εγκατάστασης των λαβών.

2.3 Αναστροφή της κατεύθυνσης ανοίγματος της πόρτας
1) Αφαιρέστε τον προφυλακτήρα
των αρθρώσεων των δαχτύλων.

2) Αφαιρέστε τον άνω μεντεσέ.
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3) Αφαιρέστε την πόρτα του θαλάμου ψύξης.

7) Συναρμολογήστε την πόρτα του θαλάμου
κατάψυξης στον κάτω μεντεσέ.

4) Αφαιρέστε τον μεσαίο μεντεσέ με κατσαβίδι.

8) Συναρμολογήστε το μεσαίο συγκρότημα
μεντεσέ στην αριστερή πλευρά του θαλάμου.

5) Αφαιρέστε την πόρτα του θαλάμου κατάψυξης.

9) Συναρμολογήστε την πόρτα της ψύξης.

6) Αφαιρέστε το συγκρότημα μεντεσέ με ένα
κατσαβίδι. Συναρμολογήστε το κάτω συγκρότημα
μεντεσέ στην αριστερή πλευρά του θαλάμου με
ένα κατσαβίδι.

10) Τοποθετήστε τον προφυλακτήρα των
αρθρώσεων των δαχτύλων.
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2.4 Απαιτούμενος χώρος για το άνοιγμα της πόρτας
Η πόρτα της συσκευής πρέπει να μπορεί να ανοίγει εντελώς, όπως φαίνεται
στην εικόνα. ΠxΒ≥990 x 1025mm

2.5 Οριζοντίωση της συσκευής
Για να γίνει αυτό, ρυθμίσετε τα δύο πόδια οριζοντίωσης στο μπροστινό
μέρος της συσκευής. Αν η συσκευή δεν είναι οριζοντιωμένη, η πόρτα και το
μαγνητικό λάστιχο δεν θα ευθυγραμμίζονται σωστά.
Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι το πόδι αγγίζει το έδαφος.
Κοιτάζοντας από πάνω προς τα κάτω, με δεξιά στροφή σφίγγεται και με αριστερή στροφή χαλαρώνεται.

2.6 Καθαρισμός πριν από τη χρήση
Σκουπίστε το εσωτερικό της συσκευής με ένα ασθενές διάλυμα διττανθρακικού νατρίου. Στη συνέχεια ξεπλύνετε
με ζεστό νερό, χρησιμοποιώντας ένα στυμμένο σφουγγάρι ή πανί. Πλύνετε το ράφια και το συρτάρι λαχανικών
με ζεστό σαπουνόνερο και στεγνώστε τα εντελώς πριν τα επανατοποθετήσετε στη συσκευή. Καθαρίστε το
εξωτερικό μέρος της συσκευής με ένα υγρό πανί. Αν χρειαστείτε περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην
ενότητα «Καθαρισμός».

