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1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

1)   ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ―Αφιςτε αρκετά ανοίγματα για τον ςωςτό εξαεριςμό τθσ ςυςκευισ. 
2)   ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ ―Μθν χρθςιμοποιείτε μθχανικζσ διατάξεισ ι άλλα μζςα για να επιταχφνετε τθν 
διαδικαςία απόψυξθσ του ψυγείου, εκτόσ αυτϊν που προτείνονται από τον καταςκευαςτι του. 
3)   ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ ―Μθν προκαλείτε αλλοιϊςεισ ςτο κφκλωμα ψφξθσ. 
4)   ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ ― Μθν χρθςιμοποιείτε θλεκτρικζσ ςυςκευζσ ςτο εςωτερικό του καλάμου ψφξθσ, εκτόσ 
και αν αυτζσ προτείνονται από τον καταςκευαςτι. 
5) Ρριν προχωριςετε ςτθν ςυντιρθςθ τθσ ςυςκευισ, αποςυνδζςτε τθν από το ρεφμα. 
6) Αυτι θ ςυςκευι μπορεί να χρθςιμοποιθκεί από παιδιά θλικίασ 8 ετϊν και άνω και από άτομα με μειωμζνθ 
κινθτικι, νοθτικι ι αιςκθςιακι ικανότθτα, ι χωρίσ τθν απαραίτθτθ εμπειρία και γνϊςθ, εάν βρίςκονται υπό 
επίβλεψθ ι εάν τουσ ζχουν δοκεί οδθγίεσ για τθν αςφαλι χριςθ τθσ ςυςκευισ και ζχουν κατανοιςει τουσ 
πικανοφσ κινδφνουσ. Τα παιδιά δεν πρζπει να παίηουν με τθ ςυςκευι. Ο κακαριςμόσ και θ ςυντιρθςθ τθσ 
ςυςκευισ δεν πρζπει να εκτελοφνται από παιδιά χωρίσ τθν απαραίτθτθ επίβλεψθ. 
7) Για τθν αποφυγι κινδφνου, ςε περίπτωςθ που το καλϊδιο τροφοδοςίασ ρεφματοσ υποςτεί ηθμία, κα πρζπει 
να αντικαταςτακεί άμεςα, από τον καταςκευαςτι ι το επίςθμο κζντρο τεχνικισ εξυπθρζτθςθσ πελατϊν ι από 
ςχετικό ειδικευμζνο τεχνικό. 
8) Κατά τθν απόρριψθ τθσ ςυςκευισ, ακολουκιςτε τθν ιςχφουςα νομοκεςία. Η ςυςκευι περιζχει εφφλεκτο 
ψυκτικό μζςο και προωκθτικό αζριο. 
9) Ρριν τθν απόρριψθ τθσ ςυςκευισ, αφαιρζςτε τθν πόρτα από τθν ςυςκευι, για τθν αποφυγι πικανοφ 
εγκλειςμοφ παιδιοφ μζςα ςτθ ςυςκευι. 
10) Η ςυςκευι προορίηεται για οικιακι χριςθ ι παρόμοια χριςθ όπωσ παρακάτω: 
– κουηίνεσ προςωπικοφ ςε καταςτιματα, γραφεία και παραμφερισ επαγγελματικοφσ χϊρουσ. 
– αγροκτιματα και από πελάτεσ ςε ξενοδοχεία, πανδοχεία και λοιπά τουριςτικά καταλφματα. 
– ςε χϊρουσ που προςφζρουν υπθρεςίεσ φπνου και πρωινοφ 
– Σε τροφοδοςίεσ και παρόμοιεσ εφαρμογζσ που δεν ζχουν αντικείμενο τθν λιανικι πϊλθςθ. 
11) Μθν αποκθκεφετε μζςα ςτθ ςυςκευι εκρθκτικζσ φλεσ με εφφλεκτα προωκθτικά αζρια (π.χ. ςπρζι) 

ΟΡΟΙΑΔΗΡΟΤΕ ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΟΥ ΑΡΑΙΤΕΙ ΑΦΑΙΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΡΕΡΕΙ 
ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΠ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ. 

