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ΨΥΓΕΙΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΜΟΝΤΕΛΟ: S7      SD250

ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ή
ηλεκτροπληξίας κατά τη χρήση του ψυγείου,
ακολουθήστε τις βασικές οδηγίες που ακολουθούν:

● Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν τη χρήση.

● ΚΙΝΔΥΝΟΣ ή ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος παγίδευσης παιδιών.

Η παγίδευση και η ασφυξία των παιδιών μέσα στο ψυγείο δεν είναι πρόβλημα του
παρελθόντος. Άχρηστα ή παρατημένα ψυγεία είναι ακόμα επικίνδυνα, ακόμα και ‘’αν
αποθηκεύονται στην αποθήκη για λίγο μόνο καιρό’’.

● Πριν πετάξετε τον παλιό σας καταψύκτη ή ψυγείο: Βγάλτε την πόρτα. Αφήστε τα

ράφια στην θέση τους, έτσι ώστε τα παιδιά να μην μπορούν να σκαρφαλώσουν εύκολα
μέσα.

● Ποτέ μην αφήνετε παιδιά να λειτουργούν, να παίζουν, ή να μπουσουλάνε μέσα στο

ψυγείο.
● Ποτέ μην καθαρίζετε τα μέρη του ψυγείου με εύφλεκτα υγρά. Τα αέρια μπορούν να

δημιουργήσουν πυρκαγιά ή έκρηξη..
● Ποτέ μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε βενζίνη ή άλλες εύφλεκτα αέρια ή υγρά μέσα σε

αυτό ή σε οποιοδήποτε άλλο ψυγείο. Τα αέρια μπορούν να δημιουργήσουν πυρκαγιά ή
έκρηξη.

-Κρατήστε αυτές τις οδηγίες-

Προειδοποιήσεις Ασφαλείας

1. Πριν βάλετε στην πρίζα το ψυγείο ελέγξτε την ηλεκτρική τάση να ταιριάζει με αυτή
της συσκευής. Το καλώδιο ρεύματος πρέπει να έχει δική του ξεχωριστή πρίζα,
γιατί μπορεί να προκληθεί υπερφόρτωση της ασφάλειας.

2. Μη αποθηκεύετε εύφλεκτα υλικά όπως, βενζίνη, υγραέριο, κόλλα κ.τ.λ. μέσα στο ψυγείο.
3. Μην βρέχετε το ψυγείο με νερό, γιατί μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
4. Εάν διαρρεύσει αέριο από το κύκλωμα, μην βγάλετε ή βάλετε το φις στην πρίζα. Μπορεί

να προκληθούν σπινθήρες και να δημιουργηθεί ολέθρια πυρκαγιά.
5. Εάν το καλώδιο ρεύματος είναι χαλασμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον

κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο ή από κάποιο εξουσιοδοτημένο τεχνικό με σκοπό την
αποφυγή κινδύνων.

6. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Φροντίστε τα ανοίγματα του ψυγείο να αερίζονται επαρκώς στον
χώρο τοποθέτησης, και το σημείο τοποθέτησης να είναι καθαρό από εμπόδια.

7. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ : Μην χρησιμοποιείτε θερμαντικές συσκευές ή άλλα μέσα για να να
επιταχύνετε την απόψυξη, γιατί μπορεί να προκληθεί ζημιά.

8. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τρυπήσετε ή καταστρέψετε το ψυκτικό κύκλωμα.
9. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές μέσα στον χώρο

αποθήκευσης τροφών της συσκευής, εκτός εάν είναι ειδικά κατασκευασμένες για τέτοια
χρήση

10. Αυτή η συσκευή δεν είναι φτιαγμένη για χρήση από μικρά παιδιά ή ανάπηρα άτομα
εκτός και αν εποπτεύονται από κάποιο υπεύθυνο άτομο, που θα βεβαιώνει πως θα
χρησιμοποιήσουν τη συσκευή με ασφάλεια.

