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Model No

T7533CAP
W7534CAP 

Code : AD301-15

NO-Frost Combi Refrigerator
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This appliance contains a certain amount of isobutane refrigerant (R600a) a natural gas with high 
environmental compatibility that is, however, also combustible.
when transporting and installing the appliance, care should be taken to ensure that no parts of  
the refrigerating circuit are damaged.
Refrigerant squirting out of the pipes could ignite or cause an eye injury. If a leak is detected, 
avoid any naked flames or potential sources of ignition and air the room in which appliance is 
standing for several minutes.

•   In order to avoid the creation of a flammable gas-air mixture if a leak in the refrigerating circuit 
occurs, the size of the room in which the appliance may be sited depends on the amount of 
refrigerant used.        
The room must be 1m³ in size for every 8g of R600a refrigrant inside the appliance. The amount 
of refrigerant is shown on the identification plate inside the appliance.

• Never start up an appliance showing any signs of damage. lf in doubt, consult your dealer.

SAFETY WARNING (R-600a Models Only)

RoHS (Directive 2002/95/EC) Compliant
This product is environmentally sound and sustainable free from Pb, Cd, Cr+6,
Hg, PBBs and PBDEs restricted in accordance with the Directive.

Disposal of Used Electrical & Electronic Equipment

The meaning of the symbol on the product, its accessory or packaging indicates that 
this product shall not be treated as household waste. 
Please, dispose of this equipment at your applicable collection point for the Contains 
fluorinated greenhouse gases covered By the Kyoto Protocol and is hermetically 
sealed.

Recycling of electrical & electronic equipments waste. In the European Union and Other European 
countries which there are separate collection systems for used electrical and electronic product. 
By ensuring the correct disposal of this product, you will help prevent potentially hazardous to the 
environment and to human health, which could otherwise be caused by unsuitable waste handling 
of this product. 
The recycling of materials will help conserve natural resources. 
Please do not therefore dispose of your old electrical and electronic equipment with your household 
waste. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city 
office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.
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WARNING / SAFETY PRECAUTIONS
To avoid any risk of personal injury, material damage or incorrect use of the appliance, be sure to observe the 
following safety precautions. (After reading these owner’s instructions, please keep them in a safe place for reference). 
Remember to hand them over to any subsequent owner.

WARNING

Do not plug several appliances into the same sockets.
• This could cause overheating and the risk of fire.

Keep the power plug away from the rear of the fridge / freezer.
• A damaged power plug may cause fire due to overheating.

Do not directly spray water inside or outside the fridge / freezer.
• There is a risk of fire or electric shock.

Do not spray water inside or outside the fridge / freezer.
• There is a risk of explosion or fire.

Do not bend the power cord excessively or place heavy articles on it.
•  This constitutes a fire hazard. If the power cord is damaged, have it replaced immediately by the manufacturer, its service agent 

or a similarly qualified person.

Do not insert the power plug with wet hands.
• You may receive an electric shock.

Do not put a container filled with water on top of the appliance.
• If the water spills on to any electrical parts, it may lead to fire or electric shock.

Do not install the fridge / freezer in a damp place, where it could be splashed with water.
• Incorrect insulation of the electrical parts may cause an electric shock or fire.

Do not store volatile and flammable substances in the refrigerator.
• The storage of benzene, thinner, alcohol, ether, LP gas or other such substances may cause an explosion.

Do not disassemble, repair or alter the appliance.
• It may cause fire or abnormal operations, which may lead to injury.

Pull the power plug out of the socket before replacing the interior light in the refrigerator.
• Otherwise, there is a risk of electric shock.
•  Only the customer service may change the power cord and carry out any other repairs. Improper Installations and repairs may 

put the user at considerable risk.

Be sure to earth the appliance.
• Otherwise, it may cause material damage and electric shock.

If you wish to dispose of the fridge / freezer, throw it away after removing the door or its seals.
• In this way, it is not possible for a child to remain trapped inside it.

Keep ventilation openings in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by 
the manufacturer.

Do not damage the refrigerant circuit.

Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, useless they are of a type 
recommended by the manufacturer.

WARNING Indicates that a danger of death or serious injury exists

CAUTION Indicates that a risk of personal injury or material damage exists
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CAUTION

DISPOSAL

InstallIng the FrIdge / Freezer
1.	Allow	an	adequate	space	and	install	the	fridge	/freezer	on	a	firm,	level	floor.
	 •	If	the	appliance	is	not	level,	there	may	be	unusual	noises	and	poor	cooling.
2. Clean the fridge / Freezer.
	 •	Wipe	and	clean	the	inside	and	outside	of	appliance	with	a	damp	cloth.
3. Plug the fridge / freezer into a wall socket used exclusively by this appliance.
	 •	This	appliance	must	be	properly	earthed.
4. Place the food in the fridge / freezer.
	 •		It	is	recommended	that	you	wait	for	the	appliance	to	cool	for	3~4	hours	before	storing	 

food	in	it.
5. Keep 50mm of space between the refrigerator and the back wall.
	 •			Insufficient	space	causes	the	noise	of	vibration,	weakening	of	refrigerating	power	and	 

the	waste	of	electricity.
-	Overall	space	required	in	use.
Refer	to	drawing	and	dimension	as	below.

6. The electrical plug must be accessible without moving the set.
7. For ambient temperature below 10°C, the perfect performance of our refrigerator can not be achieved.

Do not store too much food in the appliance.
•		When	you	open	the	door,	an	item	may	fall	out	and	cause	personal	injury	or	material	damage.

Do not put bottles or any kind of glass in the freezer.
•		The	container	may	break	and	cause	personal	injury.

If the wall socket is loose, do not insert the power plug.
•	It	may	cause	electric	shock	or	fire.

Do not disconnect the power cord by pulling on it.
•		You	may	disconnect	a	wire	and	cause	a	short	circuit.

Do not store article on top of the appliance.
•		When	you	open	or	close	the	door,	the	articles	may	fall	and	cause	personal	injury	or	material	damage.

Do	not	store	pharmaceutical	products,	scientific	material	or	other	temperature-sensitive	products	in	the	refrigerator.
•		Products	that	require	strict	temperature	controls	must	not	be	stored	in	the	refrigerator.

Do not let a child hang from the door.

Do not touch any containers and food in the freezer with wet hands.
•		It	may	cause	frostbite.

Remove any foreign matter from the power plug pins.
•		Otherwise,	there	is	a	risk	of	fire.

Do not insert your hand into the bottom area of appliance.
•		Any	sharp	edges	may	cause	personal	injury.

After	unplugging	the	appliance,	wait	for	at	least	five	minutes	before	plugging	it	again	to	the	wall	socket.
•		Abnormal	operation	of	the	freezer	may	cause	material	damage.

If the appliance is not be used for a long period of time, pull out the power plug.
•		Any	deterioration	in	the	insulation	may	cause	fire.

Do not let children touch or play with the control panel on the front of the appliance.
•		Do	not	allow	children	to	play	with	this	appliance.
•		Do	not	stand	or	lean	on	the	base	panel,	pull-out	parts,	door	and	so	on.
•		Repairs	and	maintenance	of	the	appliance	should	only	be	performed	by	a	qualified	technician.	Incorrect	repairs	by	an	
unqualified	person	are	a	potential	source	of	danger	that	may	have	critical	consequences	for	the	user	of	the	appliance.

•		Never	put	ice	cubes	or	ice	lollies	straight	from	the	freezer	into	your	mouth.	(The	low	temperature	may	cause	“cold	burns”.)

CAUTION

The	refrigerant	used	in	fridge	/	freezers	and	the	gases	in	the	insulation	material	require	special	disposal	procedures.	
Ensure	that	none	of	the	pipes	on	the	back	appliance	are	damaged	prior	to	disposal.

135

at least 50
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12
19
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PreParIng the FrIdge / Freezer
To Prepare your appliance for use and check that it is running correctly, take the following steps.

1.	Install	removed	all	shelves	and	compartments	during	transport	in	the	correct	positions.
2.	Clean	the	fridge	/	freezer	and	accessories	to	remove	any	dust	that	accumulated	during	packing	and	shipping.
3.	The	interior	light	should	be	turned	on	when	the	refrigerator	door’s	opened.
4.	Set	the	temperature	control	to	the	coldest	temperature	and	let	the	refrigerator	operate	for	one	hour.	The	freezer	should	
get	slightly	chilled	and	the	motor	should	run	smoothly	with	a	soft	hum	and	no	noise.	Your	fridge	/	freezer	is	operated	by	a	
compressor	which	switches	“on	and	off”	to	maintain	the	internal	temperature.	When	compressor	is	new,	it	requires	running	in	
for	a	period	of	up	to	five	months.	During	this	period,	it	may	be	slightly	noisy.	This	is	quite	normal	and	does	not	represent	a	fault.