ΜΗΝ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΤΕ ΝΑ ΕΡΙΣΚΕΥΑΣΕΤΕ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ. ΥΡΑΧΕΙ ΣΟΒΑΟΣ  
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΟΡΛΗΞΙΑΣ 
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2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

2.1 Σοποθεςία 

Επιλζξτε ζνα χϊρο καλά αεριηόμενο με ςτακερό και ςκλθρό πάτωμα. Η μζςθ κερμοκραςία του χϊρου πρζπει 
να είναι μεταξφ των 16°C και 43°C. Μθν τοποκετείτε τθ ςυςκευι δίπλα ςε πθγζσ κερμότθτασ όπωσ φοφρνουσ, 
καυςτιρεσ και καλοριφζρ. Μθν εκκζτετε τθ ςυςκευι απευκείασ ςε θλιακό φωσ. Ρολφ χαμθλι εξωτερικι 
κερμοκραςία μπορεί να προκαλζςει δυςλειτουργία τθσ ςυςκευισ. Η ςυςκευι δεν είναι κατάλλθλθ για χριςθ 
ςε εξωτερικοφσ χϊρουσ, γκαράη κτλ. Μθν ςκεπάηετε τθ ςυςκευι με κάποιο κάλυμα. 
Κατά τθν εγκατάςταςθ τθσ ςυςκευισ, αφιςτε ελεφκερο χϊρο 10 εκ και από τισ 2 πλευρζσ, 10 εκ από το πίςω 
μζροσ και 30εκ από το πάνω. Αυτό κα επιτρζψει τον ψυχρό αζρα να κυκλοφορεί γφρω από τθ ςυςκευι και κα 
βελτιϊςει τθν απόδοςθ τθσ ψφξθσ. 
. 

2.2 Εγκατάςταςη 

Η πόρτα τθσ ςυςκευισ πρζπει να μπορεί να ανοίγει εντελϊσ όπωσ 
φαίνεται ςτο διπλανό ςχιμα. 
W×D≥1180×1150mm 

D 

W 

2.3 Ευθυγράμμιςη τησ ςυςκευήσ 

Ευκυγραμμίςτε ςωςτά τθ ςυςκευι με τα 2 ρυκμιηόμενα πόδια ςτο 
μπροςτά μζροσ τθσ. Αν θ ςυςκευι δεν είναι ςωςτά ευκυγραμμιςμζνθ 
θ πόρτα δεν κα κλείνει ςωςτά. 
Βεβαιωκείτε ότι τα πόδια ακουμποφν ςωςτά ςτο πάτωμα. Γυρνϊντασ  
τα προσ τθν φορά των δεικτϊν του ρολογιοφ τα χαλαρϊνετε, γυρνϊντασ 
τα αντίςτροφα τα ςφίγγετε. 

2.4 Καθαριςμόσ πριν τη χρήςη 

Κακαρίςτε το εςωτερικό τθσ ςυςκευισ με ελαφρφ διάλυμα μαγειρικισ ςόδασ. Ξεβγάλτε με ηεςτό νερό 
χρθςιμποιϊντασ ζνα ςφουγγάρι ι ζνα πανί. Κακαρίςτε τα ράφια και το ςυρτάρι με ηεςτό νερό και ςαποφνι και 
ςτεγνϊςτε τα καλά πριν τα βάλετε μζςα ςτθ ςυςκευι. Κακαρίςτε το εξωτερικό του ψυγείου με ζνα υγρό πανί.  
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ανατρζξτε ςτο τμιμα «Κακαριςμόσ τθσ ςυςκευισ». 
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2.5 Πριν χρηςιμοποιήςετε το ψυγείο 

Μθν προκαλείτε βλάβεσ ςτο καλϊδιο ρεφματοσ. Για λόγουσ αςφαλείασ μθν χρθςιμοποιείτε ποτζ τθ 
ςυςκευι με φκαρμζνο ι κατεςταμμζνο καλϊδιο ρεφματοσ. 
Για τθν αποφυγι βλάβθσ ςτθν ςυςκευι ι πικανότθτα πυρκαγιάσ, δεν πρζπει ποτζ να τοποκετείτε μζςα ςτο 
ψυγείο εφφλεκτα, εκρθκτικά, πτθτικά ι διαβρωτικά υλικά. 
Μθν αποκθκεφετε εφφλεκτα υλικά κοντά ςτο ψυγείο για τθν αποφυγι πυρκαγιάσ. 
Το προιόν αυτό είναι ψυγείο οικιακισ χριςθσ και είναι κατάλλθλο αποκλειςτικά για τθν αποκικευςθ 
τροφίμων. 
Σφμφωνα με τουσ εκνικοφσ κανονιςμοφσ, τα οικιακά δεν πρζπει να χρθςιμοποιοφνται για άλλουσ ςκοποφσ, 
όπωσ θ αποκικευςθ αίματοσ, φαρμάκων ι βιοχθμικϊν προιόντων.  
Μθν τοποκετείτε ςτθν κατάψυξθ υγρά εμφιαλωμζνα ςε γυάλινα ι μεταλλικά ςκεφθ (π.χ. μπφρεσ ι 
αναψυκτικά) για να αποφφγετε πικανά ατυχιματα.  
Ρριν τοποκετιςετε τρόφιμα ςτο ψυγείο, ενεργοποιιςτε το και περιμζνετε 24 ϊρεσ για να βεβαιωκείτε ότι 
λειτουργεί ςωςτά και να του επιτρζψετε να φτάςει ςτθν κατάλλθλθ κερμοκραςία. Δεν πρζπει να βάηετε 
πολλά τρόφιμα μζςα ςτο ψυγείο.. 

