Οδηγίες χρήσης
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Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε
τη συσκευή. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες χρήσης για μελλοντική αναφορά.
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Προειδοποιήσεις ασφαλείας
Το κεφάλαιο αυτό περιγράφει σημαντικά θέματα ασφαλείας για την αποτροπή
τραυματισμών ή καταστροφής περιουσίας. Πρέπει να κατανοήσετε πλήρως το
παρακάτω κείμενο (λογότυπο, εικονίδιο) και να τηρείτε τις προειδοποιήσεις
ασφαλείας.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Υποδεικνύει μια επικίνδυνη κατάσταση η οποία, αν δεν αποφευχθεί, θα οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.

Υποδεικνύει μια επικίνδυνη κατάσταση η οποία, αν δεν αποφευχθεί, θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
Υποδεικνύει μια επικίνδυνη κατάσταση η οποία, αν δεν αποφευχθεί, θα μπορούσε να οδηγήσει σε ελαφρύ ή μέτριο τραυΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ

Σύμβολα απαγόρευσης

Σύμβολα προειδοποίησης

Σύμβολα σημείωσης

Τα σύμβολα υποδεικνύουν απαγόρευση και οι συγκεκριμένες
ενέργειες δεν επιτρέπονται. Η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες
μπορεί να προκαλέσει ζημιές στο προϊόν ή να θέσει σε κίνδυνο
την προσωπική ασφάλεια των χρηστών.

Τα σύμβολα υποδεικνύουν θέματα που πρέπει να τηρούνται και
οι συγκεκριμένες ενέργειες πρέπει να εκτελούνται αυστηρά σύμφωνα με τις απαιτήσεις λειτουργίας. Η μη συμμόρφωση με τις
οδηγίες μπορεί να προκαλέσει ζημιές στο προϊόν ή να θέσει σε
κίνδυνο την προσωπική ασφάλεια των χρηστών.

Τα σύμβολα υποδεικνύουν θέματα που χρειάζονται προσοχή και
ενέργειες που απαιτούν ειδική προσοχή. Απαιτούνται οι κατάλληλες προφυλάξεις διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ελαφρύς ή
μέτριος τραυματισμός, ή ζημιές στο προϊόν.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
--- Διατηρήστε τα ανοίγματα εξαερισμού ανοιχτά και απαλλαγμένα από εμπόδια, στο περίβλημα της συσκευής ή
στην ενσωματωμένη κατασκευή.
--- Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλα μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης, εκτός από
αυτά που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
--- Μην προκαλείτε ζημιές στο κύκλωμα του ψυκτικού υγρού.
--- Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές μέσα στις θήκες αποθήκευσης τροφίμων της συσκευής,
παρά μόνο αν είναι του τύπου που συνιστάται από τον κατασκευαστή.
--- Η συσκευή πρέπει να αποσυνδέεται από την πρίζα μετά από κάθε χρήση και πριν την εκτέλεση συντήρησης
από το χρήστη της συσκευής.
--- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες
φυσικές, αισθητικές ή νοητικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, παρά μόνο αν παρακολουθούνται ή
καθοδηγούνται σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
-- Τα παιδιά πρέπει να παρακολουθούνται ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.
--- Εάν το καλώδιο ρεύματος υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικαθίσταται από τον κατασκευαστή, τον τεχνικό αντιπρόσωπό του ή από άλλο εξειδικευμένο άτομο για να αποφεύγονται οι κίνδυνοι.
--- Η απόρριψη του ψυγείου πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για τη χρήση εύφλεκτων
εκρηκτικών αερίων και ψυκτικού υγρού.
--- Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη της συσκευής όσον αφορά το εύφλεκτο ψυκτικό
υγρό και τα εκρηκτικά αέρια.
--- Πριν από την απόρριψη της συσκευής, αφαιρέστε τις πόρτες για να αποτρέψετε την παγίδευση παιδιών.
--- Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και παρόμοιες εφαρμογές, όπως:
– Σε επαγγελματικούς χώρους κουζίνας σε καταστήματα, γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα.
– Σε φάρμες και από πελάτες σε ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και άλλα περιβάλλοντα που παρέχουν υπηρεσίες διαμονής.
– Σε εγκαταστάσεις που παρέχουν διαμονή και πρωινό.
– Σε εφαρμογές κέτερινγκ και παρόμοιες εφαρμογές που δεν αφορούν λιανικές πωλήσεις.
- Μην αποθηκεύετε εκρηκτικές ουσίες, όπως δοχεία αεροζόλ με εύφλεκτα προωθητικά αέρια, σε αυτή τη συσκευή.
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Προειδοποιήσεις ασφαλείας
Το κεφάλαιο αυτό περιγράφει σημαντικά θέματα ασφαλείας για την αποτροπή
τραυματισμών ή καταστροφής περιουσίας. Πρέπει να κατανοήσετε πλήρως το
παρακάτω κείμενο (λογότυπο, εικονίδιο) και να τηρείτε τις προειδοποιήσεις ασφαλείας.