5.	Store	food	once	the	temperature	in	the	refrigerator	is	sufficiently	low.	It	takes	a	few	hours	after	starting	the	refrigerator	to	reach	
the	proper	temperature. 
If	the	appliance	does	not	operate	correctly,	check	the	electricity	supply.	If	the	problem	persists,	contact	your	dealer.

Ce

This	product	has	been	designed,	constructed	and	marketed	in	accordance	with	EEC	directives	2006/95/CE,	2004/108/CE,	and	
96/57

Please	read	this	manual	carefully	to	ensure	maximum	satisfaction	from	your	appliance.	
Keep	the	manual	in	a	safe	place	for	future	reference.	For	drawings	referenced	in	the	text	below,	see	flap	at	back	of	the	manual.

WARNING

Use of an earthed socket exclusively
For the appliance :
•		If	you	are	using	a	socket	with	an	earthed	terminal,	you	do	not 
require	a	separate	earthed	connection.

Use of a non-earthed socket :
•		Connect	the	“earthed	wire”	to	the	steel	plate	and	bury	it	at	 
depth	of	at	least	25cm	in	the	ground.

leVelIng
If	the	front	of	the	appliance	is	slightly	higher	than	the	rear,	the	door	can	be	opened	and	closed	more	easily.

1. The appliance tilts down to the left.
	 Turn	the	left	adjusting	leg	in	the	direction	of	the	arrow	until	the	appliance	is	lever.

2. The appliance tilts down to the right.
	 Turn	the	right	adjusting	leg	in	the	direction	of	the	arrow	until	the	appliance	is	lever.

25cm
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aBOUt thIs PrOdUCt
■	This	is	designed	for	domestic	household	use	only.

■	Use	the	4-star	freezer	compartment
		 -	to	freeze	fresh	and	cooked	foods,
		 -	to	store	deep-frozen	and	frozen	product,
		 -	to	make	ice-cubes.

■ Use the refrigerator compartment
		 -	to	store	fresh	foods,
		 -	to	cool	drinks.

■	The	freezer	and	refrigerator	compartment	defrost	automatically.

■	Owing	to	cool	air	circulation	(multi-airflow	system)	an	even	temperature	is	maintained	on	every	shelf	of	the	refrigerator	
compartment.

■	The	electronic	control	panel	or	control	knob	enable	you	to	control	the	temperature	of	refrigerator	compartment.

BeFOre COnneCtIng tO the MaIns
1.	Wait	2	hours	after	delivery	before	you	connect	the	appliance	to	the	power	supply,	in	order	to	ensure	trouble-free	operation.

2.	Check	the	product	label	which	locates	refrigerator	compartment	wall	for	voltage,	refrigerant	and	other	information.

3.	The	socket	should	be	easily	accessible	and	not	directly	behind	the	appliance.

4.	Electrical	connections	must	be	made	in	accordance	with	local	regulations.	The	appliance	must	be	earthed	as	described	by	law	
(connected	through	a	properly	earthed	plug	and	socket).	The	manufacturer	rejects	all	liability	for	injury	to	persons	and	animals	
or	damage	to	property	resulting	from	failure	to	comply	with	this	requirement.

5.	A	10A	fuse	or	one	of	higher	value	must	be	used	in	the	socket	circuit.

6.	If	the	appliance	plug	and	the	wall	socket	are	incompatible,	the	socket	must	be	replaced	by	a	qualified	electrician.

7.	If	the	supply	cord	is	damaged,	it	must	be	replaced	by	the	manufacturer,	his	service	agent	or	a	similarly	qualified	person

8.	Do	not	use	extension	leads	or	multiple	adapters,	etc
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desCrIPtIOn OF YOUr reFrIgeratOr

Shelves (3EA)

Case F “A”(2EA)

Shelves Glass F
(2EA)

Pocket “J”(1EA)

Pocket “R” (3EA)

Window Multi duct

Multi duct

Knob control
Case Glass 

Vegetable(1EA)

Vegetable case

Case F “B”(1EA)

Adjustable foot
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naMe OF eaCh Part & FUnCtIOn

CASE F A
TOP CASE
-		Put	the	ice	box	left	

side in the top case to 
make	ice	fast.
-	Store	frozen	food.

MIDDLE CASE
-	Store	frozen	food.

CASE F B
Store	frozen	food.

SHELVES
POCKET “R”
-		Put	the	egg	tray	on	the	pocket	or	store	short	bottled	food,	
packed	drinks	and	spice	containers,	etc.
-	Storing	beer	bottles,	little	bottled	drinks,	etc.

POCKET “J”
-	Storing	big	bottled	drinks,	juice,	etc.
-	Arrange	drinks	clearly	using	“GUIDE	BOTTLE”.

VEGETABLE CASE 

It	keeps	vegetables	
fresh.

SHELVES
Provided	to	store	
day	to	day	food.
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dIsCOnneCtIOn
NOTE:  Does	not	apply	in	the	UK. 

Electrical	disconnection	:	remove	the	plug	from	the	mains,	or	(if	applicable)	disconnect	the	two-pole	circuit	breaker	
upstream	from	the	socket.

PrOteCtIng the enVIrOnMent
	-	The	packaging	may	be	completely	recycled,	as	confirmed	by	the	recycling	symbol;	follow	local	disposal	regulations.

-	The	appliance	is	manufactured	form	reusable	materials.

-		When	you	decide	to	scrap	this	product,	please	check	the	cable	to	be	disconnected	from	the	mains.	 
Then	cut	off	the	cable	and	dispose	of	the	product	according	to	local	waste	disposal	laws.

-		This	product	is	free	of	CFC’s	(cooling	circuit	contains	R134a	or	R-600a).	This	use	R-600a	or	R134a	as	a	refrigerant. 
Check	the	compressor	label	on	the	rear	of	the	appliance	or	the	rating	label	inside	the	fridge	to	see	which	refrigerant	is	used	for	
your	refrigerator.

IMPORTANT
1.		Although	this	product	was	carefully	checked	before	packing.	Please	check	the	product	for	damage	and	for	correct	closing	
of	the	doors.	Complaints	must	be	reported	to	your	retailer	within	24	hours	of	delivery.

2.	Installation	instructions	(7	drawings	below)	

3.		Keep	potentially	hazardous	packing	materials	(plastic	bags,	etc.)	out	of	reach	of	children	to	prevent	the	risk	of	trapping	 
and	suffocation.

Keep	room	dry	and	well
ventilated.

Clean	interior	with	a
damp	cloth.

Keep more than 5cm
distance space at the top
for	ventilation.

Best	room	temperature	
Range-	+16°C	to	32°C.

32

Wait	2	hours	before
connecting	to	the	mains.

2 Hrs.

general reCOMMendatIOn

Check for damages and correct 
closing	of	the	doors.

No	glass	bottles	in	the	freezer	
compartments.	 
The	bottles	might	burst.

Not	in	the	vicinity	of	a	heat	
source.

Keep	air	vents	open.
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Ice	cubes	and	ice	lollies	
straight	out	of	the	freezer	are	
too	cold	for	consuming.	They	
may	cause	‘cold’	burns.

Do	not	allow	children	to	play	
or hide in the refrigerator to 
prevent	the	risk	of	trapping	
and	suffocation.

Always	unplug	before	cleaning	
and	servicing.

If	the	power	cord	is	damaged,
it	must	be	replaced	by	the	
manufacturer	or	its	service	
agent	or	a	similarly	qualified
person	in	order	to	avoid	a	
hazard.

OBserVe aMBIent teMPeratUre
This	refrigerator	is	designed	to	operate	in	ambient	temperature	specified	by	its	category,	which	marked	on	the	rating	plate.

NOTE
Internal	temperature	may	be	affected	by	such	factors	as	the	location	of	the	refrigerator,	ambient	temperature	and	frequency	of	
door	opening.

Climatic category Ambient temperature from…to

SN +10°C	to	+32°C

N +16°C	to	+32°C

ST +16°C	to	+38°C

T +16°C	to	+43°C

 [REFRIGERATOR COMPARTMENT]

■ Model : RN-331N, RN-271N

“ Max ” Means	that	both	compartment	temperatures	are	colder	than	center	position.

Center Means	normal	storage	temperatures.

“ Min ” Means	that	freezer	&	refrigerator	compartment	temperature	is	warmer	than	center	position.