◆ Πριν την ςφνδεςη ςτο ρεφμα! 
Βεβαιωκείτε ότι θ πρίηα είναι ςυμβατι με το φισ του ψυγείου. 

◆ Πριν την λειτουργία! 
Ρεριμζνετε 2 ϊρεσ πριν βάλετε τθ ςυςκευι ςε λειτουργία. Το ψυκτικό υγρό χρειάηεται χρόνο για να 
θρεμιςει. 

2.6 Εςωτερικά εξαρτήματα 

Το ψυγείο ςασ πριλαμβάνει ράφια και κικεσ από γυαλί ι πλαςτικό. Ανάλογα με το μοντζλο μπορεί να 
υπάρχουν διάφοροι ςυνδυαςμοί αυτϊν.  
Θα πρζπει να τοποκετιςετε ζνα από τα γυάλινα ράφια μεγάλουμεγζκουσ ςτο κάτω οδθγό, ακριβϊσ πάνω 
από το καλάκι φροφτων και λαχανικϊν και να το διατθριςετε εκεί. 
Για να αφαιρζςετε ζνα ράφι τραβιξτε το προσ τα ζξω ζωσ ότου να μπορεί να ςτραφεί προσ τα πάνω ι προσ 
τα κάτω και να αφαιρεκεί. 
Ακολουκιςτε τθν αντίςτροφθ διαδικαςία για να το ξαναβάλετε ςτθ κζςθ του.  

 

Για να εκμεταλευτείτε τον μζγιςτο δυνατό αποκθκευτικό χϊρο μπορείτε να αφαιρζςετε  
     κάποιο ράφι ι κικθ τθσ ςυςκευισ, ςφμφωνα με τισ πραγματικζσ ςασ κακθμερινζσ ανάγκεσ. 
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5.2



7.1 Χρήςιμεσ ςυμβουλζσ: 
◆Η ςυςκευι μπορεί να εκπζμπει κερμότθτα κατά τθν λειτουργία ειδικά τθν περίοδο του καλοκαιριοφ. 

Αυτό προζρχεται από τισ εκπομπζσ του ςυμπιεςτιρα και είναι φυςιολογικό. 

◆Υδρατμοί/πάχνθ. Μπορεί να δθμιουργθκεί πάχνθ ςτο εξωτερικό του ψυγείου και ςτο λάςτιχο τθσ 

πόρτασ, όταν θ ςχετικι υγραςία του χϊρου είναι υψθλι. Αυτό είναι φυςιολογικό, απλά ςκουπίςτεμε ζνα 
ςτεγνό πανί. 

◆Θόρυβοσ: Ο ςυμπιεςτισ παράγει κόρυβο, ο οποίοσ είναι μεγαλφτεροσ κατά τθν εκίννθςθ και παφςθ τθσ 
λειτουργίασ του 

8. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΓΕΙΑΣ 

Ρροςπακιςτε να μθν ανοίγετε ςυχνά τθν πόρτα ειδικά όταν ο καιρόσ είναι ηεςτόσ και υγρόσ. Πταν ανοίγετε 
τθν πόρτα κλείςτε τθν το ςυντομότερο δυνατό. Ελζγξτε περιοδικά αν ο εξαεριςμόσ τθσ ςυςκευισ είναι 
επαρκισ (αρκετι κυκλοφορία αζρα πίςω από τθν ςυςκευι). 
Σε κανονικζσ ςυνκικεσ κερμοκραςίασ, τοποκετιςτε τον κερμοςτάτθ ςτθν μεςαία κζςθ. 
Ρριν τοποκετιςετε τρόφιμα μζςα ςτο ψυγείο, βεβαιωκείτε ότι αυτά είναι ςε κερμοκραςία περιβάλλοντοσ.  
Η δθμιουργία πάγου αυξάνει τθν κατανάλωςθ του ψυγείου. Σε περίπτωςθ που το ςτρϊμα πάγου φτάςει 
ςε πάχοσ 3-5 χιλ, κακαρίςτε τθ ςυςκευι. 
Διατθρείτε το πίςω τμιμα του ψυγείου κακαρό από ςκόνθ και βρωμιζσ. 
Ακολουκείτε πάντα πιςτά τισ οδθγίεσ «Τοποκζτθςθσ» και «Συμβουλζσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ», για να 
αποφφγετε ςθμαντικά υψθλότερθ κατανάλωςθ ρεφματοσ. 
 

◆ Η ςυςκευι πρζπει να τοποκετθκεί ςτοπιο δροςερό μζροσ του δωματίου, μακρυά από ςυςκευζσ που 

παράγουν κερμότθτα και όχι ςε απευκείασ ζκκεςθ ςτο θλιακό φωσ 
. 