11. Η συσκευή χρησιμοποιεί εύφλεκτο ψυκτικό. Η εγκατάσταση, ο χειρισμός και η επισκευή
πρέπει να ταιριάζουν με τους διεθνείς κανονισμούς ασφαλείας.

12. Η συσκευή χρησιμοποιεί εύφλεκτο αέριο. Η διάθεση πρέπει να ταιριάζει με τους διεθνείς
κανονισμούς.
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

◇ Πριν χρησιμοποιήσετε το ψυγείο σας

● Βγάλτε τα εξωτερικά και εσωτερικά υλικά συσκευασίας.

● Πριν συνδέσετε το ψυγείο στο ρεύμα, αφήστε το να μείνει όρθιο για 2 λεπτά. Αυτό μπορεί να

ελαττώσει την πιθανότητα δυσλειτουργίας στο σύστημα ψύξης που μπορεί να προκληθεί από

την μεταφορά.

● Καθαρίστε την επιφάνεια με χλιαρό νερό χρησιμοποιώντας ένα μαλακό ύφασμα.

◇ Εγκαθιστώντας το ψυγείο σας

● Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να εντοιχίζεται.

● Τοποθετήστε το ψυγείο σας σε πάτωμα που είναι αρκετά δυνατό να υποστηρίξει το ψυγείο όταν

είναι τελείως γεμάτο. Για να ανυψώσετε το ψυγείο σας, ρυθμίστε τα ποδαράκια στη βάση του

ψυγείου.

● Αφήστε τουλάχιστον 12 εκ. κενό στο πίσω μ έρος και στα πλαϊνά του ψυγείου, που να

επιτρέπουν τον σωστό αερισμό για να κρυώνει ο συμπιεστής.

● Τοποθετήστε το ψυγείο μακριά από το φως του ηλίου και από πηγές θερμότητας (θερμάστρες,

σόμπες, καλοριφέρ κ.τ.λ.). Το φως του ηλίου μπορεί να επηρεάσει την ακρυλική επένδυση και οι

πηγές θέρμανσης μπορεί να αυξήσει την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος. Το πολύ κρύο και

οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να προκαλέσουν τη μη σωστή λειτουργία του ψυγείου.

● Αποφύγετε να τοποθετήσετε το ψυγείο σε υγρές περιοχές.

● Τοποθετήστε το ψυγείο σε δική του αποκλειστική και σωστά εγκατεστημένη και γειωμένη πρίζα.

Κάτω από οποιαδήποτε περίσταση, μην κόψετε ή βγάλετε την τρίτη ακίδα ( γείωση) από το

καλώδιο ρεύματος. Οποιαδήποτε ερώτηση που αφορά ρεύμα ή γείωση πρέπει να απευθύνεται

σε εγκεκριμένο ηλεκτρολόγο ή σε εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών.

● Αφού τοποθετήσετε το ψυγείο στην πρίζα, αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για 2-3 ώρες πριν

τοποθετήσετε τρόφιμα στο εσωτερικό του.

◇ Ηλεκτρικές συνδέσεις

Αυτό το ψυγείο πρέπει να είναι σωστά γειωμένο για την ασφάλειά σας. Το καλώδιο ρεύματος αυτής
της συσκευής είναι εφοδιασμένο μ ε ένα φις μ ε τρεις ακίδες που ταιριάζει στις πρίζες τοίχου τύπου
σούκο, για να ελαχιστοποιήσει τις πιθανότητες ηλεκτροπληξίας.

Το ψυγείο λειτουργεί με τάση 220~240 Volt AC ~/50Hz σε πρίζα τύπου σούκο.

Η πρίζα πρέπει να είναι σε εμφανές σημείο πίσω από το ψυγείο και να μην την αφήνετε εκτεθειμένη
για την αποφυγή ατυχήματος.

Ποτέ μ ην κλείνετε το ψυγείο τραβώντας το καλώδιο. Πάντα να πιάνετε από το φις και να τραβάτε
ευθεία προς τα έξω από την πρίζα.