(TEMPERATURE KNOB CONTROL)

hOW tO Use the reFrIgeratOr COMPartMent and Freezer COMPartMent
Connect	the	lead	to	the	main	(at	least	wait	2	hours	after	delivery;	refer	to	section	“Before	connecting	to	the	mains”)
Food	can	be	stored	after	3	to	4	hours	of	cooling.
-	The	interior	light	switches	on	when	the	door	is	opened.
-	The	compressor	operates	and	starts	cooling.
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■ Model : Control knob type 

1.	If	you	want	to	change	the	compartment	temperature,	spin	the	knob.	And	you	can	set	the	temperature	as	follow.
(Unit	:	°C)

STEP MIN Center Max

TEMP 7 3 -1

                                                                                                      
2.	The	suitable	storage	temperature	for	fresh	food	is	provided	at	center	position	at	an	ambient	temperature	of	16°C	to	32°C.

 NOTE : Initially, both compartments temperatures are set “MID” position automatically.

LOW HIGH

MID

(FREEZER CONTROL KNOB)

The	control	has	three	setting	from	LOW	to	HIGH.

For	ordinary	use	(SET	“MID”)[FREEZER COMPARTMENT]

nOtes On FreezIng and stOrage
1.		Follow	storage	times	indicated	by	the	frozen	food	manufacturer.	Make	sure	that	the	packaging	is	undamaged.
2.		Save	energy	:	minimize	opening	of	the	door	by	storing	identical	food	items	together.
3.		Items	suitable	for	freezing	:	meat,	poultry,	fresh	fish,	vegetables,	fruits,	dairy	products,	bread,	baked	goods,	pre-cooked	

meals.
4.		Items	not	suitable	for	freezing	:	lettuces,	radishes,	grapes,	whole	apples	and	pears,	fatty	meats.
5.	When	you	freeze	food	yourself,	pack	it	in	appropriate	quantities.	In	order	to	freeze	food	right	through	do	not	exceed	the	

following	quantities	to	best	preserve	the	quality:
	 -	fruits	and	vegetables	:	up	to	1kg,
	 -	meat	:	up	to	2.5kg.
6.	 Blanch	vegetables	after	washing	and	cutting	them.
	 (2-3	minutes	in	boiling	water;	then	quickly	cool	them	down	in	cold	water.	When	you	use	a	steamer	or	microwave	oven,	 

follow	the	operating	instructions).
7.	Keep	packs	dry	in	order	to	avoid	them	freezing	together.
8.	Freeze	fresh	food	separately	form	already	frozen	foods.
9.	Do	not	salt	or	season	fresh	food	or	blanched	vegetables	before	freezing.	Other	foods	may	be	lightly	salted	or	seasoned.	 

The	intensity	of	flavor	of	some	spices	can	change.
10.	Use	materials	or	containers	specially	suitable	for	freezing	in	order	to	avoid	loss	of	quality.
11.	Write	contents	and	date	of	freezing	on	the	packs.	 

Do	not	exceed	the	storage	time	indicated	in	order	to	preserve	quality.
12.	Do	not	freeze	bottles	or	cans	with	carbonated	drinks,	cause	they	might	burst.
13.	Take	out	as	much	food	as	is	immediately	required	for	thawing.	Prepare	it	as	soon	as	possible	after	thawing.

When PUrChasIng FrOzen FOOd
1.	Make	sure	that	the	packaging	is	undamaged	(damage	may	have	caused	the	food	to	deteriorate).	Bulging	packs	or	packs	

which	are	marked	with	liquid	stains	could	have	been	improperly	stored	and	may	have	been	partially	thawed.
2.	Leave	frozen	food	purchases	until	last	and	transport	the	items	in	insulated	bags.
3.	Place	the	items	in	the	freezer	as	soon	as	possible.
4.	Do	not	refreeze	partially	thawed	food.	Consume	it	within	24	hours.
5.	Observe	the	date	of	consumption	and	storage	information.
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CleanIng
1.	Always	disconnect	the	appliance	from	the	mains	supply.
2.	Do	not	use	abrasives.	Periodically	clean	with	a	sponge	dampened	in	lukewarm	water.	A	neutral	pH	detergent	may	be	used.	
Rinse	and	dry	with	a	soft	cloth.

3.	Wipe	the	outside	with	a	soft	cloth	dampened	in	water.
4.	Periodically	clean	the	front	grille	and	the	radiator	at	the	back	with	a	vacuum	cleaner	or	a	brush.

PrOlOnged dIsUse
1.	Empty	the	refrigerator	and	freezer	compartments.
2.	Unplug	the	appliance	from	the	mains.
3.	Clean	and	dry	both	compartments.
4.	Leave	the	doors	open	to	prevent	the	formation	of	unpleasant	odors.

aFter sales serVICe
Before	contacting	our	After	Sales	Service	Department:
1.	Try	to	remedy	the	problem	(please	read	section	“trouble	shooting	guide”).
2.	Restart	the	appliance	to	check	whether	the	fault	repeats.	If	the	malfunction	persists,	switch	off	the	appliance	and	try	again	after	
an	hour.

3.	If	the	malfunction	still	persists,	then	contact	our	Customer	Service,	specifying:
	 -	the	nature	of	the	problem,
	 -	the	appliance	model	number,
	 -	your	full	address,	telephone	number	and	area	code.

NOTE : Door	opening	direction	changes	carried	out	by	our	Customer	Service	are	not	covered	by	the	terms	of	guarantee.

trOUBleshOOtIng gUIde
1.	The	appliance	does	not	work.	Check:
	 -	power	failure,
	 -	properly	inserted	plug,
	 -	(if	applicable)	connection	of	the	two-pole	circuit	breaker,
	 -	damage	to	the	mains	lead,
	 -	correct	setting	of	the	temperature	controls.
2.	The	temperature	inside	the	compartments	is	not	low	enough,	Check	for:
	 -	closure	of	the	doors,
	 -	installation	near	a	heat	source,
	 -	correct	setting	of	the	refrigerator	/	freezer	control	knob,
	 -	inhibited	air	circulation.
3.	The	refrigerator	compartment	temperature	is	too	low.	Check	for:
	 -	correct	setting	of	the	temperature	controls.
4.	The	internal	light	does	not	work.	Refer	to	point	1	and	then:
	 -	unplug	the	appliance	from	the	mains.
	 -	check	the	bulb	and	replace	if	necessary	(max.25W)
	 -	to	change	the	lamp,	first	remove	the	window	of	the	lamp	by	pulling	upper	part	forward.
	 -	take	out	the	lamp	and	replace	it	for	a	new	one.
	 -	finally	set	again	window	lamp	on	its	place.

aPPlIanCe PaCKagIng InFOrMatIOn
All	material	are	environmentally	sound!	They	can	be	dumped	or	burned	at	an	incineration	plant	without	danger!
About	the	materials:	The	plastics	can	be	recycled	and	are	identified	as	follows:

■ PE :	for	polyethylene,	e.g.	the	outer	covering	and	the	bags	in	the	interior.
■ PS : for	polystyrene	foam,	e.g.	the	pads,	which	are	all	free	of	chlorofluorocarbon.

The	carton	parts	are	made	from	recycled	paper	and	should	be	disposed	of	at	a	waste-paper	recycling	collection	location.
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dIsPOsal OF Old aPPlIanCes
For	environmental	reasons,	refrigeration	appliances	must	be	disposed	of	properly.	This	applies	to	your	old	appliance,	and	–at	the	
end	of	its	service	life-	for	your	new	appliance	as	well.
Warning! Before	disposing	of	old	appliances	make	them	remove	or	destroy	any	snap	or	latch	closures.	
This	eliminates	the	danger	that	playing	children	lock	themselves	into	the	appliance	(danger	of	suffocation!)	or	place	themselves	
into	other	life-endangering	situations.

Disposal :
•	The	appliance	may	not	be	disposed	of	with	domestic	waste	or	bulky	refuse.
•	The	refrigerant	circuit,	especially	the	heat	exchanger	at	back	of	the	appliance,	may	not	be	damaged.
•	Information	concerning	collection	schedules	or	locations	can	be	obtained	from	the	local	disposal	authorities	or	town	hall.

NOTICE

The	lamp	and	the	alarm	of	the	refrigerator	can	be	switched	off	even	though	the	doors	are	not	completely	closed.