Προειδοποιήσεις για το ηλεκτρικό ρεύμα

Για να αποσυνδέσετε το ψυγείο από το ρεύμα, μην τραβάτε το καλώδιο ρεύματος.
Πιάστε καλά το φις και βγάλτε το από την πρίζα απευθείας.
Προσέξτε να μην κάνετε οποιαδήποτε ζημιά στο καλώδιο ρεύματος, έτσι ώστε να
εξασφαλίζεται η ασφαλής χρήση, και μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή όταν το
καλώδιο είναι κατεστραμμένο ή το φις είναι φθαρμένο.
Το φθαρμένο ή κατεστραμμένο καλώδιο ρεύματος πρέπει να αντικαθίσταται σε
σημεία τεχνικής εξυπηρέτησης που είναι εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.

Χρησιμοποιήστε τριπολική πρίζα αποκλειστικής χρήσης, η οποία είναι 1 ΟΑ ή περισσότερο. Η πρίζα ρεύματος δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από κοινού με άλλες
ηλεκτρικές συσκευές.
Το καλώδιο ρεύματος πρέπει να είναι σταθερά συνδεδεμένο στην πρίζα, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά. Βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρόδιο γείωσης της
πρίζας είναι συνδεδεμένο σε μια αξιόπιστη γείωση.

Το ψυγείο λειτουργεί με τάση ηλεκτρικού ρεύματος 220-240V/50Hz και οι διακυμάνσεις της τάσης πάνω από το εύρος 220-240± 10%V θα προκαλέσουν δυσλειτουργία ή ακόμα και ζημιά. Για αυτό το λόγο, πρέπει να τοποθετείται ένας αυτόματος
ρυθμιστής τάσης 750 W σε σειρά με την τάση ρεύματος.
Σε περίπτωση διαρροής του αερίου ή άλλων εύφλεκτων αερίων, κλείστε τη βαλβίδα
διαρροής αερίου και, στη συνέχεια, ανοίξτε τις πόρτες και τα παράθυρα. Μην αποσυνδέσετε το ψυγείο και άλλες ηλεκτρικές συσκευές, καθώς ένας σπινθήρας μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

Για μεγαλύτερη ασφάλεια, δεν συνιστάται να τοποθετείτε ρυθμιστές, βραστήρες,
φούρνους μικροκυμάτων και άλλες συσκευές στο επάνω μέρος του ψυγείου, εκτός
από αυτές που συνιστώνται από τον κατασκευαστή. Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές
συσκευές στον αποθηκευτικό χώρο τροφίμων.
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Προειδοποιήσεις ασφαλείας
Το κεφάλαιο αυτό περιγράφει σημαντικά θέματα ασφαλείας για την αποτροπή τραυματισμών ή καταστροφής περιουσίας. Πρέπει να κατανοήσετε πλήρως το παρακάτω
κείμενο (λογότυπο, εικονίδιο) και να τηρείτε τις προειδοποιήσεις ασφαλείας.

Σχετικές προειδοποιήσεις για τη χρήση

Απαγορεύεται η αποσυναρμολόγηση ή η αντικατάσταση εξαρτημάτων του ψυγείου. Απαγορεύεται η καταστροφή των σωλήνων ψυκτικού και η επισκευή και συντήρηση του ψυγείου πρέπει να πραγματοποιούνται από επαγγελματίες.
Ένα κατεστραμμένο καλώδιο ρεύματος πρέπει να αντικαθίσταται από τον κατασκευαστή,
το τμήμα συντήρησης ή ανάλογους επαγγελματίες, για να αποφεύγονται κίνδυνοι.

Δεν πρέπει να υπάρχουν εμπόδια γύρω από τις συσκευές ή την ενσωματωμένη δομή,
ενώ πρέπει να διατηρείται καλός εξαερισμός.
Τα κενά ανάμεσα στις πόρτες του ψυγείου και ανάμεσα στις πόρτες και το σώμα του ψυγείου οργανισμός είναι μικρά, προσέξτε να μη βάζετε τα χέρια σας σε αυτά τα σημεία για
να μην πιαστούν τα δάχτυλά σας. Κλείνετε απαλά την πόρτα του ψυγείου για να μην πέσουν τα αντικείμενα που βρίσκονται μέσα.
Μην πιάνετε τα τρόφιμα ή τα δοχεία στο θάλαμο κατάψυξης όταν το ψυγείο λειτουργεί και
ειδικότερα τα μεταλλικά δοχεία προκειμένου να αποφύγετε τα κρυοπαγήματα.