Μην χρησιμοποιείτε μπαλαντέζα ρεύματος με αυτό το ψυγείο. Εάν το καλώδιο ρεύματος είναι πολύ
κοντό, καλέστε έναν εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο να τοποθετήσει μια πρίζα κοντά στη συσκευή.

◇ Αλλάξτε τη κατεύθυνση ανοίγματος της πόρτας του ψυγείου σας

Αυτό το ψυγείο παρέχει την δυνατότητα να ανοίγουν οι πόρτες είτε από δεξιά είτε από αριστερά. Η

συσκευή παραδίδεται σε σας με την πόρτα να ανοίγει από τα αριστερά. Εάν θέλετε να κάνετε την

πόρτα να ανοίγει από δεξιά, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για να πάρετε οδηγίες.

Προειδοποίηση
Μη σωστή χρήση του γειωμένου καλωδίου μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Εάν

το καλώδιο ρεύματος είναι χαλασμένο, αντικαταστήστε το σε ένα εξουσιοδοτημένο
κέντρο επισκευών.
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΟ ΨΥΓΕΙΟ ΣΑΣ

◇ Ρυθμίστε την εσωτερική θερμοκρασία

● Για να ρυθμίσετε την εσωτερική θερμοκρασία, ρυθμίστε το διακόπτη θερμοκρασίας ανάλογα

με τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος ή την χρήση που θέλετε να κάνετε.

● Την πρώτη φορά που θα ανοίξετε τη συσκευή, ρυθμίστε την θερμοκρασία στο “6.”

● Οι τιμές θερμοκρασίας είναι από τη θέση "OFF” μέχρι τη θέση “6”. Μετά από 24 με 48 ώρες,

ρυθμίστε τη θερμοκρασία στην ρύθμιση που καλύπτει τις ανάγκες σας. Η ρύθμιση “3”

προορίζεται για χρήση του ψυγείου στο σπίτι και στο γραφείο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Εάν το ψυγείο δεν είναι στην πρίζα, έχει χάσει ενέργεια ή είναι κλειστό, πρέπει να περιμένετε 3 με 5

λεπτά πριν να επανεκκινήσετε τη μ ονάδα. Εάν δοκιμάσετε να επανεκκινήσετε πριν από αυτό το

χρόνο, το ψυγείο δεν θα ξεκινήσει.

◇ Το διαμέρισμα του καταψύκτη

● Αυτό το διαμέρισμα δημιουργήθηκε για να παράγει παγάκια και χαμηλή θερμοκρασία για

αποθήκευση (3-4 μέρες το πολύ) μερικών έτοιμων προπαρασκευασμένων τροφίμων.

● Η θερμοκρασία σε αυτό το διαμέρισμα δεν γίνεται τόσο κρύα που να παγώνει τα τρόφιμα με ασφαλή

τρόπο για μεγάλο διάστημα και δουλεύει άριστα εάν τα τρόφιμα τοποθετηθούν ήδη παγωμένα.

● Το διαμέρισμα του καταψύκτη δεν είναι αληθινός καταψύκτης και μπορεί να μην κρατάει το παγωτό

παγωμένο, ή να παγώνει αντικείμενα.

● Για αυτά τα αντικείμενα μ πορεί να χρησιμοποιηθεί μ ια πιο κρύα ρύθμιση, αλλά μ πορεί να

επηρεαστούν και τα άλλα τρόφιμα μέσα στο ψυγείο.

● Η πόρτα του καταψύκτη είναι ευαίσθητη στο να σπάσει από τον πάγο. Η εγγύηση δεν σας καλύπτει

σε αυτό το κομμάτι. Πρέπει να κάνετε απόψυξη όταν ο πάγος ξεπερνάει σε πάχος τα 7 χιλιοστά.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

◇ Απόψυξη του ψυγείου σας

Κάντε απόψυξη στο ψυγείο σας όταν σχηματιστεί πάγος πάχους περίπου 5 χιλιοστών. Ρυθμίστε το
διακόπτη θερμοκρασίας στη θέση “OFF”. Βγάλτε τα παγωμένα και ευαίσθητα τρόφιμα. Η απόψυξη
παίρνει συνήθως μ ερικές ώρες. Μετά την απόψυξη ξαναβάλτε το διακόπτη θερμοκρασίας στην
επιθυμητή θέση. Για να αποψύξετε γρήγορα βγάλτε όλα τα φαγητά από το ψυγείο και αφήστε την
πόρτα ανοιχτή. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε μαχαίρι ή άλλα μεταλλικά εργαλεία για να βγάλετε τον πάγο
από τον αποστακτήρα.