NoTe :  The edge of the refrigerator door and the front side of the refrigerator cabinet may be hot. This is normal and intended to 
prevent the formation of condensation. 
Gurgling noises etc. inside the refrigerating circuit are normal. 

sPaCer InstallatIOn 
This	will	maintain	a	miniumu	distance	from	the	wall,	therefore	providing	adequate	ventilation.
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Declaration of Conformity
This product complies with the requirements of the directives
EMC-Directive: 2004 / 108 / EC
Low Voltage Directive: 2006 / 95 / EC
declare that the model mentioned in this manual
is in compliance with the following norms:
EN 55014-1: 2001/+A1: 2001/+A2: 2002
EN 55014-2: 1997+A1:2001
EN 61000-3-2: 2000/+A2 : 2005
EN 61000-3-3: 1995/+A1: 2001/+A2: 2005
EN 60335-2-24: 2003+A11 :2004+A1 :2005+A2 :2007
EN 60335-1 :2002+A11 :2004+A1 :2004+A2 :2006+A13 :2008
EN 62233 :2008

EXCLUSIVE IMPORTER IN GREECE
Amiridis Savidis S.A.
33, Vas. Olgas Street P.C. 54641 Thessaloniki, Greece.
      Tel: +30 2310-850107, 2310-850108, Fax: +30 2310-867835
45 Posidonos St. P.C. 18344 Moschato, Athens, Greece
      Tel: +30 210 9402064,  Fax: +30 210 9402137
www.amiridis-savvidis.gr
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Μοντέλο

T7533CAP
W7534CAP 

Code : AD301-15

Ψυγειοκαταψύκτης NO-Frost
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Αυτή η συσκευή περιέχει συγκεκριμένη ποσότητα ψυκτικού ισοβουτανίου (R600a), ένα φυσικό 
αέριο με υψηλή περιβαλλοντική συμβατότητα, το οποίο είναι όμως εύφλεκτο.
Κατά τη μεταφορά και την εγκατάσταση της συσκευής φροντίστε να προφυλάξετε όλα τα μέρη 
του ψυκτικού κυκλώματος από ενδεχόμενη ζημιά. 
Η διαρροή ψυκτικού από τους σωλήνες μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη ή τραυματισμό 
των ματιών. Σε περίπτωση που εντοπιστεί διαρροή, πρέπει να απομακρύνετε οποιαδήποτε 
πηγή γυμνής φλόγας ή πιθανές πηγές ανάφλεξης και να αερίσετε το δωμάτιο που βρίσκεται η 
συσκευή για αρκετά λεπτά.

•   Προκειμένου να αποφευχθεί η δημιουργία εύφλεκτου μείγματος αερίου-αέρα σε περίπτωση 
διαρροής του κυκλώματος ψύξης, το μέγεθος του δωματίου στο οποίο πρόκειται να τοποθετηθεί 
η συσκευή πρέπει να είναι ανάλογο της ποσότητας του ψυκτικού υγρού. Το δωμάτιο πρέπει 
να διαθέτει χώρο 1m3 για κάθε 8g ψυκτικού R600a μέσα στη συσκευή. Η ποσότητα ψυκτικού 
αναφέρεται στην πινακίδα τύπου που βρίσκεται στο εσωτερικό της συσκευής.

•   Μην θέτετε ποτέ τη συσκευή σε λειτουργία στην περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις βλάβης. 
Εάν έχετε αμφιβολίες, συμβουλευτείτε τον προμηθευτή σας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Μόνο για μοντέλα με R600a)

Συμβατό με RoHS (Οδηγία 2002/95/EC)
Το προϊόν αυτό είναι φιλικό προς το περιβάλλον και απαλλαγμένο από τα 
στοιχεία Pb, Cd, Cr+6, Hg, PBB και PBDE, σύμφωνα με την Οδηγία.

Απόρριψη μεταχειρισμένου ηλεκτρικού και ηλεκτρο-νικού εξοπλισμού

Η σημασία του συμβόλου που βρίσκεται επάνω στο προϊόν, το εξάρτημα ή τη 
συσκευασία του υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως οικιακό
απόβλητο. Απορρίψτε αυτό το προϊόν στο κατάλληλο σημείο συλλογής για Περιέχει 
φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου που καλύπτονται από το πρωτόκολλο του Κιότο και
είναι ερμητικό σφραγισμένο.

ανακύκλωση αποβλήτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Με εφαρμογή στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με χωριστά συστήματα συλλογής για μεταχειρισμένες 
ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος, 
βοηθάτε στην πρόληψη πιθανών κινδύνων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίοι 
θα μπορούσαν να προκληθούν από ακατάλληλη απόρριψη του προϊόντος αυτού. Η ανακύκλωση 
των υλικών θα βοηθήσει στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων. Κατά συνέπεια, δεν πρέπει να 
απορρίπτετε τον παλιό ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό σας μαζί με τα οικιακά απόβλητα. Για 
πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε 
επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της πόλης σας, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών αποβλήτων 
ή το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ / ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Για την αποτροπή ενδεχόμενου κινδύνου τραυματισμού, πρόκλησης υλικών ζημιών ή λανθασμένης χρήσης της 
συσκευής, φροντίστε να τηρείτε τις ακόλουθες προφυλάξεις ασφαλείας. (Μετά την ανάγνωση των οδηγιών χρήσης, 
φυλάξτε τις σε ασφαλές μέρος σε περίπτωση που τις χρειαστείτε στο μέλλον). Θυμηθείτε να τις παραδώσετε στον 
επόμενο κάτοχο.

Προειδοποίηση

Μη συνδέετε πολλές συσκευές στην ίδια πρίζα.
• Αυτό μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση και πυρκαγιά.

Κρατήστε το καλώδιο ρεύματος μακριά από το πίσω μέρος του ψυγείου / καταψύκτη.
• Ένα κατεστραμμένο καλώδιο ρεύματος μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά λόγω υπερθέρμανσης.

Μην ψεκάζετε νερό απευθείας μέσα στο ψυγείο / καταψύκτη ή έξω από αυτό.
• Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.

Μην ψεκάζετε νερό στο εσωτερικό ή το εξωτερικό του ψυγείου / καταψύκτη.
• Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης ή πυρκαγιάς.

Μη λυγίζετε υπερβολικά το καλώδιο ρεύματος ούτε να τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω του.
•  Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς. Αν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικαθίσταται αμέσως από τον 

κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπό του ή άλλον ειδικευμένο τεχνικό.

Μην πιάνετε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια.
• Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Μην τοποθετείτε δοχείο με νερό επάνω στη συσκευή.
• Εάν χυθεί νερό πάνω σε οποιοδήποτε από τα ηλεκτρικά μέρη, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

Μην τοποθετείτε το ψυγείο / καταψύκτη σε υγρό μέρος, όπου θα μπορούσε να πιτσιλιστεί με νερό.
• Εσφαλμένη μόνωση των ηλεκτρικών εξαρτημάτων μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μην αποθηκεύετε πτητικά και εύφλεκτα υλικά στο ψυγείο.
• Η αποθήκευση βενζίνης, διαλυτικού, οινοπνεύματος, αιθέρα, αερίου LP ή άλλων τέτοιων ουσιών μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.

Μην αποσυναρμολογήσετε, επισκευάσετε ή τροποποιήσετε τη συσκευή.
• Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ελαττωματική λειτουργία, πράγμα που μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό.

Τραβήξτε το φις του καλωδίου ρεύματος από την πρίζα προτού αντικαταστήσετε το εσωτερικό φως στο ψυγείο.
• Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
•  Μόνο το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μπορεί να αλλάξει το καλώδιο τροφοδοσίας και να πραγματοποιήσει οποιεσδήποτε 

άλλες επισκευές. Τυχόν εγκαταστάσεις και επισκευές που πραγματοποιούνται από μη εξουσιοδοτημένα άτομα μπορεί να 
θέσουν το χρήστη σε σοβαρό κίνδυνο.

Φροντίστε να γειώσετε τη συσκευή.
• Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης υλικών ζημιών και ηλεκτροπληξίας.

Εάν θέλετε να αποσύρετε το ψυγείο / καταψύκτη, φροντίστε πρώτα να αφαιρέσετε την πόρτα ή τα λάστιχα 
στεγανοποίησης.
• Με αυτόν τον τρόπο, αποτρέπετε τον κίνδυνο παγίδευσης ενός παιδιού στο εσωτερικό της συσκευής.

Φροντίστε να μην είναι φραγμένα τα ανοίγματα αερισμού στο περίβλημα ή το εσωτερικό της συσκευής.

Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλα μέσα για να επιταχυνθεί η διαδικασία απόψυξης, εκτός εκείνων που 
συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

Μην καταστρέφετε το ψυκτικό κύκλωμα.

Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές μέσα στα συρτάρια αποθήκευσης τροφίμων της συσκευής, εκτός αν 
συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

Προειδοποίηση Υποδεικνύει ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος τραυματισμού ή θανάτου

Προσοχή Υποδεικνύει ότι υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού ή υλικών ζημιών
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GR-2

Προσοχή

ΑΠΟΡΡΙΨΗ
ΤΟΠΟθΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΨΥγΕΙΟΥ / κΑΤΑΨΥκΤΗ
1. Αφήστε επαρκή χώρο γύρω από τη θέση όπου θα τοποθετήσετε το ψυγείο / 

καταψύκτη σε σταθερό, επίπεδο δάπεδο.
 •  Αν η συσκευή δεν στηρίζεται σε επίπεδη επιφάνεια, μπορεί να υπάρχουν ασυνήθιστοι 

θόρυβοι και η ψύξη να μην είναι επαρκής.
2. Καθαρισμός του ψυγείου / καταψύκτη.
 • Σκουπίστε και καθαρίστε το εσωτερικό και το εξωτερικό της συσκευής με ένα υγρό πανί.
3. Συνδέστε το ψυγείο / καταψύκτη σε μια πρίζα στον τοίχο, η οποία χρησιμοποιείται 

αποκλειστικά για αυτήν τη συσκευή.
 • Αυτή η συσκευή πρέπει να είναι σωστά γειωμένη.
4. Τοποθετήστε τα τρόφιμα στο ψυγείο / καταψύκτη.
 •  Συνιστάται να περιμένετε για 3~4 ώρες έως ότου ψυχθεί το εσωτερικό της συσκευής  

προτού τοποθετήσετε τρόφιμα στο εσωτερικό της.
5. Αφήστε απόσταση 50mm μεταξύ του ψυγείου και του τοίχου που βρίσκεται πίσω του.
 •   Όταν αυτός ο χώρος δεν είναι επαρκής, προκαλείται θόρυβος από κραδασμούς, αποδυνάμωση της ισχύος ψύξης και 

σπατάλη ενέργειας.
- Συνολική απόσταση που απαιτείται κατά τη χρήση.
Ανατρέξτε στο σχέδιο και τις διαστάσεις παρακάτω.

6. Το φις του ρεύματος πρέπει να είναι σε σημείο που να μπορείτε να το φτάσετε χωρίς να μετακινήσετε το ψυγείο.
7. Σε θερμοκρασία περιβάλλοντος κάτω από 10°C, το ψυγείο δεν μπορεί να έχει τέλεια απόδοση.

Μην αποθηκεύετε υπερβολική ποσότητα τροφίμων στη συσκευή.
•  Όταν ανοίξετε την πόρτα, μπορεί να πέσει κάποιο αντικείμενο και να προκαλέσει τραυματισμό ή υλικές ζημιές.
 Μην τοποθετείτε μπουκάλια ή οποιοδήποτε είδος γυαλιού στην κατάψυξη.
• Το δοχείο μπορεί να σπάσει και να προκαλέσει τραυματισμό.
Αν η πρίζα είναι χαλαρή, μην τοποθετήσετε το βύσμα του ρεύματος.
• Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Μην τραβάτε το καλώδιο του ρεύματος για να το βγάλετε από την πρίζα.
• Μπορεί να αποσυνδέσετε κάποιο καλώδιο και να προκαλέσετε βραχυκύκλωμα.
Μην τοποθετείτε αντικείμενα στο επάνω μέρος της συσκευής.
• Όταν ανοίξετε την πόρτα, μπορεί να πέσει κάποιο αντικείμενο και να προκαλέσει τραυματισμό ή υλικές ζημιές.
Μην αποθηκεύετε στο ψυγείο φαρμακευτικά προϊόντα, επιστημονικό υλικό ή άλλα ευαίσθητα στη θερμοκρασία προϊόντα.
• Προϊόντα που απαιτούν αυστηρό έλεγχο της θερμοκρασίας δεν πρέπει να φυλάσσονται στο ψυγείο.
Μην αφήνετε τα παιδιά να κρέμονται από την πόρτα.
Μην αγγίζετε δοχεία και τρόφιμα στον καταψύκτη με βρεγμένα χέρια.
• Μπορεί να προκληθούν κρυοπαγήματα.
Αφαιρέστε τυχόν ξένα σώματα από τους ακροδέκτες του βύσματος τροφοδοσίας.
• Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.
Μην τοποθετείτε το χέρι σας στο κάτω μέρος της συσκευής.
• Οι αιχμηρές άκρες μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό.
Μετά την αποσύνδεση της συσκευής, περιμένετε για τουλάχιστον πέντε λεπτά πριν τη συνδέσετε και πάλι στην πρίζα.
• Τυχόν ελαττωματική λειτουργία του καταψύκτη μπορεί να προκαλέσει υλικές ζημιές.
Εάν η συσκευή δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, βγάλτε το φις από την πρίζα.
• Οποιαδήποτε φθορά στη μόνωση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.
Μην αφήνετε τα παιδιά να αγγίζουν ή να παίζουν με τον πίνακα ελέγχου στο μπροστινό μέρος της συσκευής.
• Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με αυτήν τη συσκευή.
• Μην στέκεστε ή ακουμπάτε στο πλαίσιο της βάσης, στα συρόμενα μέρη, στην πόρτα και ούτω καθεξής.
•  Οι επισκευές και η συντήρηση της συσκευής πρέπει να γίνονται μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό. Εσφαλμένες επισκευές από μη 

εξουσιοδοτημένο άτομο αποτελούν πιθανή πηγή κινδύνου που μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για τον χρήστη της συσκευής.
•  Ποτέ μην βάζετε παγάκια ή γρανίτες κατευθείαν από την κατάψυξη στο στόμα σας. (Η χαμηλή θερμοκρασία μπορεί να 

προκαλέσει “ψυχρά εγκαύματα”.)

Προσοχή

Το ψυκτικό μέσο που χρησιμοποιείται στο ψυγείο / καταψύκτη και τα αέρια του μονωτικού υλικού απαιτούν ειδικές διαδικασίες απόρριψης. 
Βεβαιωθείτε ότι κανένας από τους σωλήνες στο πίσω μέρος συσκευής δεν έχει καταστραφεί πριν από την απόρριψη της συσκευής.
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Gr-3

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΨΥγΕΙΟΥ / κΑΤΑΨΥκΤΗ
Για να προετοιμάστε τη συσκευή σας για χρήση και για να ελέγξετε αν λειτουργεί σωστά, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

1. Τοποθετήστε όλα τα αφαιρούμενα ράφια και συρτάρια κατά τη διάρκεια μεταφοράς στις σωστές θέσεις.
2. Καθαρίστε το ψυγείο / καταψύκτη και τα εξαρτήματά του για να απομακρύνετε τη σκόνη που συσσωρεύτηκε κατά τη 

συσκευασία και την αποστολή.
3. Το εσωτερικό φως πρέπει να ανάβει όταν είναι ανοικτή η πόρτα του ψυγείου
4. Ρυθμίστε το θερμοστάτη στη χαμηλότερη θερμοκρασία και αφήστε το ψυγείο να λειτουργήσει για μία ώρα.  

Η κατάψυξη θα πρέπει να ψυχθεί ελαφρά και ο κινητήρας πρέπει να λειτουργεί ομαλά με ένα απαλό βουητό και χωρίς 
θόρυβο. Το ψυγείο / καταψύκτης λειτουργεί με έναν συμπιεστή που τίθεται “εντός και εκτός λειτουργίας” για τη διατήρηση της 
εσωτερικής θερμοκρασίας. Όταν ο συμπιεστής είναι καινούργιος απαιτείται να λειτουργήσει για χρονικό διάστημα έως και 
πέντε μήνες. Στη διάρκεια αυτής της περιόδου, μπορεί να είναι ελαφρώς θορυβώδης. Αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό και δεν 
αποτελεί ένδειξη σφάλματος.

5. Τοποθετήστε τα τρόφιμα όταν η θερμοκρασία του ψυγείου είναι αρκετά χαμηλή. Χρειάζονται μερικές ώρες μετά την έναρξη 
της λειτουργίας του ψυγείου για να φτάσει τη σωστή θερμοκρασία. Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, ελέγξτε την παροχή 
ηλεκτρικού ρεύματος. Αν το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας.

CE

Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και διατίθεται στην αγορά σύμφωνα με τις οδηγίες ΕΟΚ 2006/95/CE, 2004/108/
ΕΚ, και 96/57 

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο, ώστε να εξασφαλιστεί η μέγιστη ικανοποίηση από τη χρήση της συσκευής σας. 
Φυλάξτε το εγχειρίδιο σε ασφαλές μέρος σε περίπτωση που χρειαστεί να το συμβουλευτείτε. Για τα σχέδια που αναφέρονται στο
κείμενο που ακολουθεί, δείτε το φυλλάδιο στο πίσω μέρος του εγχειριδίου.

