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Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων και των 
παιδιών) περιορισμένης σωματικής, αισθητικής ή νοητικής ικανότητας, στερούμενα της 
κατάλληλης εμπειρίας και γνώσης, παρά μόνο εφόσον βρίσκονται υπό την επίβλεψη ή 
έχουν λάβει τις κατάλληλες οδηγίες για την χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο 
για την ασφάλειά τους. 

Πρέπει να υπάρχει επίβλεψη των παιδιών ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή. 

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον 
κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή από εξίσου εξειδικευμένα άτομα, προς 
αποφυγή του κινδύνου. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: 
-ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Διατηρήστε ελεύθερες τις οπές εξαερισμού, στο περίβλημα της 
συσκευής ή στην ενσωματωμένη δομή της, απομακρύνοντας τυχόν εμπόδια. 
-ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή οποιαδήποτε άλλα μέσα 
για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης, εκτός από αυτά που συνιστώνται από τον 
κατασκευαστή. 
-ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην προκαλείτε ζημιά στο κύκλωμα ψυκτικού υγρού. 
-ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μη χρησιμοποιείτε άλλες ηλεκτρικές συσκευές στο εσωτερικό 
των διαμερισμάτων αποθήκευσης τροφίμων της συσκευής, εκτός αν είναι του τύπου που 
συνιστάται από τον κατασκευαστή. Μην αποθηκεύετε εκρηκτικές ουσίες, όπως δοχεία 
αεροζόλ με εύφλεκτο προωθητικό, σε αυτήν τη συσκευή. 

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. 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Ακολουθείτε πάντα τις συμβουλές ασφαλείας που 
αναφέρονται πιο κάτω: 

Η τροφοδοσία της συσκευής θα πρέπει να είναι ακριβώς η ίδια όπως 
περιγράφεται στο φύλλο δεδομένων και να χρησιμοποιεί την τυπική 
πρίζα τριών ακροδεκτών. 

 

 
Η συσκευή θα πρέπει να λειτουργεί σε χώρους όπου δεν υπάρχουν 
εύφλεκτες ή εκρηκτικές αναθυμιάσεις. Απαγορεύεται να τοποθετούνται 
εύφλεκτα, όξινα ή πτητικά προϊόντα στο ερμάριο. 
 
Για να αντικαταστήσετε τη λάμπα ή να επισκευάσετε το ψυγείο, πρώτα 
αποσυνδέστε το από την πρίζα. 

Αν διαπιστώσετε οποιαδήποτε ασυνήθιστη οσμή ή καπνό, αποσυνδέστε 
αμέσως τη συσκευή και επικοινωνήστε με το τοπικό σας κέντρο 
συντήρησης. 

 
Μην αφήνετε να πέφτει νερό στο ερμάριο και μην τοποθετείτε σκεύη 
γεμάτα με νερό πάνω στο ψυγείο. 
Εάν το ψυγείο βραχεί, η δυνατότητα της ηλεκτρικής μόνωσης μπορεί να 
εξασθενήσει. 

Το να κρέμεστε ή να κάθεστε στην πόρτα είναι πολύ επικίνδυνο. Η 
συσκευή μπορεί να ανατραπεί και να ρίξει τα πράγματα που είναι μέσα (ή 
πάνω) στο ψυγείο. 
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ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
 

Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται σε αεριζόμενο και 
ξηρό περιβάλλον. Μην εκθέτετε τη συσκευή σε άμεση 
ηλιακή ακτινοβολία και διατηρείτε την όσο το δυνατόν 
πιο μακριά από πηγές θερμότητας. 

 

Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται σε επίπεδο 
και σταθερό έδαφος. Διατηρείτε τη συσκευή 
οριζόντια ρυθμίζοντας τα μπροστινά πόδια 
οριζοντίωσης.  
 

 
 
 

Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε ψυχρούς 
χώρους. 
 

 

Θα πρέπει να υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος γύρω από τη 
συσκευή, όπως φαίνεται στην εικόνα, για να γίνεται ο 
κατάλληλος αερισμός. 
 
Όχι κάτω από 10 εκ. ανάμεσα στο πίσω μέρος του ψυγείου 
και τους παρακείμενους τοίχους, αντίστοιχα.  
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 

 
 
 
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει τοποθετηθεί σωστά 
και έχουν τηρηθεί όλες οι οδηγίες. 