◇ Καθαρίζοντας το ψυγείο σας

● Ρυθμίστε το διακόπτη θερμοκρασίας στη θέση "OFF". Αποσυνδέστε το ψυγείο και βγάλτε όλα τα

τρόφιμα, τα ράφια και τους δίσκους.

● Πλύνετε τις εσωτερικές επιφάνειες με χλιαρό νερό και μαγειρική σόδα. Βάλτε 2 κουταλιές της

σούπας σόδα σε ένα λίτρο νερό.

● Πλύνετε τα ράφια και τους δίσκους με ήπια καθαριστικά.

● Το εξωτερικό μέρος του ψυγείου πρέπει να καθαρίζεται με ήπια καθαριστικά και χλιαρό νερό.

● Στύψτε καλά το ύφασμα ή το σφουγγάρι με το οποίο καθαρίζετε, όταν βρίσκεστε στις περιοχές

κοντά στους διακόπτες ή σε άλλα ηλεκτρικά μέρη.

● Πλύνετε το έξω μέρος με χλιαρό νερό και ήπιο καθαριστικό. Ξεπλύνετε καλά σκουπίστε τα υγρά

με ένα στεγνό ρούχο.

◇ Περίοδος διακοπών

● Σύντομες διακοπές: Αφήστε το ψυγείο να λειτουργεί όταν οι διακοπές είναι μικρότερες από τρεις

βδομάδες.

● Μεγάλες διακοπές: Εάν το ψυγείο δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για αρκετούς μήνες, βγάλτε

όλα τα τρόφιμα και αποσυνδέστε το από την πρίζα. Καθαρίστε και στεγνώστε πλήρως τον

εσωτερικό χώρο. Για να προλάβετε τις μυρωδιές και τη μούχλα, αφήστε την πόρτα ελαφρώς ανοιχτή



5

και εάν χρειαστεί τοποθετήστε ένα ύφασμα στην πόρτα για να αερίζεται το εσωτερικό.

◇ Μετακίνηση του ψυγείου σας

● Βγάλτε όλα τα τρόφιμα.

● Πιάστε όλα τα αντικείμενα που βρίσκονται στο ψυγείο με αυτοκόλλητη ταινία για ασφάλεια.

● Γυρίστε τις βίδες στη βάση για να ανέβει λίγο το ψυγείο σε ύψος και να αποφύγετε πιθανή

ζημιά.

● Κλείστε την πόρτα με αυτοκόλλητη ταινία.

● Σιγουρευτείτε πως το ψυγείο παραμένει στην όρθια στάση κατά τη μ εταφορά. Επίσης

προστατέψτε το εξωτερικό μέρος με μια κουβέρτα, ή κάτι παρόμοιο.

◇ Οδηγίες Εξοικονόμησης Ενέργειας

● Τοποθετήστε το ψυγείο στο πιο κρύο σημείο του δωματίου, μακριά από συσκευές που

παράγουν ζέστη. Τοποθετήστε το μακριά από το φως του ηλίου.

● Αφήστε τα ζεστά τρόφιμα να έρθουν σε θερμοκρασία δωματίου πριν τα τοποθετήσετε στο

ψυγείο. Η υπερφόρτωση του ψυγείου κάνει τον συμπιεστή να λειτουργεί περισσότερο.

● Να συσκευάζετε τα τρόφιμα σωστά και να σκουπίζετε την υγρασία από τον χώρο πριν τα

τοποθετήσετε μέσα στο ψυγείο.