Προειδοποίηση

Φροντίστε να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά γειωμένη πρίζα
Για τη συσκευή :
•  Εάν χρησιμοποιείτε πρίζα με γειωμένους ακροδέκτες, δεν απαιτείται 

ξεχωριστή σύνδεση γείωσης.

Χρήση μη γειωμένης υποδοχής :
•  Συνδέστε το “γειωμένο καλώδιο” στην ατσάλινη πλάκα και θάψτε  

το στο έδαφος, σε βάθος τουλάχιστον 25cm.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΥθΥγΡΑΜΜΙΣΗ
Εάν το μπροστινό μέρος της συσκευής είναι σε ελαφρώς υψηλότερο επίπεδο από το πίσω μέρος, η πόρτα μπορεί να ανοίγει και 
να κλείνει πιο εύκολα.

1. Η συσκευή γέρνει προς τα αριστερά.
 Γυρίστε το αριστερό πόδι ρύθμισης προς την κατεύθυνση του βέλους έως ότου  

ευθυγραμμίσετε τη συσκευή.

2. Η συσκευή γέρνει προς τα δεξιά.
 Γυρίστε το δεξιό πόδι ρύθμισης προς την κατεύθυνση του βέλους έως ότου  

ευθυγραμμίσετε τη συσκευή.

25cm
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ΣΧΕΤΙκΑ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ
■ Η συσκευή αυτή έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση.

■ Χρησιμοποιήστε το διαμέρισμα του καταψύκτη 4 αστέρων
  - να καταψύξετε φρέσκα και μαγειρεμένα τρόφιμα,
  - για την αποθήκευση κατεψυγμένων προϊόντων και προϊόντων βαθιάς κατάψυξης,
  - για να φτιάχνετε παγάκια.

■ Χρησιμοποιήστε το διαμέρισμα της συντήρησης
 - για να αποθηκεύετε φρέσκα προϊόντα,
 - για να παγώνετε ποτά.

■ Η απόψυξη των διαμερισμάτων ψύξης και συντήρησης γίνεται αυτόματα.

■ Λόγω της κυκλοφορίας ψυχρού αέρα (σύστημα πολλαπλής ροής αέρα) διατηρείται ίδια θερμοκρασία σε κάθε ράφι του 
ψυγείου.

■ Ο ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου ή το κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας σας επιτρέπει να ρυθμίζετε τη θερμοκρασία του 
ψυγείου.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΙΖΑ
1. Περιμένετε 2 ώρες μετά την παράδοση προτού συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα, προκειμένου να διασφαλιστεί η 

απρόσκοπτη λειτουργία της.

2. Ελέγξτε την ετικέτα του προϊόντος που υπάρχει στο εσωτερικό τοίχωμα του ψυγείου για πληροφορίες για την τάση, το ψυκτικό 
υγρό καθώς και για άλλες πληροφορίες.

3. Η πρόσβαση στην πρίζα πρέπει να είναι εύκολη και η πρίζα να μην βρίσκεται πίσω από το ψυγείο.

4. Οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Η συσκευή πρέπει να γειώνεται 
σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς (σύνδεση μέσω ενός σωστά γειωμένου φις και πρίζας). Ο κατασκευαστής αποποιείται 
κάθε ευθύνη για βλάβες σε πρόσωπα και ζώα ή υλικές ζημιές που προκύπτουν από την μη συμμόρφωση με αυτήν την 
απαίτηση.

5. Στο κύκλωμα της πρίζας θα πρέπει να χρησιμοποιείται ασφάλεια 10Α ή μεγαλύτερης ονομαστικής τιμής.

6. Αν το βύσμα και η πρίζα είναι ασύμβατα, η πρίζα θα πρέπει να αντικατασταθεί από έναν ειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

7. Αν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικαθίσταται αμέσως από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπό του ή 
άλλον ειδικευμένο τεχνικό.

8. Μη χρησιμοποιείτε μπαλαντέζες, πολύπριζα, κλπ.
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ΠΕΡΙγΡΑΦΗ ΤΟΥ ΨΥγΕΙΟΥ ΣΑΣ

Συρτάρια (3EA)

Συρτάρι F “A”(2EA)

Γυάλινα ράφια F
(2EA)

Θήκη “J”(1EA)

Θήκη “R” (3EA)

Παράθυρο 
πολλαπλού 
αεραγωγού

Πολλαπλός αεραγωγός
Κουμπί ρύθμισης 

θερμοκρασίας
Γυάλινο κάλυμμα 

συρταριού
λαχανικών (1EA)

Συρτάρι λαχανικών

Συρτάρι F “B”(1EA)

Ρυθμιζόμενο πόδι

AD301-15(그).indd   5 2012-09-05   오후 2:13:56



GR-6

ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ κΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡγΙΑ

ΣΥΡΤΑΡΙ F A
ΕΠΑΝω ΣΥΡΤΑΡΙ
-  Τοποθετήστε τη θήκη 
για τα παγάκια στην 
αριστερή πλευρά του 
επάνω συρταριού για 
να έχετε γρήγορα πάγο.

-  Αποθήκευση 
κατεψυγμένων 
τροφίμων.

ΜΕΣΑΙΟ ΣΥΡΤΑΡΙ
-  Αποθήκευση 
κατεψυγμένων 
τροφίμων.

ΣΥΡΤΑΡΙ F B
Αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων.

ΡΑΦΙΑ
ΘΗΚΗ “R”
-   Εκεί τοποθετείτε την αυγοθήκη ή μικρά μπουκάλια φαγητό, 

συσκευασμένα ποτά, δοχεία μπαχαρικών, κλπ.
-  Αποθήκευση μπουκαλιών μπύρας, ποτών σε μικρά μπουκάλια, κλπ.
ΘΗΚΗ “J”
- Αποθήκευση μεγάλων μπουκαλιών ποτών, χυμών, κλπ.
- Τακτοποιήστε τα ποτά με τη χρήση του “ΟΔΗΓΟΥ ΜΠΟΥΚΑΛΙΩΝ”.

ΣΥΡΤΑΡΙ 
ΛΑΧΑΝΙΚωΝ 

Διατηρεί τα λαχανικά 
φρέσκα.

ΡΑΦΙΑ
Χρησιμοποιούνται για 

την από-
θήκευση τροφίμων 

ημέρας.
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ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ
ΣΗΜΕΙωΣΗ:  δεν ισχύει για το Η.Β. 

Electrical disconnection : remove the plug from the mains, or (if applicable) disconnect the two-pole circuit breaker 
upstream from the socket.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
-  Η συσκευασία είναι πλήρως ανακυκλώσιμη, όπως επιβεβαιώνεται από το σύμβολο της ανακύκλωσης. Ακολουθήσετε τους 

τοπικούς κανονισμούς απόρριψης.

- Η συσκευή κατασκευάζεται από επαναχρησιμοποιήσιμα υλικά.

-  Όταν αποφασίσετε να απορρίψετε αυτό το προϊόν, ελέγξτε αν έχετε αποσυνδέσει το καλώδιο από το ρεύμα. Στη συνέχεια κόψτε 
το καλώδιο και απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους διάθεσης αποβλήτων.

-  Αυτό το προϊόν δεν περιέχει CFC (το κύκλωμα ψύξης περιέχει R134a ή R-600a). Χρησιμοποιεί ψυκτικό υγρό R-600a ή R134a. 
Ελέγξτε την ετικέτα του συμπιεστή στο πίσω μέρος της συσκευής ή την ετικέτα κατάταξης προϊόντος στο εσωτερικό του ψυγείου 
για να δείτε ποιο ψυκτικό μέσο χρησιμοποιείται στο ψυγείο σας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
1.  Παρά το γεγονός ότι το προϊόν αυτό ελέγχθηκε προσεκτικά πριν από τη συσκευασία, ελέγξτε το προϊόν για τυχόν ζημιές και 

δείτε αν κλείνουν σωστά οι πόρτες.  Τα παράπονα πρέπει να υποβάλλονται στο κατάστημα λιανικής πώλησης μέσα σε 24 
ώρες από την παράδοση του προϊόντος.

2. Οδηγίες εγκατάστασης (7 σχήματα παρακάτω) 

3.  Κρατήστε τα ενδεχομένως επικίνδυνα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, κλπ.), μακριά από τα παιδιά για να 
αποτραπεί ο κίνδυνος παγίδευσης και ασφυξίας.

Διατηρήστε τον 
περιβάλλοντα χώρο ξηρό
και καλά αεριζόμενο.

Καθαρίστε το εσωτερικό
με ένα υγρό πανί.