 

 
 
 
 
Ρυθμίστε το κουμπί ελέγχου στη μεσαία θέση και μετά 
συνδέστε τη συσκευή με την πρίζα. Αφού κλείσει η 
πόρτα για μερικά λεπτά, οι δύο πλευρές του ερμαρίου 
θερμαίνονται. 

 

 

30 λεπτά αργότερα, ανοίξτε την πόρτα της 
κατάψυξης και αισθανθείτε τον κρύο αέρα. 
Αυτό σημαίνει ότι η συσκευή λειτουργεί 
σωστά. Ύστερα από ένα χρονικό διάστημα 
ρυθμίστε την θερμοκρασία του διαμερίσματος 
στην επιθυμητή θερμοκρασία.  
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ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 
 
Η θερμοκρασία στο διαμέρισμα ψύξης είναι μεταξύ 
0-4 βαθμών C. Παρόλο που αυτή η χαμηλότερη 
θερμοκρασία μπορεί να περιορίσει τον 
πολλαπλασιασμό βακτηριδίων, δεν είναι κατάλληλη 
για παρατεταμένη αποθήκευση τροφίμων. 

 
 
 
 
 
 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΦΡΕΣΚΩΝ  
ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 
 
Το μαγειρεμένο φαγητό πρέπει να ψύχεται σε 
θερμοκρασία δωματίου πριν τοποθετηθεί στο ψυγείο. 
 
Είναι καλύτερα να βάζετε το φαγητό σε σακούλα που 
κλείνει ερμητικά πριν το τοποθετήσετε στο ψυγείο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Προκειμένου να διατηρείτε τα λαχανικά φρέσκα στο 
συρτάρι λαχανικών, πρέπει πρώτα να αφαιρείτε όλο το 
νερό, ειδάλλως τα λαχανικά μπορεί να αλλοιωθούν. 
Αν βάζετε τα λαχανικά μέσα σε σακούλα, μπορούν να 
αποθηκεύονται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 
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ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΚΟΥΜΠΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 
Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας των διάφορων διαμερισμάτων. Ο χρήστης 
μπορεί να ρυθμίσει την επιθυμητή θερμοκρασία. 

 

  
Κουμπί ελέγχου R-TEMP Κουμπί ελέγχου F-TEMP 

 
Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει τη θερμοκρασία ψύξης ή κατάψυξης, στρέφοντας το κουμπί ελέγχου 
που βρίσκεται στο πίσω μέρος του ερμαρίου ψύξης. Σύμφωνα με την παραπάνω εικόνα: 

Το αριστερό κουμπί χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της θερμοκρασίας 
ψύξης, ενώ το δεξιό είναι για την κατάψυξη. 

Κουμπί ελέγχου R-TEMP 
Στρέψτε το κουμπί δεξιόστροφα. Η θερμοκρασία του ερμαρίου θα μειωθεί. Αν το 
στρέψετε αριστερόστροφα, η θερμοκρασία θα αυξηθεί. 

Κουμπί ελέγχου F-TEMP 
Στρέψτε το κουμπί αριστερόστροφα. Η θερμοκρασία του ερμαρίου θα μειωθεί. Αν το στρέψετε 
δεξιόστροφα, η θερμοκρασία θα αυξηθεί. 

 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
Η θερμοκρασία της κατάψυξης είναι χαμηλότερη από -18Co. 
Είναι για να αποθηκεύετε τα τρόφιμα για να διατηρούνται για 
μεγάλο χρονικό διάστημα. 
 
Τα κατεψυγμένα τρόφιμα πρέπει να τοποθετούνται στην 
κατάψυξη όσο το δυνατόν συντομότερα μετά την αγορά. 
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
 

 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
 
Πάντα να αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα πριν από τον 
καθαρισμό. 
 
Η συσκευή θα πρέπει να καθαρίζεται τακτικά, τόσο εσωτερικά 
όσο και εξωτερικά, με νερό και λίγο ουδέτερο απορρυπαντικό. 
Ποτέ μην χρησιμοποιείτε βραστό νερό, σκληρά καθαριστικά, 
οξέα, αλκάλια, βενζίνη κλπ.  

  

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΟΧΕΙΟΥ 
ΝΕΡΟΥ 
 
Βεβαιωθείτε ότι το ψυγείο είναι αποσυνδεδεμένο από την 
πρίζα πριν αφαιρέσετε το δοχείο νερού. 
Το δοχείο νερού βρίσκεται στο πίσω μέρος του ερμαρίου. 
Η λειτουργία του είναι να συλλέγει και να εξατμίζει το 
νερό απόψυξης. Συνήθως δεν χρειάζεται ιδιαίτερη 
φροντίδα, αλλά αν εμφανιστεί νερό από υπερχείλιση ή 
περίεργη μυρωδιά, το δοχείο μπορεί να χρειαστεί να 
ελεγχθεί και να καθαριστεί. 