Μην αφήνετε τα παιδιά να εισέλθουν ή να ανέβουν πάνω στο ψυγείο για να αποφύγετε
την παγίδευσή τους μέσα στο ψυγείο ή τον τραυματισμό τους από πτώση.
Μην ψεκάζετε και μην πλένετε το ψυγείο και μην το τοποθετείτε σε υγρά μέρη όπου είναι
εύκολο να πέσει νερό πάνω του, ώστε να μην επηρεαστεί η ηλεκτρική μόνωση του ψυγείου.

Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο ψυγείο καθώς μπορεί να πέσουν όταν ανοιγοκλείνετε την πόρτα και να προκαλέσουν τυχαίους τραυματισμούς.
Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ή καθαρισμού. Μη
συνδέσετε τον ψυγειοκαταψύκτη στο ρεύμα αν δεν περάσουν πέντε λεπτά από την αποσύνδεση ή τη διακοπή ρεύματος για να αποφύγετε ζημιές στον αεροσυμπιεστή λόγω των
διαδοχικών εκκινήσεων.
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Προειδοποιήσεις ασφαλείας
Το κεφάλαιο αυτό περιγράφει σημαντικά θέματα ασφαλείας για την αποτροπή τραυματισμών ή καταστροφής περιουσίας. Πρέπει να κατανοήσετε πλήρως το παρακάτω
κείμενο (λογότυπο, εικονίδιο) και να τηρείτε τις προειδοποιήσεις ασφαλείας.

Προειδοποιήσεις που σχετίζονται με την τοποθέτηση αντικειμένων

Μην τοποθετείτε εύφλεκτα, εκρηκτικά, πτητικά και πολύ διαβρωτικά στοιχεία στο ψυγείο για να αποφύγετε ζημιές στο προϊόν ή ατυχήματα πυρκαγιάς.

Εύφλεκτα

Εκρηκτικά

Διαβρωτικά

Μην τοποθετείτε εύφλεκτα αντικείμενα κοντά στο ψυγείο για να αποφύγετε πυρκαγιές.
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Βιολογικά

Το προϊόν αυτό είναι οικιακό ψυγείο και είναι κατάλληλο μόνο για την αποθήκευση
τροφίμων. Σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα, τα οικιακά ψυγεία δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς, όπως η αποθήκευση αίματος, φαρμάκων ή βιολογικών προϊόντων.
Μην αποθηκεύετε και μην τοποθετείτε ξηρό πάγο στο ψυγείο.

Κατάψυξη
Μπύρα

Μην τοποθετείτε αντικείμενα όπως εμφιαλωμένα ή σφραγισμένα δοχεία υγρών όπως
μπουκάλια μπύρας και αναψυκτικών στην κατάψυξη για να αποφύγετε σπάσιμο και
άλλες απώλειες.

Προειδοποιήσεις που σχετίζονται με την απόρριψη
Το ψυκτικό και το αφρώδες υλικό από κυκλοπεντάνιο του R600a είναι εύφλεκτα υλικά και τα ψυγεία που πετιούνται ψυγεία πρέπει να απομονώνονται από πηγές φωτιάς και δεν πρέπει να καίγονται. Το ψυγείο πρέπει να παραδίδεται σε εξειδικευμένες εταιρείες ανακύκλωσης για επεξεργασία για να αποφευχθούν ζημιές στο περιβάλλον ή άλλοι κίνδυνοι.

Αφαιρέστε την πόρτα από το ψυγείο και τα ράφια, τα οποία πρέπει να διατεθούν σωστά για να
αποφύγετε τα ατυχήματα των παιδιών που εισέρχονται και παίζουν στο ψυγείο.
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Οδηγίες εγκατάστασης
Τοποθέτηση

Έναρξη
Τοποθέτηση

Το ψυγείο πρέπει να τοποθετείται σε
έναν καλά αεριζόμενο εσωτερικό χώρο
και το δάπεδο πρέπει να είναι επίπεδο
και σταθερό (αν το ψυγείο δεν είναι σταθερό, περιστρέψτε το ροδάκι ευθυγράμμισης προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να οριζοντιωθεί).
Πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το ψυγείο,
αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και τα
κάτω μαξιλαράκια, αφρολέξ και ταινίες μέσα
από το ψυγείο, και σχίστε την προστατευτική μεμβράνη στην πόρτα και στο
σώμα του ψυγείου.
Διατηρείτε το ψυγείο μακριά από
τη θερμότητα και αποφεύγετε το
άμεσο ηλιακό φως. Μην τοποθε745mm
τείτε το ψυγείο σε μέρη με υγρασία ή νερό για να αποφύγετε τη
σκουριά ή την υποβάθμιση της
μόνωσης.

833mm

1051mm

927mm

Αφήστε αρκετό χώρο για να εξασφαλίσετε
ότι είναι εφικτό το άνοιγμα και η αφαίρεση
των συρταριών. Οι διαστάσεις που εμφανίζονται είναι μόνο για αναφορά.