2.7 Πριν από τη χρήση της συσκευής
Το ψυγείο χρησιμοποιεί ηλεκτρισμό 220~240V/50Hz AC. Οι διακυμάνσεις της τάσης σε εύρος των 187 ~ 264V θα
προκαλέσουν δυσλειτουργία ή ακόμη και ζημιά.
Μην προκαλείτε σε καμία περίπτωση ζημιά στο καλώδιο τροφοδοσίας, για να εξασφαλίσετε την ασφαλή χρήση.
Μην το χρησιμοποιείτε αν έχει υποστεί ζημιά ή το βύσμα έχει φθαρεί.
Μην τοποθετείτε εύφλεκτα, εκρηκτικά, πτητικά και εξαιρετικά διαβρωτικά στοιχεία στο ψυγείο, για να
προλάβετε τις ζημιές στο προϊόν και τα ατυχήματα με πυρκαγιά.
Μην τοποθετείτε εύφλεκτα αντικείμενα κοντά στο ψυγείο, για να αποφύγετε τις πυρκαγιές.
Αυτό το προϊόν είναι οικιακό ψυγείο και είναι κατάλληλο μόνο για την αποθήκευση τροφίμων. Σύμφωνα με
εθνικά πρότυπα, τα οικιακά ψυγεία δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς, όπως η αποθήκευση
αίματος, φαρμάκων ή βιολογικών προϊόντων.
Μην τοποθετείτε στον καταψύκτη υγρά σε φιάλες ή σε σφραγισμένα δοχεία, όπως εμφιαλωμένες μπύρες και
ποτά, για να αποφεύγονται τα σπασίματα και άλλες απώλειες.
Πριν τοποθετήσετε οποιαδήποτε τροφή στη συσκευή σας, θέστε την σε λειτουργία και περιμένετε 24 ώρες, για
να βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά και δώστε της χρόνο για να φθάσει στη σωστή θερμοκρασία. Δεν θα
πρέπει να παραγεμίζετε τη συσκευή σας. Μην προκαλείτε σε καμία περίπτωση ζημιά στο καλώδιο τροφοδοσίας,
για να εξασφαλίσετε την ασφαλή χρήση. Μην το χρησιμοποιείτε αν έχει υποστεί ζημιά ή το βύσμα έχει φθαρεί.
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Μην τοποθετείτε εύφλεκτα, εκρηκτικά, πτητικά και εξαιρετικά διαβρωτικά στοιχεία στο ψυγείο, για να
προλάβετε τις ζημιές στο προϊόν και τα ατυχήματα με πυρκαγιά.
Μην τοποθετείτε εύφλεκτα αντικείμενα κοντά στο ψυγείο, για να αποφύγετε τις πυρκαγιές.
Αυτό το προϊόν είναι οικιακό ψυγείο και είναι κατάλληλο μόνο για την αποθήκευση τροφίμων. Σύμφωνα με
εθνικά πρότυπα, τα οικιακά ψυγεία δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς, όπως η αποθήκευση
αίματος, φαρμάκων ή βιολογικών προϊόντων.
Μην τοποθετείτε στον καταψύκτη υγρά σε φιάλες ή σε σφραγισμένα δοχεία, όπως εμφιαλωμένες μπύρες και
ποτά, για να αποφεύγονται τα σπασίματα και άλλες απώλειες.
Πριν τοποθετήσετε οποιαδήποτε τροφή στη συσκευή σας, θέστε την σε λειτουργία και περιμένετε 24 ώρες, για
να βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά και δώστε της χρόνο για να φθάσει στη σωστή θερμοκρασία. Δεν θα
πρέπει να παραγεμίζετε τη συσκευή σας.
Πριν συνδέσετε τη συσκευή με το ρεύμα
Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχετε πρίζα συμβατή με το βύσμα που παρέχεται με τη συσκευή.
Πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία!
Μην θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία πριν περάσουν δύο ώρες από τη μετακίνησή της.

2.8 Εσωτερικά αξεσουάρ
Διάφορα γυάλινα ή πλαστικά ράφια αποθήκευσης παρέχονται μαζί με τη συσκευή σας. Τα
διάφορα μοντέλα έχουν διαφορετικούς συνδυασμούς.
Θα πρέπει πάντα να ωθείτε ένα από τα πλήρους μεγέθους γυάλινα ράφια στη χαμηλότερη σειρά
οδηγών, πάνω από τα συρτάρια φρούτων και λαχανικών, και να το διατηρείτε σε αυτή τη θέση.
Για να γίνει αυτό, τραβήξτε το ράφι αποθήκευσης προς τα εμπρός μέχρι να μπορεί να
περιστρέφεται προς τα πάνω ή προς τα κάτω και αφαιρέστε το.
Κάντε το ίδιο σε αντίστροφη σειρά για να εισαγάγετε το ράφι σε διαφορετικό ύψος.

Για να μεγιστοποιήσετε τον όγκο του αποθηκευτικού χώρου νωπών τροφίμων και
του αποθηκευτικού χώρου κατεψυγμένων τροφίμων, μπορείτε να αφαιρέσετε ένα ή
περισσότερα ράφια ή συρτάρια από τη συσκευή, ανάλογα με την καθημερινή χρήση
της.
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3. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

*Η διακεκομμένη γραμμή αντιπροσωπεύει τη θέση της εξόδου αέρα και της εισόδου αέρα επιστροφής.
*Όλες οι εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών είναι μόνο ενδεικτικές. Ανατρέξτε στη δική σας συσκευή για λεπτομέρειες.