 

 

Πρώτα αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. Σηκώστε λίγο 
το δοχείο νερού και στη συνέχεια τραβήξτε το προσεκτικά 
κατευθείαν προς τα έξω. (Προσοχή: Βεβαιωθείτε ότι ο 
σωλήνας εκκένωσης δεν είναι πολύ καυτός). Μετά τον 
καθαρισμό, επανατοποθετήστε το δοχείο νερού στην αρχική 
του θέση. Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας είναι στο πάνω μέρος 
του δοχείου νερού πριν το σπρώξετε στην αρχική του θέση.  

 

ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Αν η συσκευή πρόκειται να παραμείνει εκτός λειτουργίας για 
μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε το βύσμα από την πρίζα 
και στη συνέχεια καθαρίστε σχολαστικά τη συσκευή. 
Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα δεν μπορεί να κλείσει τελείως 
(αφήστε κατάλληλο διάκενο) και τοποθετήστε τη συσκευή σε 
μια καλά αεριζόμενη περιοχή για να αποφύγετε την εμφάνιση 
οσμών. 

 

 

ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ 

ΣΗΚΩΣΤΕ ΛΙΓΟ 
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 
 
Πριν καλέσετε το σέρβις, ελέγξτε πρώτα τα παρακάτω θέματα: 
 
 
 

 

Πρόβλημα Πιθανή αιτία 

Η συσκευή δεν 
λειτουργεί 

 Η συσκευή δεν είναι ενεργοποιημένη.  
 Χαμηλή τάση 

Η συσκευή λειτουργεί 
αναποτελεσματικά 

 Το κουμπί ελέγχου έχει ρυθμιστεί σε θέση με «μικρό αριθμό» 
 Στη συσκευή βρίσκονται πάρα πολλά τρόφιμα 
 Στη συσκευή βρίσκονται καυτά τρόφιμα 
 Η πόρτα ανοίγει και κλείνει υπερβολικά συχνά 
 Υπάρχει πηγή θερμότητας κοντά 
 Η συσκευή εκτίθεται σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία 

Θόρυβος 

 Το πάτωμα δεν είναι επίπεδο και η συσκευή δεν έχει τοποθετηθεί 
σταθερά. 
 

 Τα περιεχόμενα δεν βρίσκονται στη σωστή θέση 

Τα τρόφιμα είναι 
κατεψυγμένα 

 Το κουμπί ελέγχου έχει ρυθμιστεί στη σωστή θέση; Πολύ ψηλά;  
 

 Βρίσκονται τα τρόφιμα κοντά στην έξοδο κρύου ρεύματος; 

 

Λόγος του προβλήματος 
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ 
Ο ήχος που μοιάζει με ρυάκι προκαλείται από το ψυκτικό που ρέει στο εσωτερικό του σωλήνα του 
συστήματος. 
 
Ενώ η συσκευή λειτουργεί, εκπέμπεται θερμότητα από τις δύο πλευρές του ερμαρίου. 
 
Όταν ο καιρός είναι πολύ υγρός, οι άκρες γύρω από την πόρτα μπορεί να έχουν λίγη υγρασία. 
Σκουπίστε την με ένα στεγνό πανί. 
 

 
 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΑΜΠΤΗΡΑ 

Αν χρειαστεί να αντικατασταθεί η λάμπα, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο σέρβις ή με 
άτομα με παρόμοια εξειδίκευση. 
Πριν από την αντικατάσταση του φωτιστικού σώματος, πρώτα αποσυνδέστε το ψυγείο από 
την πρίζα, στη συνέχεια, τραβήξτε προς τα κάτω το κάλυμμα της λάμπας και αντικαταστήστε 
το φωτιστικό σώμα σύμφωνα με την εικόνα, όπως φαίνεται πιο πάνω. 
Βεβαιωθείτε ότι το φωτιστικό σώμα είναι 220-240V~/50Hz/2W. 

 

Κάλυμμα 
λάμπας 

Λυχνία LED 
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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. 

Συμβουλές για εξοικονόμηση ενέργειας 

 

Συμβουλές για εξοικονόμηση ενέργειας 

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. 