Έναρξη

Ο ελεύθερος χώρος πάνω από το ψυγείο πρέπει
να είναι μεγαλύτερος από 30 εκατοστά και οι αποστάσεις από τις δύο πλευρές και το πίσω μέρος
πρέπει να είναι μεγαλύτερες από 10 εκατοστά,
για να διευκολύνεται το άνοιγμα και το κλείσιμο
και η έκλυση θερμότητας. Σκουπίστε το εσωτερικό
και το εξωτερικό του ψυγείου με ένα ζεστό υγρό
πανί (προσθέστε μια μικρή ποσότητα απορρυπαντικού σε ζεστό νερό και σκουπίστε στο τέλος με
καθαρό νερό).

005

Το ψυγείο πρέπει να μείνει σε αδράνεια για μισή
ώρα πριν συνδέσετε το ηλεκτρικό ρεύμα 220-240V/
50Hz για να το θέσετε σε λειτουργία για πρώτη φορά.
Το ψυγείο πρέπει να λειτουργήσει 2 με 3 ώρες πριν
τοποθετήσετε νωπά ή κατεψυγμένα τρόφιμα. Το ψυγείο
πρέπει να λειτουργήσει για περισσότερο από 4 ώρες
πριν το καλοκαίρι δεδομένου ότι η θερμοκρασία του
περιβάλλοντος είναι υψηλή.
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Χειρισμός ψυγείου και λειτουργία κουμπιών
Οθόνη ενδείξεων