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
4.1 Οδηγίες λειτουργίας
Έλεγχος θερμοκρασίας
• Έλεγχος θερμοκρασίας του θαλάμου αποθήκευσης νωπών τροφίμων.

(Ενσωματωμένος)
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(Εξωτερική οθόνη)
Πλήκτρο
A.SET: πλήκτρο ρύθμισης βαθμίδας.
Οθόνη ένδειξης
1

Βαθμίδα 1

2

Βαθμίδα 2

3

Βαθμίδα 3

4

Βαθμίδα 4

5

Βαθμίδα 5

Οθόνη
Για την πρώτη ενεργοποίηση, η οθόνη ένδειξης (συμπεριλαμβανομένου του φωτός του πλήκτρου) θα
εμφανιστεί πλήρως για 3 δευτ. και στη συνέχεια η βαθμίδα στη μέση θα εμφανίσει την κατάσταση λειτουργίας.
Ένδειξη κανονικής λειτουργίας
Αν παρουσιαστεί βλάβη, η αντίστοιχη λυχνία LED θα δίνει μια συνδυασμένη ένδειξη του κωδικού βλάβης
(ένδειξη βρόχου).
Αν δεν υπάρχει βλάβη, η λυχνία LED θα εμφανίσει την τρέχουσα βαθμίδα λειτουργίας του ψυγείου.
Ρύθμιση βαθμίδας
Η βαθμίδα μεταβάλλεται μία φορά κάθε φορά όταν πατάτε το πλήκτρο SET. Στη συνέχεια, το ψυγείο θα
λειτουργεί στη ρυθμισμένη τιμή ύστερα από 15 δευτ.

Βαθμίδα 1

Βαθμίδα 2

Βαθμίδα 3
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Βαθμίδα 4

Βαθμίδα 5

Λειτουργία γρήγορης ψύξης
Είσοδος: Λειτουργία γρήγορης ψύξης για τη διαμόρφωση της κυκλοφορίας.
Χειρισμός: Η ένδειξη γρήγορης ψύξης ανάβει και το ψυγείο λειτουργεί στους 2°C.

Έξοδος: 1. Παραμονή για 150 λεπτά στη λειτουργία γρήγορης ψύξης. 2. Με τη ρύθμιση της θερμοκρασίας
μπορεί να γίνει έξοδος από τη λειτουργία γρήγορης ψύξης.
• Έλεγχος θερμοκρασίας του θαλάμου κατάψυξης

Η θερμοκρασία κατάψυξης είναι σχετικά χαμηλή στη θέση «COLDER», ενώ η θερμοκρασία κατάψυξης
είναι σχετικά υψηλή στη θέση «COLD», άρα συνήθως χρησιμοποιείται η θέση «NORMAL».
Όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι υψηλή το καλοκαίρι, η θερμοκρασία πρέπει να είναι στην περιοχή
από «NORMAL» έως «COLD». Αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πάνω από 35oC, πρέπει να επικρατεί η
θέση «COLD».
Όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι χαμηλή το χειμώνα, η θερμοκρασία πρέπει να είναι στην περιοχή από
«NORMAL» έως «COLDER». Αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι κάτω από 10oC, πρέπει να επικρατεί η θέση
«COLDER».

4.2 Θόρυβος στο εσωτερικό της συσκευής!
Μπορείτε να παρατηρήσετε ότι η συσκευή σας κάνει ασυνήθιστους θορύβους. Οι περισσότεροι από αυτούς
είναι απολύτως φυσιολογικοί, αλλά θα πρέπει να είστε ενημερωμένοι γι’ αυτούς!
Αυτοί οι θόρυβοι προκαλούνται από την κυκλοφορία του ψυκτικού υγρού στο σύστημα ψύξης. Έχουν γίνει πιο
έντονοι μετά την εισαγωγή αερίων χωρίς CFC. Αυτό δεν είναι βλάβη και δεν επηρεάζει την απόδοση της
συσκευής σας. Είναι ο ηλεκτροκινητήρας του συμπιεστή που λειτουργεί, καθώς αντλεί το ψυκτικό υγρό μέσα
στο σύστημα.