Αφήστε απόσταση 
μεγαλύ-τερη των 5cm 
από το επάνω μέρος για 
εξαερισμό.

Το βέλτιστο εύρος τιμών
θερμοκρασίας είναι- 
+16°C έως 32°C

32

Περιμένετε 2 ώρες 
προτού συνδέσετε το
ψυγείο στην πρίζα 

2 Hrs.

γΕΝΙκΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Ελέγξτε για τυχόν ζημιές και 
δείτε αν κλείνουν σωστά οι 
πόρτες.

Δεν επιτρέπονται γυάλινα 
μπουκάλια στα διαμερίσματα
της κατάψυξης. Τα μπουκάλια
μπορεί να σπάσουν.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή 
κοντά σε πηγή θερμότητας.

Διατηρήστε ανοιχτούς 
τους αεραγωγούς.
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Τα παγάκια και οι γρανίτες 
δεν πρέπει να καταναλώνο-
νται αμέσως μόλις βγουν από
την κατάψυξη. Μπορεί 
να προκαλέσουν “ψυχρά 
εγκαύματα.

Μην επιτρέπετε στα παιδιά
να παίζουν ή να κρύβονται
στο ψυγείο για να αποτραπεί 
ο κίνδυνος παγίδευσης και 
ασφυξίας.

Πάντα να βγάζετε το φις από 
την πρίζα πριν από κάθε 
εργασία καθαρισμού και 
συντήρησης.

Αν το καλώδιο ρεύματος 
έχει υποστεί ζημιά, πρέπει 
να αντικαθίστανται από 
τον κατασκευαστή, τον 
αντιπρόσωπό του ή άλλον 
ειδικευμένο τεχνικό για την 
αποτροπή ενδεχόμενου 
κινδύνου.

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ θΕΡΜ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Αυτό το ψυγείο έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε θερμοκρασία περιβάλλοντος που καθορίζεται από την κατηγορία του, 
η οποία αναγράφεται στην πινακίδα κατάταξης.

ΣΗΜΕΙωΣΗ
Η εσωτερική θερμοκρασία μπορεί να επηρεαστεί από παράγοντες όπως η θέση του ψυγείου, η θερμοκρασία περιβάλλοντος και 
η συχνότητα ανοίγματος της πόρτας. 

Κλιματική κατηγορία Θερμοκρασία περιβάλλοντος από…έως
SN +10°C έως +32°C

N +10°C έως +32°C

ST +10°C έως +38°C

T +10°C έως +43°C

[ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ]

■ Μοντέλο : RN-331N, RN-271N

“ Max ” Σημαίνει ότι και οι θερμοκρασίες και στα δύο διαμερίσματα είναι ψυχρότερες από την κεντρική θέση

Center Σημαίνει ότι υπάρχουν κανονικές θερμοκρασίες αποθήκευσης.

“ Min ” Σημαίνει ότι η θερμοκρασία στα διαμέρισμα ψύξης και συντήρησης είναι μεγαλύτερες από αυτήν της κεντρικής θέσης

(ΚΟΥΜΠΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ)

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ κΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ κΑΤΑΨΥΞΗΣ
Συνδέστε το φις στην πρίζα παροχής ρεύματος (περιμένετε τουλάχιστον 2 ώρες μετά την παράδοση).
Ανατρέξτε στην ενότητα “Πριν από τη σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο”) Τα τρόφιμα πρέπει να τοποθετούνται 3 με 4 ώρες
μετά την έναρξη της λειτουργίας ψύξης.
- Το εσωτερικό φως ανάβει όταν η πόρτα είναι ανοικτή.
- Ο συμπιεστής λειτουργεί και ξεκινά την ψύξη.
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■ Μοντέλο : Tύπος κουμπί ρύθμισης

1.  Εάν θέλετε να αλλάξετε τη θερμοκρασία του διαμερίσματος, περιστρέψτε τον επιλογέα θερμοκρασίας. Μπορείτε επίσης να 
ρυθμίσετε τη θερμοκρασία ως εξής.

(Μονάδα : °C)

ΒΗΜΑ MIN (Ελάχ.) Center (Μεσαί α θέση) Max (Μέγ.)

ΘΕΡΜ. 7 3 -1

                                                                                                      
2.  Η κατάλληλη θερμοκρασία αποθήκευσης είναι στην κεντρική θέση του διακόπτη, σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 16°C έως 

32°C.

 ΣΗΜΕΙωΣΗ : Αρχικά, οι θερμοκρασίες και των δύο διαμερισμάτων ορίζονται στη θέση “MID” αυτόματα.

LOW HIGH

MID

(ΚΟΥΜΠΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ)

Το κουμπί έχει τρεις θέσεις ρύθμισης, από LOW έως
HIGH.

Για κανονική χρήση χρησιμοποιήστε (ΘΕΣΗ “MID”)[ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ]

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙκΑ ΜΕ ΤΗΝ ΨΥΞΗ κΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟθΗκΕΥΣΗ
1. Ακολουθήστε τα χρονικά διαστήματα αποθήκευσης που υποδεικνύονται από την κατασκευάστρια εταιρία κατεψυγμένων 

τροφίμων. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευασία είναι ανέπαφη.
2.  Εξοικονόμηση ενέργειας : ελαχιστοποιήστε τη συχνότητα ανοίγματος της πόρτας, αποθηκεύοντας μαζί ίδια ή παρόμοια 

τρόφιμα.
3.  Τρόφιμα κατάλληλα για κατάψυξη : κρέας, πουλερικά, φρέσκα ψάρια, λαχανικά, φρούτα, γαλακτοκομικά προϊόντα, ψωμί, 

αρτοσκευάσματα, προ-μαγειρεμένα γεύματα.
4.  Τρόφιμα ακατάλληλα για κατάψυξη : μαρούλια, ραδίκια, σταφύλια, ολόκληρα μήλα και αχλάδια, λιπαρά κρέατα.
5.  Όταν καταψύχετε μόνοι σας τρόφιμα, φροντίστε να τα συσκευάζετε σε κατάλληλες ποσότητες. Για να καταψύξετε καλύτερα τα 

τρόφιμα φροντίστε να μην υπερβαίνετε τις ακόλουθες ποσότητες:
 - φρούτα και λαχανικά : έως 1kg,
 - κρέας : έως 2,5kg. 
6.  Ζεματίστε τα λαχανικά μετά το πλύσιμο και την κοπή τους. (2-3 λεπτά σε βραστό νερό. Στη συνέχεια, ψύξτε τα γρήγορα σε 

κρύο νερό. Όταν χρησιμοποιείτε ατμομάγειρα ή φούρνο μικροκυμάτων, ακολουθήστε τις οδηγίες λειτουργίας).
7.  Διατηρείτε τις συσκευασίες στεγνές έτσι ώστε να μην καταψύχονται μαζί.
8.  Καταψύχετε τα νωπά τρόφιμα ξεχωριστά από τα ήδη κατεψυγμένα τρόφιμα.
9.  Μην αλατίζετε ή καρυκεύετε τα φρέσκα τρόφιμα ούτε να ζεματίζετε τα λαχανικά πριν από την κατάψυξη. Τα υπόλοιπα τρόφιμα 

μπορεί να είναι ελαφρώς αλατισμένα ή καρυκευμένα. Η ένταση της γεύσης ορισμένων μπαχαρικών μπορεί να αλλάξει.
10.  Χρησιμοποιήστε υλικά ή δοχεία κατάλληλα για κατάψυξη, προκειμένου να αποφευχθεί η απώλεια ποιότητας.
11.  Σημειώστε το περιεχόμενο και την ημερομηνία κατάψυξης πάνω στις συσκευασίες.  

Μην υπερβαίνετε το χρονικό διάστημα αποθήκευσης που υποδεικνύεται για να διατηρήσετε την ποιότητα των τροφίμων.
12.  Μην καταψύχετε μπουκάλια ή δοχεία με ανθρακούχα ποτά, επειδή μπορεί να εκραγούν.
13.  Βγάλτε όσο φαγητό απαιτείται για απόψυξη. Παρασκευάστε το όσο το δυνατόν πιο γρήγορα μετά την απόψυξη. 