A

B

Γ

Δ

E

Κουμπιά
A. REF. TEMP (ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ)
B. FLEX. TEMP (ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ)
Γ. FRZ. TEMP (ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ)
Δ. MODE (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)
E. LOCK/UNLOCK (ΚΛΕΙΔΩΜΑ/ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑ)
Οθόνη
Την πρώτη φορά που θα τεθεί σε λειτουργία το ψυγείο, ανάβουν όλες οι ενδείξεις της οθόνης
για 3 δευτερόλεπτα ενώ ακούγεται ο χαρακτηριστικός ήχος έναρξης. Μετά από αυτό, η οθόνη
εμφανίζει τις κανονικές ενδείξεις (κατά την πρώτη εκκίνηση η ρύθμιση της θερμοκρασίας του
θαλάμου συντήρησης, του θαλάμου μεταβλητής θερμοκρασίας και του θαλάμου κατάψυξης
είναι 5°C, -18°C και -18°C, αντίστοιχα.
Εμφάνιση της κανονικής λειτουργίας
Εμφανίζεται ένας κωδικός βλάβης (επαναλαμβανόμενη εμφάνιση) όταν παρουσιαστεί μια βλάβη, ενώ όταν δεν υπάρχει πρόβλημα εμφανίζεται η ρύθμιση της θερμοκρασίας του θαλάμου
κατάψυξης.
Έλεγχος οθόνης
Στις κανονικές περιπτώσεις, η οθόνη θα εμφανίζει την ένδειξη LOCK (ΚΛΕΙΔΩΜΑ) και δεν θα
ανοίγει η πόρτα ούτε θα λειτουργούν τα κουμπιά για 30 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, θα
σβήσει όταν είναι σε ένδειξη κλειδώματος. Όταν η οθόνη είναι σβηστή, θα ανάψει κανονικά όταν
χρησιμοποιηθούν τα πλήκτρα. Όταν υπάρξει πρόβλημα της κατηγορίας "Ορατός κωδικός σφάλματος", η οθόνη θα ανάψει και στη συνέχεια θα σβήσει μετά από 30 δευτερόλεπτα.
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Κλείδωμα/Ξεκλείδωμα
Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο "LOCK/UNLOCK" (ΚΛΕΙΔΩΜΑ/ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑ) για 2 δευτερόλεπτα μετά από το ξεκλείδωμα και το σύστημα θα εισέλθει στην κατάσταση κλειδώματος
και θα ακουστεί ένα ηχητικό σήμα κλειδώματος.
Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο "LOCK/UNLOCK" (ΚΛΕΙΔΩΜΑ/ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑ) για 2 δευτερόλεπτα μετά από το κλείδωμα και το σύστημα θα εισέλθει στην κατάσταση ξεκλειδώματος
και θα ακουστεί ένα ηχητικό σήμα ξεκλειδώματος.
Το σύστημα μεταβαίνει στην κατάσταση κλειδώματος αυτόματα όταν δεν πατηθεί οποιοδήποτε
κουμπί λειτουργίας για 30 δευτερόλεπτα.
Εκτός από το συναγερμό ανοίγματος πόρτας και το συναγερμό βλάβης που μπορούν να απενεργοποιηθούν και από την κατάσταση κλειδώματος, οι ακόλουθες λειτουργίες κουμπιών πρέπει να γίνονται σε κατάσταση ξεκλειδώματος. Για οποιαδήποτε λειτουργία σε κατάσταση κλειδώματος, σε περίπτωση λάθος χειρισμού θα ακούγεται ένα ηχητικό σήμα.
Ρυθμίσεις του θαλάμου κατάψυξης
Ρύθμιση θερμοκρασίας του θαλάμου κατάψυξης
Πατήστε το πλήκτρο REF.TEMP (ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ) για να επιλέξετε την περιοχή της θερμοκρασίας ψύξης και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί REF.TEMP για ρυθμίσετε
τη θερμοκρασία του θαλάμου·συντήρησης. Η θερμοκρασία μειώνεται κατά 1°C με κάθε πάτημα
του πλήκτρου REF.TEMP. Πατήστε ξανά το κουμπί REF.TEMP μόλις η θερμοκρασία φτάσει
τους 2°C και η θερμοκρασία του θαλάμου συντήρησης έχει ρυθμιστεί στους 8°C. Η ρύθμιση της
θερμοκρασίας του θαλάμου συντήρησης μεταβάλλεται μεταξύ 2 -8°C, η οποία θα τεθεί σε ισχύ
κατά το κλείδωμα.
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Ρυθμίσεις του θαλάμου μεταβλητής θερμοκρασίας
Ρύθμιση θερμοκρασίας του θαλάμου μεταβλητής θερμοκρασίας
Πατήστε το κουμπί FLEX.TEMP (ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ) για να επιλέξετε την περιοχή της μεταβαλλόμενης θερμοκρασίας και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί FLEX.TEMP για
να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία του θαλάμου μεταβλητής θερμοκρασίας. Η θερμοκρασία μειώνεται κατά 1°C με κάθε πάτημα του κουμπιού FLEX.TEMP. Πατήστε ξανά το κουμπί FLEX.
TEMP μόλις η θερμοκρασία φτάσει τον -1°C και η μεταβλητή θερμοκρασία θαλάμου θα ρυθμιστεί στους -8°C. Η θερμοκρασία κυμαίνεται μεταξύ 2~8°C, η οποία θα τεθεί σε ισχύ μετά το
κλείδωμα.
Άνοιγμα/κλείσιμο του θαλάμου μεταβλητής θερμοκρασίας
Το πάτημα του πλήκτρου FLEX.TEMP για 4 δευτερόλεπτα, όταν έχει ενεργοποιηθεί η κατάσταση μεταβλητής θερμοκρασίας κάνει το σύστημα να εισέλθει στην κατάσταση κλεισίματος της
μεταβλητής θερμοκρασίας μέχρι να ακουστούν τρεις χαρακτηριστικοί ήχοι (μπιπ). Στη συνέχεια, η ένδειξη της θερμοκρασίας χώρου του θαλάμου μεταβλητής θερμοκρασίας εμφανίζει
την ένδειξη "OFF".
Αν κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο FLEX.TEMP για 4 δευτερόλεπτα, όταν η κατάσταση της
μεταβλητής θερμοκρασίας είναι απενεργοποιημένη, το σύστημα θα πραγματοποιήσει έξοδο
από την κατάσταση κλεισίματος της μεταβλητής θερμοκρασίας μέχρι να ακούσετε τρία μπιπ.
Στη συνέχεια, η λέξη "OFF" για τη μεταβλητή θερμοκρασία εξαφανίζεται, υποδεικνύοντας ότι ο
θάλαμος μεταβλητής θερμοκρασίας έχει ενεργοποιηθεί. Ο θάλαμος μεταβλητής θερμοκρασίας
επιστρέφει στην κανονική λειτουργία με την προεπιλεγμένη θερμοκρασία των 0°C.
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Ρυθμίσεις του θαλάμου κατάψυξης
Ρύθμιση της θερμοκρασίας του θαλάμου κατάψυξης
Πατήστε το κουμπί FRZ.TEMP (ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ) για να επιλέξετε την περιοχή
της θερμοκρασίας κατάψυξης και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί FRZ.TEMP για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία του θαλάμου·κατάψυξης. Η θερμοκρασία μειώνεται κατά 1°C με κάθε
πάτημα του κουμπιού FRZ.TEMP. Πατήστε ξανά το κουμπί FRZ.TEMP μόλις η θερμοκρασία
φτάσει τους -24°C και η θερμοκρασία του θαλάμου κατάψυξης έχει ρυθμιστεί στους -16°C. Η
ρύθμιση της θερμοκρασίας του θαλάμου συντήρησης μεταβάλλεται μεταξύ -24 και -16°C, η
οποία θα τεθεί σε ισχύ κατά το κλείδωμα.
Ρύθμιση λειτουργίας
Με το πάτημα του πλήκτρου "SUPER COOL" (ΣΟΥΠΕΡ ΨΥΞΗ) και "SUPER FRZ" (ΣΟΥΠΕΡ
ΚΑΤΑΨΥΞΗ), η αντίστοιχη λειτουργία θα αλλάξει κυκλικά ως εξής:
Όταν ο θάλαμος συντήρησης είναι σε λειτουργία: SUPER COOL→ SUPER FRZ→SUPER
COOL/SUPER FRZ→VACATION→NONE→SUPER COOL (ΣΟΥΠΕΡ ΨΥΞΗ→ΣΟΥΠΕΡ ΚΑΤΑΨΥΞΗ→ΣΟΥΠΕΡ ΨΥΞΗ→ΔΙΑΚΟΠΕΣ→ΚΑΜΙΑ→ΣΟΥΠΕΡ ΨΥΞΗ).
Όταν ο θάλαμος συντήρησης δεν είναι σε λειτουργία: SUPER FRZ→VACATION→NONE→
SUPER FRZ (ΣΟΥΠΕΡ ΚΑΤΑΨΥΞΗ→ΔΙΑΚΟΠΕΣ→ΚΑΜΙΑ→ΣΟΥΠΕΡ ΚΑΤΑΨΥΞΗ.
Στη λειτουργία SUPER COOL, ο θάλαμος συντήρησης τίθεται αυτόματα στην προεπιλεγμένη
θερμοκρασία των 2°C, ενώ μετά την έξοδο από τη λειτουργία SUPER COOL, η ρύθμιση θερμοκρασίας του θαλάμου συντήρησης θα επανέλθει σε αυτήν που υπήρχε πριν από τη λειτουργία
SUPER COOL. Στη λειτουργία SUPER FRZ , ο θάλαμος κατάψυξης τίθεται αυτόματα στην
προεπιλεγμένη θερμοκρασία των -24 °C, ενώ μετά την έξοδο από τη λειτουργία SUPER FRZ,
η ρύθμιση θερμοκρασίας του θαλάμου κατάψυξης θα επανέλθει σε αυτήν που υπήρχε πριν
από τη λειτουργία SUPER FRZ.
Λίστα κωδικών βλάβης
Κωδικός
σφάλματος
E1
E2
E3
E4
E5
E8
E6
E7
EH