4.3 Συμβουλές για τη διατήρηση των τροφίμων στην συσκευή


Τα μαγειρεμένα κρέατα/ψάρια πρέπει πάντα να αποθηκεύονται ένα ράφι πάνω από τα ωμά κρέατα/ψάρια
για την αποφυγή της μεταφοράς βακτηρίων. Διατηρείτε τα ωμά κρέατα/ψάρια σε ένα δοχείο που είναι
αρκετά μεγάλο για να συλλέγει τους χυμούς και να τα καλύπτει σωστά. Τοποθετείτε το δοχείο στο
χαμηλότερο ράφι.



Αφήνετε χώρο γύρω από το φαγητό σας, για να επιτρέπετε στον αέρα να κυκλοφορεί στο εσωτερικό της
συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη της συσκευής διατηρούνται δροσερά.



Για να προληφθεί η μεταφορά οσμών και η ξήρανση, συσκευάζετε ή καλύπτετε το φαγητό χωριστά. Τα
φρούτα και τα λαχανικά δεν χρειάζεται να τυλίγονται.



Πάντα αφήνετε το προμαγειρεμένο φαγητό να κρυώσει πριν το βάλετε στη συσκευή. Αυτό θα συμβάλλει
στη διατήρηση της εσωτερικής θερμοκρασίας της συσκευής.



Για την αποτροπή της διαφυγής ψυχρού αέρα από τη συσκευή, προσπαθείτε να ανοίγετε λιγότερες φορές
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την πόρτα. Σας συνιστούμε να ανοίγετε την πόρτα μόνο όταν πρέπει να βάλετε ή να βγάλετε τρόφιμα.

5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
5.1 Απόψυξη
Αυτόματη απόψυξη ή ψυγείο που δεν χρειάζεται απόψυξη

5.2 Καθαρισμός του εσωτερικού και του εξωτερικού μέρους της συσκευής


Αφαιρέστε όλα τα ράφια και το συρτάρι λαχανικών. Για να αφαιρέσετε το συρτάρι λαχανικών, αφαιρέστε
πρώτα το χαμηλότερο ράφι της πόρτας.



Σκουπίστε το εσωτερικό της συσκευής με ένα ασθενές διάλυμα διττανθρακικού νατρίου και στη συνέχεια
ξεπλύνετε με ζεστό νερό, χρησιμοποιώντας ένα στυμμένο σφουγγάρι ή πανί. Σκουπίστε εντελώς πριν
επανατοποθετήσετε τα ράφια και το συρτάρι λαχανικών.



Χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί για να καθαρίσετε το εξωτερικό μέρος και στη συνέχεια σκουπίστε με ένα
τυπικό γυαλιστικό επίπλων. Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα είναι κλειστή για να αποφευχθεί να φθάσει το
γυαλιστικό στο μαγνητικό λάστιχο της πόρτας ή μέσα στη συσκευή.



Η γρίλια του συμπυκνωτή στο πίσω μέρος της συσκευής και τα διπλανά εξαρτήματα μπορούν να
καθαριστούν με ηλεκτρική σκούπα με εξάρτημα μαλακής βούρτσας.

5.3 Συμβουλές για τον καθαρισμό
Μπορεί να εμφανιστεί συμπύκνωση στο εξωτερικό μέρος της συσκευής. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε αλλαγή
της θερμοκρασίας του δωματίου. Σκουπίστε τα υπολείμματα υγρασίας. Αν το πρόβλημα συνεχιστεί,
επικοινωνήστε με εξειδικευμένο τεχνικό για βοήθεια.

6. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6.1 Αντικατάσταση του εσωτερικού λαμπτήρα
Η αντικατάσταση του λαμπτήρα γίνεται από επαγγελματίες.

6.2 Προσοχή κατά το χειρισμό/τη μετακίνηση της συσκευής σας
Όταν μετακινείτε τη συσκευή, κρατάτε την από τα πλάγια ή τη βάση. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να
ανυψώνεται με κράτημα από τα άκρα της άνω επιφάνειας.

6.3 Σέρβις
Η συσκευή πρέπει να συντηρείται από εξουσιοδοτημένο τεχνικό και πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο γνήσια
ανταλλακτικά. Σε καμία περίπτωση μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή. Οι επισκευές που
πραγματοποιούνται από ανειδίκευτα άτομα μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς ή σοβαρές δυσλειτουργίες.
Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο τεχνικό.