◆ Αφιςτε τα ηεςτά τρόφιμα να κρυϊςουν ςε κερμοκραςία περιβάλλοντοσ ρπιν τα βάλετε μζςα ςτο 

ψυγείο. Μθν υπερφορτϊνετε το ψυγείο για να αποφφγετε τθν ςυνεχι λειτουργία του ςυμπιεςτι. Τρόφιμα 
που παγπωνουν αργά μπορεί να καταςτραφοφν 
. 

◆ Τυλίξτε τα τρόφιμα ςωςτά και ςτεγνϊςτε τα ςκεφθ πριν τθν τοποκζτθςθ τουσ ςτο ψυγείο. Με αυτό τον 

τρόπο μειϊνεται τθν δθμιουργία πάγου μζςα ςτθ ςυςκευι. 
 

◆ Μθν καλφπτετε τουσ αποκθκευτικοφσ χϊρουσ του ψυγείου με αλουμινόχαρτο, χαρτί κουηίνασ ι 

ποτθρόπανα. Αυτά εμποδίηουν τθν καλι κυκλοφορία του αζρα κάνωντασ το ψυγείο λιγότερο αποδοτικό 
 

◆ Οργανϊςτε ςωςτά τα τρόφιμα ςασ και βάλτε ετικζτεσ με το περιεχόμενο των ςκευϊν για να μειϊςετε 
τον χρόνο που ζχετε ανοιχτι τθν πόρτα ψάχνωντασ για τα τρόφιμα. Αφαιρζςτε όλα τα τρόφιμα που 
χρειάηεςτε ςε μια φορά και κλείςτε τθν πόρτα όςο πιο γριγορα γίνεται. 

 

. 
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9. DISPOSAL 

Οι παλιζσ ςυςκευζσ ζχουν μια εναπομείνουςα αξία. Μια φιλικι προσ το περιβάλλον μζκοδοσ απόρριψθσ, 
εξαςφαλίηει ότι όλεσ οι πρϊτεσ φλεσ που ζχουν κάποια αξία κα χρθςιμοποιθκοφν ςωςτά. Το ψυκτικό μζςο και 
τα μονωτικά υλικά που ζχουν χρθςιμοποιθκεί ςε αυτό το ψυγείο, απαιτοφν ειδικι διαδικαςία απόρριψθσ. 
Βεβαιωκείτε ότι καμιά από τισ ςωλινεσ ςτοπίςωμζροσ τθσ ςυςκευισ δεν είναι κατεςτραμμζνεσ πριν 
απορρίψετε τθ ςυςκευι.  
Επικοινωνιςτε με τα τοπικά γραφεία για ναπάρετε ενθμερωμζνεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ δυνατότθτεσ 
απόρριψθσ τθσ παλιάσ ςασ ςυςκευισ.  
Ρριν πετάξετε μια ςυςκευι ςπάςτε τισ κλειδαριζσ ι αςφάλειεσ που ζχει και αφαιρζςτε προλθπτικά τθν πόρτα  

ωςτή απόρριψη του προιόντοσ 
Η ςιμανςθ που φζρει αυτι θ ςυςκευι, δθλϊνει ότι δεν πρζπει να απορρίπτετε μαηί με τα 
οικιακά απόβλθτα.  
Για τθν αποφυγι πικανισ ηθμιάσ ςτο περιβάλλον ι ςτθν ανκρϊπινθ υγεία, ανακυκλϊςτε 
υπεφκυνα τθ ςυςκευι, για να εξαςφαλίςετε τθν ανακφκλωςθ των πρϊτων υλϊν τθσ. 
Επικοινωνιςτε με τα τοπικά γραφεία ανακφκλωςθσ ι το κατάςτθμα από το οποίο 
αγοράςατε τθ ςυςκευι για να ενθμερωκείτε ςχετικά με τθν αςφαλι για το περιβάλλον 
ανακφκλωςθ του προιόντοσ.. 

ΔΙΑΒΑΣΕ ΜΕ ΠΡΟΟΧΗ ΣΙ ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ. ΑΤΣΕ ΠΕΡΙΕΧΟΤΝ ΗΜΑΝΣΙΚΕ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΗ ΤΚΕΤΗ. Ο 
ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΗ ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΤΘΤΝΗ ΓΙΑ ΣΤΧΟΝ ΒΛΑΒΕ, ΑΝ ΔΕΝ ΠΡΟΕΧΘΟΤΝ ΟΙ 
ΤΠΟΔΕΙΞΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΕΙ ΠΟΤ ΔΙΝΟΝΣΑΙ ΣΙ ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ. ΦΤΛΑΞΣΕ ΟΛΑ ΣΑ 
ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΤΣΑ ΓΙΑ ΜΕΣΕΠΕΙΣΑ ΧΡΗΗ 
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