ΟΤΑΝ ΑγΟΡΑΖΕΤΕ κΑΤΕΨΥγΜΕΝΑ
1.  Βεβαιωθείτε ότι η συσκευασία είναι άθικτη (ενδεχόμενη φθορά μπορεί να χαλάσει τα τρόφιμα). Οι διογκωμένες συσκευασίες 

ή οι συσκευασίες που φέρουν υγρούς λεκέδες μπορεί να μην έχουν αποθηκευτεί σωστά ή να έχουν αποψυχθεί εν μέρει.
2.  Φροντίστε να αγοράζετε τα κατεψυγμένα τρόφιμα λίγο πριν πάτε στο ταμείο και να τα μεταφέρετε σε μονωμένες σακούλες.
3.  Τοποθετήστε τα τρόφιμα στην κατάψυξη όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.
4.  Μην επαναψύχετε ξεπαγωμένα τρόφιμα. Καταναλώστε τα μέσα σε 24 ώρες.
5.  Τηρήστε τα στοιχεία που αφορούν την ημερομηνία κατανάλωσης και αποθήκευσης.
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κΑθΑΡΙΣΜΟΣ
1. Φροντίστε να αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα παροχής ρεύματος.
2. Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά. Καθαρίζετε κατά διαστήματα με ένα σφουγγάρι βρεγμένο σε χλιαρό νερό.  

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε απορρυπαντικό με ουδέτερο pH. Ξεπλύνετε και στεγνώστε με μαλακό πανί.
3. Σκουπίστε το εξωτερικό του ψυγείου με ένα μαλακό πανί βρεγμένο με νερό.
4. Καθαρίζετε περιοδικά την μπροστινή γρίλια και το ψυγείο στο πίσω μέρος με μία ηλεκτρική σκούπα ή βούρτσα 

ΕκΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡγΙΑΣ γΙΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ
1. Αδειάστε το ψυγείο και τους θαλάμους κατάψυξης.
2. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα ρεύματος.
3. Καθαρίστε και στεγνώστε και τα δύο διαμερίσματα.
4. Αφήστε τις πόρτες ανοιχτές για να εμποδίσετε τη δημιουργία δυσάρεστων οσμών. 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ
Προτού επικοινωνήσετε με τη τμήμα εξυπηρέτησης μετά την πώληση:
1. Προσπαθήστε να διορθώσετε το πρόβλημα (διαβάστε την ενότητα “Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων”).
2. Επανεκκινήστε τη συσκευή για να εξακριβώσετε αν το σφάλμα επαναλαμβάνεται. Εάν η βλάβη παραμένει, θέστε τη συσκευή 

εκτός λειτουργίας και δοκιμάστε ξανά μετά από μία ώρα. 
3. Αν η βλάβη εξακολουθεί να υπάρχει, τότε επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών, αναφέροντας:
 - τη φύση του προβλήματος,
 - τον αριθμό μοντέλου της συσκευής,
 - πλήρη διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και τον κωδικό περιοχής.

ΣΗΜΕΙωΣΗ :  οι αλλαγές κατεύθυνσης ανοίγματος της πόρτας που πραγματοποιούνται από την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης 
Πελατών δεν καλύπτονται από τους όρους της εγγύησης.

ΟΔΗγΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
1. Η συσκευή δεν λειτουργεί. Ελέγξτε:
 - αν υπάρχει διακοπή ρεύματος,
 - αν το φις έχει τοποθετηθεί σωστά,
 - (αν υπάρχει) σύνδεση με διπολικό διακόπτη,
 - αν υπάρχει βλάβη στην πρίζα,
 - διορθώστε τη ρύθμιση της θερμοκρασίας.
2. Η θερμοκρασία στο εσωτερικό των θαλάμων ψύξης δεν είναι αρκετά χαμηλή, Ελέγξτε:
 - αν οι πόρτες κλείνουν σωστά,
 - αν η συσκευή έχει τοποθετηθεί κοντά σε πηγή θερμότητας,
 - αν ο επιλογέας θερμοκρασίας του ψυγείου / καταψύκτη είναι στη σωστή θέση,
 - αν εμποδίζεται η κυκλοφορία του αέρα.
3. Η θερμοκρασία του θαλάμου συντήρησης είναι πάρα πολύ χαμηλή. Ελέγξτε:
 - αν θέλει διόρθωση η ρύθμιση της θερμοκρασίας.
4. Το εσωτερικό λαμπάκι δεν ανάβει. Ανατρέξτε στο σημείο 1 και, στη συνέχεια:
 - αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα του ρεύματος.
 - ελέγξτε το λαμπάκι και αντικαταστήστε το, αν είναι απαραίτητο (μεγ. 25W)
 - για να αλλάξετε τη λάμπα, αφαιρέστε πρώτα το κάλυμμα της λάμπας, τραβώντας το επάνω μέρος προς τα εμπρός.
 - αφαιρέστε τη λάμπα και αντικαταστήστε την.
 - τέλος, επανατοποθετήστε το κάλυμμα της λάμπας στη θέση του.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΣκΕΥΑΣΙΑΣ
Όλα τα υλικά είναι φιλικά προς το περιβάλλον! Μπορούν να απορριφθούν ή να καούν σε εγκατάσταση αποτέφρωσης χωρίς 
κίνδυνο! Σχετικά με τα υλικά: Τα πλαστικά μπορούν να ανακυκλωθούν και αναγνωρίζονται ως εξής:

■ PE : για το πολυαιθυλένιο, π.χ. το εξωτερικό περίβλημα και τις σακούλες στο εσωτερικό.
■ PS : για το αφρό πολυστυρένιου, π.χ. τα αφρώδη υλικά, τα οποία είναι όλα χωρίς χλωροφθοράνθρακες.

Τα χαρτόνια είναι κατασκευασμένα από ανακυκλωμένο χαρτί και πρέπει να απορρίπτονται σε χώρο ανακύκλωσης παλιών 
χαρτιών.
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ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΛΙΩΝ ΣΥΣκΕΥΩΝ
Για περιβαλλοντικούς λόγους, οι ψυκτικές συσκευές πρέπει να απορρίπτονται σωστά. Αυτό ισχύει για την παλιά συσκευή σας, 
αλλά και για τη νέα, όταν φθάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής της.
Προειδοποίηση! Πριν από την απόρριψη των παλιών συσκευών, πρέπει να αφαιρέσετε ή να καταστρέψετε όλα τα συστήματα 
μανδάλωσης. Αυτό εξαλείφει τον κίνδυνο παγίδευσης παιδιών που παίζουν μέσα στη συσκευή (κίνδυνος ασφυξίας!) ή να θέσουν 
τους εαυτούς τους σε άλλες απειλητικές για τη ζωή τους καταστάσεις.

Απόρριψη :
• Η συσκευή δεν επιτρέπεται να απορρίπτεται μαζί με οικιακά απόβλητα ή ογκώδη απορρίμματα.
• Το ψυκτικό κύκλωμα, ιδιαίτερα ο εναλλάκτης θερμότητας στο πίσω μέρος της συσκευής, μπορεί να είναι κατεστραμμένα.
•  Πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα ή τις θέσεις συλλογής μπορείτε να λάβετε από τις τοπικές αρχές που είναι υπεύθυνες 

για τα απορρίμματα ή το δημαρχείο της πόλης σας.

ΣΗΜΕΙωΣΗ

Η λάμπα και ο συναγερμός του ψυγείου μπορούν να τεθούν εκτός λειτουργίας ακόμα και αν οι πόρτες δεν είναι τελείως κλειστές.

ΣημείωΣη :   Η άκρη της πόρτας του ψυγείου και της μπροστινής πλευρά του θαλάμου μπορεί να είναι ζεστά. Αυτό είναι 
φυσιολογικό και έχει ως σκοπό την αποτροπή σχηματισμού συμπύκνωσης. 
Ο ήχος βρασμού νερού στο εσωτερικό του κυκλώματος ψύξης είναι φυσιολογικός.

ΕγκΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΣΤΑΤΗ
Ο αποστάτης διατηρεί μια ελάχιστη απόσταση από τον τοίχο, εξασφαλίζοντας απρόσκοπτο εξαερισμό.
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ΔΗΛωΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦωΣΗΣ CE
Το προιόν αυτό συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των παρακάτω οδηγιών:
EMC-Directive: 2004 / 108 / EC
Low Voltage Directive: 2006 / 95 / EC
Οι παραπάνω οδηγίες δηλώνουν το συγκεκριμένο μοντέλο
Συμμορφώνεται με τα παρακάτω πρότυπα:
EN 55014-1: 2000/+A1: 2001/+A2: 2002
EN 55014-2: 1997+A1: 2001
EN 61000-3-2: 2000/+A2: 2005
EN 61000-3-3: 1995/+A1: 2001/+A2: 2005
EN 60335-2-24: 2003+A11: 2004+A1: 2004+A12: 2006+A2: 2006+A13: 2008
EN 62233: 2008

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
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Ποσειδώνος 45 - Τ.Κ. 18344 – Μοσχάτο - Αθήνα
    Τηλ: 210-9402064 – Fax: 210-9402137
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