6.4 Απενεργοποίηση για μεγάλες χρονικές περιόδους
Όταν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε την από την
τροφοδοσία, αδειάστε όλα τα τρόφιμα και καθαρίσετε τη συσκευή, αφήνοντας την πόρτα μισάνοιχτη για να
αποτρέψετε τις δυσάρεστες οσμές.
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6.5 Μην καλύπτετε τις θέσεις εξόδου αέρα και εισόδου αέρα επιστροφής του ψυγείου
6.6 Μην διατηρείτε τρόφιμα υψηλής θερμοκρασίας κοντά στον αισθητήρα θερμοκρασίας
6.7 Αφαιρέστε το συρτάρι του θαλάμου κατάψυξης του ψυγείου και τοποθετήστε τα τρόφιμα
κατευθείαν πάνω στο γυάλινο χώρισμα

7. Αντιμετώπιση προβλημάτων
Τα παρακάτω απλά ζητήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν από το χρήστη. Αν τα ζητήματα δεν διευθετηθούν,
καλέστε το τμήμα εξυπηρέτησης μετά την πώληση.
Η συσκευή δεν λειτουργεί
Αν ο καταψύκτης είναι συνδεδεμένος με την πρίζα και την τροφοδοσία∙
Χαμηλή τάση∙
Διακοπή ρεύματος ή κύκλωμα ενεργοποίησης
Οσμή

Τα δύσοσμα τρόφιμα πρέπει να τυλίγονται προσεκτικά∙
Αν τα τρόφιμα είναι σάπια∙
Αν το εσωτερικό πρέπει να καθαριστεί.

Μακροπρόθεσμη λειτουργία του

Είναι φυσιολογικό το ψυγείο να λειτουργεί για μεγαλύτερο χρονικό

συμπιεστή

διάστημα το καλοκαίρι, όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι
υψηλότερη∙
Μην βάζετε πάρα πολλά τρόφιμα στον καταψύκτη ταυτόχρονα∙
Μην τοποθετείτε τα τρόφιμα μέχρι να κρυώσουν∙
Συχνό άνοιγμα της πόρτας του ψυγείου.

Ο λαμπτήρας δεν ανάβει

Αν το ψυγείο είναι συνδεδεμένο με την τροφοδοσία, αν ο λαμπτήρας
έχει υποστεί βλάβη.

Η πόρτα του ψυγείου δεν μπορεί να Η πόρτα του καταψύκτη έχει κολλήσει από συσκευασίες τροφίμων∙
κλείσει σωστά.

Πάρα πολλά τρόφιμα∙
Γείρετε το ψυγείο.

Έντονος θόρυβος

Αν τα τρόφιμα είναι οριζοντιωμένα, αν το ψυγείο είναι ισορροπημένο∙
Αν τα μέρη του ψυγείου είναι σωστά τοποθετημένα.

7.1 Χρήσιμες συμβουλές:
♦

Το περίβλημα του ψυγείου μπορεί να εκπέμπει θερμότητα κατά τη λειτουργία, ειδικά το καλοκαίρι. Αυτό

προκαλείται από την ακτινοβολία του συμπυκνωτή και είναι φυσιολογικό φαινόμενο.
♦

Συμπύκνωση: το φαινόμενο συμπύκνωσης θα ανιχνεύεται στην εξωτερική επιφάνεια και τα λάστιχα της

πόρτας του καταψύκτη, όταν η υγρασία του περιβάλλοντος είναι μεγάλη, αυτό είναι φυσιολογικό φαινόμενο και
η συμπύκνωση μπορεί να σκουπίζεται με μια στεγνή πετσέτα.
♦

Βόμβος: Βόμβος θα παράγεται κατά τη λειτουργία του συμπιεστή, ειδικά κατά την έναρξη ή τη διακοπή

λειτουργίας.

8. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Προσπαθείτε να μην ανοίγετε την πόρτα πάρα πολύ συχνά, ειδικά όταν ο καιρός είναι υγρός και ζεστός. Μόλις
ανοίξετε την πόρτα, κλείστε την το συντομότερο δυνατόν.
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Ελέγχετε από καιρό σε καιρό αν η συσκευή αερίζεται επαρκώς (επαρκής κυκλοφορία του αέρα πίσω από τη
συσκευή).
Σε κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας, ρυθμίζετε το θερμοστάτη στη μέση ρύθμιση.
Πριν γεμίσετε τη συσκευή με πακέτα φρέσκων τροφίμων, βεβαιωθείτε ότι έχουν ψυχθεί σε θερμοκρασία
περιβάλλοντος.
Η στρώση πάγου και παγετού αυξάνει την κατανάλωση ενέργειας, γι’ αυτό καθαρίζετε τη συσκευή μόλις η
στρώση φθάσει σε πάχος 3‐5 mm.
Αν είναι ο εξωτερικός συμπυκνωτής, το οπίσθιο τοίχωμα πρέπει να είναι πάντα καθαρό και χωρίς σκόνη ή
ακαθαρσίες.
♦

Η συσκευή πρέπει να βρίσκεται στην πιο δροσερή περιοχή του δωματίου, μακριά από συσκευές που

παράγουν θερμότητα ή αγωγούς θέρμανσης και μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.
♦

Αφήνετε τα καυτά τρόφιμα να ψύχονται σε θερμοκρασία δωματίου πριν τα τοποθετήσετε στη συσκευή. Η

υπερφόρτωση της συσκευής αναγκάζει το συμπιεστή να λειτουργεί για μεγαλύτερο διάστημα. Τα τρόφιμα που
παγώνουν πολύ αργά μπορεί να χάσουν ποιότητα ή να αλλοιωθούν.
♦

Φροντίζετε να τυλίγετε τα τρόφιμα σωστά και σκουπίζετε τα δοχεία πριν από την τοποθέτησή τους στη

συσκευή. Αυτό μειώνει τη συσσώρευση παγετού στο εσωτερικό της συσκευής.
♦

Το δοχείο αποθήκευσης της συσκευής δεν θα πρέπει επενδύεται με αλουμινόχαρτο, λαδόχαρτο ή

χαρτοπετσέτες. Οι επενδύσεις παρεμβαίνουν στην κυκλοφορία κρύου αέρα, καθιστώντας τη συσκευή λιγότερο
αποτελεσματική.
♦

Οργανώνετε και τοποθετείτε ετικέτες στα τρόφιμα για τη μείωση των ανοιγμάτων της πόρτας και των

εκτεταμένων αναζητήσεων. Βγάζετε όσα τεμάχια χρειάζεστε όλα μαζί και κλείνετε την πόρτα το συντομότερο
δυνατόν.

9. ΑΠΟΡΡΙΨΗ
Οι παλιές συσκευές εξακολουθούν να έχουν κάποια υπολειμματική αξία. Μια φιλική προς το περιβάλλον
μέθοδος απόρριψης θα εξασφαλίσει ότι θα μπορούν να ανακτηθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν πολύτιμες
πρώτες ύλες. Το ψυκτικό υγρό που χρησιμοποιείται στη συσκευή σας και τα μονωτικά υλικά απαιτούν ειδικές
διαδικασίες απόρριψης. Πριν από τη απόρριψη, βεβαιωθείτε ότι κανένας από τους σωλήνες στο πίσω μέρος της
συσκευής δεν είναι κατεστραμμένος. Ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές για τη απόρριψη της
παλαιάς συσκευής και της συσκευασίας της νέας μπορούν να ληφθούν από την τοπική υπηρεσία του δήμου
σας.
Κατά την απόρριψη μιας παλιάς συσκευής, σπάστε τυχόν παλιές κλειδαριές ή σύρτες και αφαιρέστε την πόρτα,
ως μέτρο προστασίας.
Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος
Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος
Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορριφθεί με άλλα οικιακά
απόβλητα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για να αποφευχθούν πιθανές ζημιές στο περιβάλλον ή την
ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση απορριμμάτων, ανακυκλώστε το υπεύθυνα
για να προωθήσετε την αειφόρο επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Για να
επιστρέψετε τη μεταχειρισμένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και
συλλογής ή επικοινωνήστε με το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν. Μπορούν να
παραλάβουν αυτό το προϊόν για περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση.
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.
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