Περιγραφή
Βλάβη του αισθητήρα θερμοκρασίας του θαλάμου συντήρησης
Βλάβη του αισθητήρα θερμοκρασίας του θαλάμου κατάψυξης
Βλάβη του αισθητήρα θερμοκρασίας του θαλάμου μεταβλητής θερμοκρασίας
Βλάβη του αισθητήρα απόψυξης του θαλάμου ψύξης
Βλάβη του αισθητήρα κατάψυξης και απόψυξης
Βλάβη του αισθητήρα απόψυξης μεταβλητής θερμοκρασίας
Βλάβη επικοινωνίας
Βλάβη στη θερμοκρασία κυκλοφορίας
Βλάβη αισθητήρα υγρασίας (εμφανίζεται μόνο 3 λεπτά κατά την ενεργοποίηση)
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Χαρακτηριστικά του ψυγείου
Ονομασίες των μερών

Θάλαμος συντήρησης

009

1. Ο θάλαμος συντήρησης είναι κατάλληλος για την αποθήκευση μιας ποικιλίας φρούτων,
λαχανικών, αναψυκτικών και άλλων τροφίμων που καταναλώνονται σύντομα.
2. Τα μαγειρεμένα φαγητά δεν θα πρέπει να τοποθετούνται στο θάλαμο συντήρησης μέχρι να
κρυώσουν σε θερμοκρασία δωματίου.
3. Τα τρόφιμα συνιστάται να σφραγίζονται προτού τοποθετηθούν στο ψυγείο. Τα γυάλινα ράφια
μπορούν να ρυθμιστούν προς τα πάνω ή προς τα κάτω για εύλογο χώρο αποθήκευσης και
εύκολη χρήση.