Ο● αποθηκευτικός χώρος του ψυγείου δεν πρέπει να καλύπτεται από αλουμινόχαρτο ή πετσέτα

γιατί αυτό θα κάνει το ψυγείο λιγότερο αποδοτικό.

● Οργανώστε και βάλτε ταμπελάκια στα τρόφιμα για να μ ειώσετε τις φορές που ανοίγετε την

πόρτα του ψυγείου και τις εκτεταμένες αναζητήσεις. Πάρετε όσο το δυνατόν περισσότερα

πράγματα με ένα άνοιγμα και κλείστε την πόρτα όσο πιο γρήγορα γίνεται.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ ΨΥΓΕΙΟ ΣΑΣ

Μπορείτε να λύσετε πολλά συνηθισμένα προβλήματα εύκολα, αποφεύγοντας το κόστος μιας κλήσης

στην στο κέντρο επισκευών. Δοκιμάστε με τις λύσεις παρακάτω εάν μπορείτε να λύσετε το πρόβλημα

πριν καλέσετε τον τεχνικό.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ

Το ψυγείο δεν λειτουργεί. Δεν έχει συνδεθεί στο ρεύμα.

Η ασφάλεια κυκλώματος έχει πέσει ή έχει καεί.
Ο επιλογέας θερμοκρασίας του ψυγείου έχει
ρυθμιστεί στο "OFF".

Ανοιγοκλείνει συχνά. Η θερμοκρασία του δωματίου είναι μεγαλύτερη
από τη φυσιολογική.

Μεγάλη ποσότητα τροφίμων τοποθετήθηκε στο

ψυγείο.

Η πόρτα ανοίγει πολύ συχνά.

Η πόρτα δεν έχει κλείσει τελείως.

Ο επιλογέας θερμοκρασίας δεν έχει ρυθμιστεί

σωστά.

Το λαστιχάκι της πόρτας δεν απομονώνει σωστά.

Το ψυγείο δεν έχει καθαριστεί καλά.

Δονήσεις. Σιγουρευτείτε πως το ψυγείο είναι επίπεδο.

Το ψυγείο φαίνεται να κάνει πολύ θόρυβο. Ο ήχος τραντάγματος μπορεί να προέρχεται από
τη ροή του ψυκτικού, που είναι φυσιολογικό. Ανά
μερικές περιόδους μπορεί να ακούτε ήχους
κελαρύσματος που είναι από το ψυκτικό υγρό
που ρέει μέσα στο ψυγείο σας. Συστολή και
διαστολή των εσωτερικών τοιχωμάτων μπορεί να
προκαλέσει τριξίματα.

Η πόρτα δεν κλείνει σωστά. Το ψυγείο δεν είναι σε επίπεδο σημείο.

Η πόρτα έχει αλλάξει διεύθυνση και δεν
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τοποθετήθηκε σωστά.

Το λαστιχάκι που περιβάλει την πόρτα είναι

βρώμικο.

Τα ράφια, τα δοχεία ή τα καλάθια είναι εκτός
θέσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
Α.Μ.Π. 00510

(ΠΔ 117/2004)

Το προϊόν που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά υψηλών προδιαγραφών

και εξαρτήματα που μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.

Το σύμβολο υποδεικνύει ότι η ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, στο τέλος της ζωής τους,

θα πρέπει να μεταφέρονται σε ειδικούς χώρους απορριμμάτων, ξεχωριστά από τα σκουπίδια του σπιτιού

σας. Παρακαλούμε, ρωτήστε τον τοπικό σας δήμο για τον χώρο απόρριψης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών

συσκευών ή για τοποθεσία απόρριψης συσκευών προς ανακύκλωση.

Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν σημεία συγκέντρωσης χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και

ηλεκτρονικών συσκευών.

Παρακαλούμε, βοηθήστε μας να προστατέψουμε το περιβάλλον που ζούμε!

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

Αμοιρίδης – Σαββίδης Α.Ε.
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