Θάλαμος κατάψυξης
1. Ο θάλαμος κατάψυξης χαμηλής θερμοκρασίας μπορεί να διατηρήσει τα τρόφιμα φρέσκα για
μεγάλο χρονικό διάστημα και χρησιμοποιείται κυρίως για την αποθήκευση κατεψυγμένων
τροφίμων και την παραγωγή πάγου.
2. Ο θάλαμος κατάψυξης είναι κατάλληλος για την αποθήκευση κρέατος, ψαριών, ρυζιού σε
μπάλες και άλλων τροφίμων που δεν πρόκειται να καταναλωθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα.
3. Τα κομμάτια κρέατος είναι προτιμότερο να κόβονται σε μικρά κομμάτια για εύκολη πρόσβαση. Σημειώστε ότι τα τρόφιμα πρέπει να καταναλώνονται μέχρι την ημερομηνία λήξης τους.
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Συντήρηση του ψυγείου
Καθάρισμα
Οι σκόνες πίσω από το ψυγείο και στο δάπεδο θα πρέπει να καθαρίζονται έγκαιρα για να βελτιώνεται η ψύξη
και η εξοικονόμηση ενέργειας. Το εσωτερικό του ψυγείου πρέπει να καθαρίζεται τακτικά ώστε να αποφεύγονται
οι μυρωδιές. Για το καθάρισμα, συνιστώνται μαλακές πετσέτες ή σφουγγάρι βουτηγμένο σε νερό και μη διαβρωτικά ουδέτερα απορρυπαντικά. Το ψυγείο θα πρέπει να καθαρίζεται στο τέλος με καθαρό νερό και στεγνό πανί.
Ανοίξτε την πόρτα για φυσικό στέγνωμα πριν ενεργοποιήσετε το ψυγείο.
Μη χρησιμοποιείτε σκληρές βούρτσες, χαλύβδινα σφαιρίδια καθαρισμού, συρμάτινες
βούρτσες, λειαντικά όπως οδοντόκρεμες, οργανικούς διαλύτες (όπως οινόπνευμα,
ασετόν, λάδι μπανάνας, κ.λπ.), βραστό νερό, όξινα ή αλκαλικά στοιχεία, για το καθάρισμα του ψυγείου δεδομένου ότι αυτά μπορούν να προκαλέσει ζημιές στην επιφάνεια
και το εσωτερικό του ψυγείου.
Μην ξεπλένετε με νερό, ώστε να μην επηρεαστεί η ηλεκτρική μόνωση. Χρησιμοποιήστε
ένα στεγνό πανί για το καθάρισμα των λαμπτήρων φωτισμού, του κουμπιού ελέγχου
θερμοκρασίας και των ηλεκτρικών εξαρτημάτων.
Αποσυνδέστε το ψυγείο από την πρίζα όταν πρόκειται να
κάνετε απόψυξη και καθάρισμα.

Απόψυξη
Το ψυγείο χρειάζεται απόψυξη όταν το στρώμα του πάγου στην επιφάνεια του εξατμιστή φτάσει τα 3 με 4 χιλιοστά.
Για να κάνετε απόψυξη, αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα και θέστε το θερμοστάτη στη θέση "OFF". Τοποθετήστε το δίσκο
περισυλλογής υγρών κάτω από τον εξατμιστή για να συλλέξετε το λιωμένο νερό. Μόλις λιώσει ο πάγος, πετάξτε το
λιωμένο νερό και στεγνώστε το εσωτερικό του ψυγείου. Το ψυγείο μπορεί στη συνέχεια να επανεκκινηθεί περιστρέφοντας τον θερμοστάτη στην επιθυμητή ρύθμιση.
Μη χρησιμοποιείτε μεταλλικά σκεύη ή ηλεκτρικές συσκευές θέρμανσης για την απόψυξη, ώστε να μην
προκληθεί ζημιά στη συσκευή. Αφαιρέστε τα τρόφιμα και τοποθετήστε τα σε ένα δροσερό μέρος κατά την
απόψυξη πριν αφαιρέσετε τα συρτάρια και άλλα αξεσουάρ.

Διακοπή χρήσης
Τα τρόφιμα μπορούν να διατηρηθούν για μια-δυο ώρες ακόμα και το καλοκαίρι σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.
Συνιστάται να μειώσετε τη συχνότητα που ανοίγετε την πόρτα και μη βάζετε φρέσκα τρόφιμα στην κατάψυξη.
Αποσυνδέστε το ψυγείο από το ρεύμα αν δεν πρόκειται να το χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα ή για
να το καθαρίσετε. Αφήστε ανοιχτή την πόρτα για να αποφύγετε τις άσχημες οσμές.
010

Πριν μετακινήσετε το ψυγείο, αφαιρέστε όλα τα αντικείμενα από το ψυγείο και στερεώστε τα γυάλινα χωρίσματα, τις
θήκες για τα φρούτα και τα λαχανικά και τα συρτάρια της κατάψυξης με ταινία, για την περίπτωση που ανοίξει η πόρτα κατά τη μετακίνηση. Μη γυρίζετε το ψυγείο ανάποδα, μην τοποθετείτε οριζόντια και μην τραντάζετε το ψυγείο.
Η γωνία μεταφοράς δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 45°.
Συνιστάται να λειτουργεί συνεχώς το ψυγείο από τη στιγμή που θα τεθεί σε λειτουργία. Μη
μετακινείτε το ψυγείο αν δεν υπάρχει συγκεκριμένος λόγος, για να μην επηρεαστεί η διάρκεια ζωής της συσκευής.
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Συχνές ερωτήσεις
Τα παρακάτω απλά ζητήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν από το χρήστη. Καλέστε το
τμήμα εξυπηρέτησης μετά την πώληση αν δεν επιλυθούν τα προβλήματα.

Δυσλειτουργία

Οσμή

Τα τρόφιμα στο θάλαμο
κατάψυξης παγώνουν
πάρα πολύ.

Ελέγξτε αν το ψυγείο είναι συνδεδεμένο και παίρνει ρεύμα.
Χαμηλή τάση.
Διακοπή ρεύματος ή πεσμένη ασφάλεια.

Τα τρόφιμα με οσμές πρέπει να συσκευάζονται προσεκτικά.
Ελέγξτε αν τα τρόφιμα είναι χαλασμένα.
Ελέγξτε αν το εσωτερικό χρειάζεται καθάρισμα.

Ελέγξτε αν ο θερμοστάτης έχει ρυθμιστεί πολύ χαμηλά.
Ελέγξτε αν τρόφιμα που περιέχουν νερό έχουν τοποθετηθεί
μέσα στο γυάλινο διαμέρισμα.

Λειτουργία για πολλή
ώρα του συμπιεστή

Είναι φυσιολογικό το ψυγείο να λειτουργεί για περισσότερη ώρα
το καλοκαίρι, όταν η θερμοκρασία είναι υψηλότερη.
Μην τοποθετείτε παρά πολλά τρόφιμα στην κατάψυξη.
Μην τοποθετείτε φαγητά μέχρι να κρυώσουν.
Συχνό άνοιγμα της πόρτας του ψυγείου.
Παχύ στρώμα πάγου (είναι απαραίτητο να γίνει απόψυξη)

Η πόρτα του ψυγείου
δεν κλείνει κανονικά.

Η πόρτα της κατάψυξης έχει κολλήσει από συσκευασίες.·
Υπερβολική ποσότητα τροφίμων.
Γείρετε το ψυγείο.

Δυνατοί θόρυβοι

Ελέγξτε αν τα τρόφιμα είναι τοποθετημένα επίπεδα και αν το
ψυγείο είναι επίπεδο.
Ελέγξτε αν το ψυγείο έχει τοποθετηθεί σωστά.

Συμβουλές για τη θερμότητα:
◆ Το περίβλημα του ψυγείου μπορεί να εκπέμπει θερμότητα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, ειδικά το καλοκαίρι. Αυτό
προκαλείται από την ακτινοβολία του συμπυκνωτή και είναι ένα φυσιολογικό φαινόμενο.
◆ Συμπύκνωση υδρατμών: Αυτό το φαινόμενο παρουσιάζεται στην εξωτερική επιφάνεια και στα λάστιχα των πορτών του
ψυγείου όταν η υγρασία του περιβάλλοντος είναι μεγάλη. Αυτό είναι ένα φυσιολογικό φαινόμενο και μπορείτε να σκουπίσετε τους υδρατμούς με μια στεγνή πετσέτα.
◆ Ήχος ροής αέρα: Τα ψυκτικά μέσα που κυκλοφορούν στους αγωγούς ψυκτικού παράγουν ήχο και τριξίματα, κάτι που
είναι φυσιολογικό και δεν επηρεάζει την ψύξη.
◆ Βόμβος: Παράγεται βόμβος από το συμπιεστή, ειδικά κατά την εκκίνηση ή τον τερματισμό του.
◆ Μεταλλικός ήχος: Η ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ή η ηλεκτρική βαλβίδα μεταγωγής παράγει έναν μεταλλικό ήχο, το οποίο
είναι ένα φυσιολογικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει τη λειτουργία.
◆ Ο θάλαμος συντήρησης παγώνει και ξεπαγώνει περιοδικά (δημιουργούνται σταγόνες νερού στο πίσω μέρος του θαλάμου
συντήρησης κατά την απόψυξη), το οποίο είναι φυσιολογικό.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ 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 οι 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

Με την παρούσα, η Αμοιρίδης-Σαββίδης Α.Ε., δηλώνει ότι η παρούσα συσκευή
συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές διατάξεις των παρακάτω
οδηγιών:
• Την Οδηγία 2014/30/EΕ σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα
• Την Oδηγία 2014/35/ΕΚ σχετικά με το ηλεκτρολογικό υλικό που προορίζεται να
χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων τάσεως
• Την Oδηγία 2011/65/ΕΕ για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε
ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό
• Την Οδηγία 2009/125/ΕΚ σχετικα με τονκαθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού
όσον αφορά τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα
* Αναλυτικό αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης υπάρχει στο www.morris.gr

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
Αμοιρίδης – Σαββίδης Α.Ε.

• 17ης Νοεμβρίου 87Α – T.K. 55534 – Πυλαία, Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310-944944, Fax: 2316-006650
• Ποσειδώνος 45 – Τ.Κ. 18344 – Μοσχάτο, Αθήνα
Τηλ: 210 9402064, Fax: 210 9402137
• support@funai.gr
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